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EDITORIAL 

São várias as dificuldades no campo da Saúde, no sentido de procurar obter uma 
melhoria significativa na qualidade e quantidade de cuidados a que a população 
portuguesa tem d1re1to. Tal object1vo tem sem pre que ser equacionado dentro de uma 
limitante, o binómio «necessidades-recursos». 

Se, como naturalmente se compreende, o aumento de recursos não é ilimitado, 
e o desenvolvimento das necessidades tem um crescimento permanente, e no dia a dia 
da vida no sector da Saúde são detectáveis vícios e anomalias funcionais, lógico 
é admitir que na primeira linha de actuação de qua lquer Governo responsável, se dê 
ênfase à regulari zação dos circuitos de cu idados de Saúde, à optimização dos meios 
técnicos disponíveis, e a uma chamada à responsabilização pessoal e social dos 
utentes e prestadores de cuidados, nomeadamente de natureza clínica, no sentido 
de viabi li zar soluções que comportem uma significativa economia de meios. 

· Uma ponderada análise da situação faz ressaltar com certa nitidez que a maioria , 
senão a totalidade, das anomalias verificadas são de natureza estrutural. No entanto, 
não nos parece prioritário saber qual o modelo final e supraestrutural do sistema de 
Saúde que deve ser adaptado entre nós, mas antes criar as condições que permitam o 
desenvolvimento equilibrado das grandes linha s de força que dimanam do quadro 
actual, coordenando"as e compatibilizando-as com o objectivo de determinar quais 
as tendências opcionais dominantes. 

Esta filosofia de actuação traduzir-se-á necessa riamente, na prática, num con
junto de medidas integradas, eventualmente contraditórias na aparência mas objecti
vamente dirigidas a uma delimitação progressivamente mais nítida dos sub-sectores 
de cuidados de Saúde contrariando a tendên cia à sobreposição, dispersão e multi 
plicação de cuidados de natureza assistencial. 

A implementação duma tal linha de pensamento, para lá da força intrínseca que 
em si mesmo comporta, deve contar à partida com uma bem conseguida forma de 
lançamento, e uma coragem executiva na sua ap licação de molde a enfrenar os 
ataques de que certamente será alvo, nomeadamente de sectores políticos que 
anteriormente averbaram nítidos fracassos neste campo ·ao preocuparem-se com 
a super-estrutura esquecendo as infraestruturas de que dispunham. 

Há pois que anal isar a situação real, há que encontrar e determinar as grandes 
linhas de força , mas há igualmente que saber conduzi -la s, e tal só é possível, quando 
se sabe para onde, quando, e como se hão-de encaminhá-las. 

Esperemos que, se no plano político for esta a filosofia de actuação, se reconheça 
também que não há so luções políticas correctas, se não estiverem apoiadas num 
profundo conhecimento técnico do sector, no qual uma associação como a Ordem 
dos Médicos. em Portugal. tem estatutária e real capac idade de intervenção, assu
mindo neste domínio um compromisso empenhado na significativa melhoria, quali
tativa e quantitativa, dos cuidados de Saúde da população portuguesa. 
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Carreiras Médicas 

Recebeu o CNE da SES um projecto de Carreiras Médicas elaborado 
por um Grupo de Trabalho, do qual fizeram parte representantes 
da SES e da Ordem dos Médicos, no espírito de colaboração que 
o estatuto define e o CNE sempre defendeu face a todos os governos 
com que tem contactado. 

A resolução do problema das carreiras é da maior importância 
e por esse facto faz -se agora a divulgação à Classe do Projecto de 
Regulamento. Dado a urgência do assunto, solicita-se a todos os 
Colegas que tenham sugestões ou críticas a fazer, quer a nível individual, 
quer colectivo, que o façam por escrito dirigidas ao CNE e até ao 
próximo dia 30 de Maio, inclusive. 

CAP[TULO I 

ESTAGIO POST-LICENCIATURA 

1 -O Estágio post- li ce nciatura tem como 
objectivo qperfejçoar e comp lementar a experi ência 
médica adquir ida durante a frequência da Faculdade 
de Medicina e proporcionar o treino que. sem 
fazer parte dos programas lectivos da Faculdade. 
é contudo necessário à formação profissional. 

2- O Estág io post-licenciatura é obr iga
tório para início da Carreira Méd ica em qualquer 
dos seus ramos e. bem assim. para o exercício 
independente de Medicina. 

3- O Estágio post- li ce nciatura. se bem que 
essencialmente de índole prática. assume também 
objectivos de form ação teórico-científica. em 
actual ização permanente e de valorização de 
sentido de responsabilidade. do espírito de ini cia
tiva e de auto-aperfeiçoamento progressivo. 

Secção I 

Estrutura geral 

4.1-A admissão ao E.p-1. fi ca assegurada 
mediante requeri mento. aos cidadãos portugueses. 
com e recurso de Medicina pe las Universidades 
portuguesas. 

4.2- Podem ser admit idos. mediante prévia 
equiparação de licenciatura. os cidadãos portu
gueses licenciados em Med ici na no estrangeiro. 

4.3- Poderão ainda ser admitidos os licen
ciados pelas Univers idades portuguesas que sejam 

Ordem dos Médicos 

nacionais de países com os quais Portu ga l 
mantenha acordo que o permita e desde que os 
serviços o comportem. 

4.4- Dentro de planos internacionais de 
intercã mbio estabelecidos ou a estabelecer pode
rão ser reservadas vagas para .médicos estra nge iros 
em treino post-graduação. desde que tenham 
registo temporário na Ordem· dos Médicos. 

4.5- Para efe itos adm ini strativos. os candi 
datos adm itidos ficarão adstr itos ao Hospital 
onde frequentam o Estágio. inclusive no tempo 
de prática extra-hospitalar. 

4.6- Será anua lmente publicado: 

a) o mapa de vagas de Estágio de Prática 
Clíni ca para cada Hosp ital e mapa das posi ções 
em Serviços de Saúde extra- hospitalares. 

4.7- Compete aos Org ãos de Gestão dos 
Hosp itais. através das respect ivas Direcções de 
Estágio post-licenciatura e Internato Médico. 
ze lar pelo cumprimento dos programas dos tiro 
cí nios e pelo melhor ap rove itamento dos mesmos. 
quer no que respeita à diferenciação técni ca 
dos estagiá ri os. quer no que respe ita à generalidade 
dos cu i dados prestados. 

Secção 11 

Órgãos do Estágio post-licenciatura 
e Internato Médic·o 

A finalidade de treino. co mum ao Estágio 
post - licenciatura e Internato Médico. a sua efecti
vação simu ltãnea nas mesmas unidades depen -
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dentes das estrutu ras ofic iais de sa úde e a sua 
necessária art icu lação justificam a cr iação de 
Órgãos de Coordenação nacionais e loca is com un s. 

5- São Órgãos de Coordenação do Estágio 
post-licenciatura e Internato Médico: 

a) O Conselho Naciona l de Estágio post 
- li cenciatura e Internato Médico (CNE IM); 

b) As Direcções de Estágio post- li ce nciatura 
e Internato Médico (DEIM). ex istin do 
uma por cada Hospita l onde se processe 
este estágio. 

5. 1 -O Conselho Nacional do Estágio post 
- licenciatura e Internato Médico tem a segui nte 
compos ição: 

a) O Director do Departamento de Recursos 
Humanos da SES. que presidirá (1); 

b) Um representante de cada zona hospi 
talar (3); 

c) Um representante da Ordem dos Mé-
di cos (1); 

e terá co mo assessores consu lti vos um represen
tante hospitalar de cada uma das regiões autó
nomas para os assuntos de interesse específico 
para estas reg iões. podendo ainda agregar outros 
elementos co nsultores. 

5.2 - O CNE IM reunirá obr igator iamente 
uma vez por mês. por convocação do Presidente 
e extraord inari amente sempre que o Presidente. 
o Secretá rio de Estado da Saúde ou dois dos seus 
membros o ente nd am co nve niente. 

5.3- São funções do CN EI M a coordenação 
nac ional de todos os assuntos próprios a estes 
períodos de treino. nomeadamente: 
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a) elaborar os programas anua is do Estág io 
post-licenciatura. Internato Médico e 
Ciclos de Estudos Especiais. tendo em 
conta as normas definidas pela Ordem 
dos Médicos; 

b) estabe lecer os critérios que deverão obe
decer a execução das provas de exame 
e co ncursos. dentro das normas estabe
lecidas no presente diploma e fazer 
a sua coorde nação; 

c) dar parecer sobre todos os assuntos 
do Estágio e Internato que lhe sejam 
submet idos pelo D.R.H. ou outros depar
tamentos da S.E.S. 

d) propor o que julgue conve ni ente para 
mel horia do funcionamento do Estágio 
post - li ce nciatu ra e Internato; 

e) elaborar os modelos dos processos dos 
estagi ários e internos e respectivos 
diplomas; 

f) elaborar as norm as de ava liação e coorde
nar os pareceres obt idos; 

g) propor a co nstituição de júri nac iona l 
do concurso de acesso às carre iras méd icas 
e dos locais onde devem efectuar-se 
as provas. 

5.4- As Direcções de Estágio post-licen
ciatura e Internato M éd ico têm a seg uinte compo
sição 

a) Director do Estágio e Internato Médico. 
que será o membro da Direcção Médica 
encarregado de tal foro e com ela eleito. 
conforme di sposto nos art 0 5 22 e 23 
do Decreto reg ul amentar 30/77: 

b) Dois membros do Quadro Permanente 
do Hosp ital. nomeados pelo Conselho 
de Gerência. sob proposta do Director 
de Estágio e Intern ato Médico; 

c) Dois médicos em período de treino. 
sendo um estag iári o e outro intern o. 
eleitos por um ano pel o respecti vo grupo. 

5.5 - São fun ções das Direcções do Estág io 
de Prática Clíni ca e Intern ato Médico: 

a) Prog ramar o funcionamento e desenvol
vimento do Estágio e Interna tos dentro 
do Hospital. sem prejuízo das normas 
gerais imperativas superi ormente defi
nidas; 

b) Promover a realização de ini ciativas de 
interesse para os estagiár ios e interno s. 
em colaboração com os servi ços de 
acção médi ca do Hosp ital ; 

c ) Acompanhar as co ndições de trabalho 
e ensino proporcionados aos estagiá ri os 
e internos por cada um dos serv iços 
e a sua adequação ao objectivo primordial 
de valorização dos estag iár ios e intern os; 

d) Propor as medidas que julgar co nve nientes 
para uma melhoria do Estág io e Internato. 
transmitindo -as através da Direcção 
Médica; 

e) Pronunciar- se sob re os assuntos que 
lhe sejam submetidos pela Direcção Mé
dica. des ignadamente os relativos à Ges
tão do Estágio post-l ice nciatura e Internato 
Médico; 

f) Transmitir ao Departamento de Recursos 
Humanos através dos Órgãos de Gestão 
do Hospital. depois de ouvidos os serviços 
e a Direcção Médica do Hosp ital. a 
capacidade de treino má xima do Hosp ital. 
com especificação por serv iços e espe 
cialidades; 
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g) Propor e orientar a di stribuição dos 
estagiários e internos pelos diferentes 
serv iços. de acordo com a respectiva 
capacidade; 

h) Colher. nos períodos regulamentares. 
informações sobre assiduidade e aprovei
tamento dos estag iários e internos; 

i) Organizar os elementos do processo indi
v idual dos estagiários e internos. reunindo 

todos os dados de interesse para a 
Carreira Médica. 

Secção 111 

Duração do estágio post-licenciatura 

6.1 -A duração do estágio post-licenciatura 
é uniforme. qualquer que seja o estabelecimento 
onde se rea lize. 

6.2- O Estágio post -l icenciatura tem a 
duração de 24 meses. com início em 1 de Janeiro 
de cada ano. 

6.3- Dedica-se o prazo de 20 meses do 
Estágio post-licenciatura a tirocíni os em serviços 
hospita lares sob responsabi lidade dos Órgãos 
Técnicos e de Gestão dos Hosp itais e os restantes 
4 meses em servi ços extra-h ospi talares sob respon
sabilidade da A.D .S.S. 

6.4- O período de tirocínio em serviços 
extra -hospitalares deve. sem pre que possível . 
ser efectuado no Distrito em que o estagiário 
ini ciou a sua formação. No caso em que tal 
não seja possível. terá o médico direito a subsíd ios 
de deslocação e habitação a determinar por 

despacho da S. E.S., ouvida a Ordem dos Médicos. 

Secção IV 

Idoneidade dos Serviços 

7.1 -Os estágios rea liza m- se em estabele
cimentos e serviços que se ver ifique reunirem 
condições adequadas para os fins em vista. 

7.2 - É da competência da Ordem dos 
Médicos a defini ção dos cri térios de idoneidade 
dos serviços onde se efectuem os estág ios. 
podendo a Ordem. em iniciativa própria ou a 
solicitação. proceder à verificação do cumpri 
mento das normas estabelec idas. Compete à 
D.G .H. tomar medidas para que as referidas 
normas sejam ati ngidas e mantidas. 

Ordem dos Médicos 

Secção V 

Programação das vagas e das posições 

8.1 -Até 30 de Junho de cada ano. 
o C.N.E.I .M. proporá ao Departamento de Recursos 
Humanos o mapa de vagas de serviços hospitalares 
e extra-hosp italares. baseado nos critér ios de 
idoneidade estabelecidos pela Ordem dos Médicos. 

8.2- Até 30 de Julho de cada ano. a 
DRH enviará para homologação superior o mapa 
das vagas para cada Distrito. 

8.3- Nesta proposta. o C.N.E.I.M. terá 
em conta o número de habita ntes por cada 
Distrito. o previsível número de cand idatos. a 
capacidade de treino das unidades hospitalares 
e extra-hospitalares e a condição de que a totali
dade das posições hospitalares em Hospitais 
Distritais deverá pertencer a estagiários co locados 
no Di str ito onde o Hosp ita l se situe. 

Secção VI 

Concurso de ingresso 

9.1 -Durante o mês de Outubro de cada 
ano deverá ser publi cado em Diário da Repúbli ca 
o Av iso de abertura do Concurso para ingresso 
no Estágio post-licenciatura. cu jo prazo de ca nd i
datura deve ser de 15 a 30 de Outubro. 

9.2- No Aviso deverá constar: 

9.2.1 -Mapa de vagas por Di stritos; 
9.2.2- Mapas das posi ções hosp ita

lares e extra- hospitalares. 

9.3- Para além da publicação no Diário 
da Repúb li ca. este Aviso deve ser afixado na 
Sede das Comissões Inter-hospita lares do Porto. 
Coimbra e Li sboa e bem ass im nos Hosp itais 
onde se processe o Estágio post - licenciatura. 

9.4- Os requ er imentos de adm issão devem 
ser entregues na Sede das Comissões Inter
-Hospitalares do Porto. Coimbra ou Lisboa. refe
rindo : 

a) Identificação completa do candidato. 
nac ionalidade e res idência; 

b) Data e local de nascimento; 
c) Universidade e data de li ce nciatura ou 

equiparação; 
d) Indicação de 3 Distritos do Pa ís onde. 

por ordem decrescente de preferência. 
deseje ser co locado; 

e) Indicação de 3 estabelecimentos hospi 
talares. onde. por ordem decrescente de 
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preferência. pretenda fazer os tirocínios 
hospitalares. 

9.5- Cada requerimento deve ser acompa
nhado dos segu intes documentos: 

a) Certidão de nascimento ; 
b) Certificado de Licenciatura ou equipa

ração com informação final; 
c) Documento comprovativo do regi sto na 

Ordem dos Médicos; 
d) Documento comprovativo da situação 

militar. com indicação do número meca
nográfico e Distrito de recrutamento a 
que pertence; 

e) Atestado médico confirmando saúde física 
e mental para o exercício da profi ssão; 

f) Certificado de Registo Criminal. 

9.6- Serão admitidos a Concurso os candi
datos com o processo concluído. Poderão ainda 
ser admitidos a título condicional os candidatos 
a quem falte o previsto na alínea b) e c), mas 
prevejam obtê-los até 30 de Dezembro segui nte. 

Secção VIl 

Distribuição e admissão dos candidatos 

1 0 .1 -O D. R. H. fará a distribuição dos 
candidatos admitidos pelas vagas abertas por 
Distritos e pelas posições hospitalares em aberto 
para os tirocínios do 1 .0 e 2° ano do Estágio 
post-licenciatura em duas fases e tendo sempre 
em conta que a totalidade das posições hospita
lares e. sempre que possível. das extra -hospita lares. 
deve pertencer a estagiários colocados no Distrito 
onde tal Hospital se situe. 

1 0.2- A primeira fase de distribuição des
tina-se aos dandida,tos que concluíram a sua 
documentação até 30 de Novembro e deve 
respeitar. por ordem decrescente de prioridades. 
os seguintes cr itérios: 

1 0.2.1. Opções dos candidatos; 
1 0.2.2. Classificação final do Curso 

Médico; 
1 0.2.3. Local de residência ; 
1 0.2.4. Local de licenciatura; 
1 0.2.5 Local de naturalidad e. 

10.3- As situações de empate que even
tua)mente subsistam após o previsto no número 
10.2 serão decididas pelo D.R .H .. mediante sorteio. 

10.4 - Após a distribuição. o D.R.H . pro 
moverá durante o mês de Dezembro a homolo
gação su perior das respectivas listas. 
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1 0.5- A segunda fase da distribuição des
tina -se aos ca ndidatos que concluíram a sua 
documentação durante o mês de Dezembro 
e será feita para as vagas restantes. finda a 
primeira. mediante cri térios seme lhantes aos ante
riores. 

10.6- Na primeira sema na de Janeiro. o 
D.R .H. promoverá a homologação superior das 
respecti vas I istas. 

10.7- Para o efeito desta distribuição em 
duas fases. o D.R.H . pode socorrer-se de pessoas 
ou infra-estruturas alheias aos seus serv iços. 
se o entender conveniente. 

1 0 .8- Após homologação das listas serão 
passados nas Comissões Inter-hospitalares Guias 
de Apresentação dos estagiários nos Hospitais. 
cabendo aos Serviços destes a responsab ilidade 
de comunicar à AD.S.S. e ao D.R.H. a apresen
tação dos mesmos. 

10.9- As li stas serão enviadas. após homo
logação. bem como para publicação no Diário 
da República. 

1 0 .1 O- Os candidatos só poderão ini ciar 
o seu Estágio post-licenciatura após entregarem. 
no Hosp ital onde foram co locados. a Guia de 
Apresentação prevista no número 1 0.8. 

Secção VIII 

Programa geral de tirocínios 

11.1 -O Estágio post - licenciatura inicia-se 
em 1 de Janeiro de cada ano. obedece ndo 
o seu programa geral às seguintes disposições. 

11.2- Os tirocínios compreendem. nos ser
viços hospitalares. 8 meses de Medicina Interna. 
sendo 2 meses, sempre que possível. passados 
em serviço de doenças infecto-contag iosas. 
6 meses de Cirurgia Geral. 2 meses de Obstetrícia, 
2 meses de Pediatria. 2 meses de opção livre 
e 4 meses de tirocínios extra-hospita lares. 

11 .3- Simultaneamente serão feitos tirocí
nios no serviço de urgência, conforme escala 
aprovada pelo Director ou Chefe de Serviço, 
correspondentes ao serviço onde se encontre 
a frequentar o tirocínio. 

11.4- Os tirocínios do 1 .0 e 2. 0 anos 
serão feitos sob Supervisão Técnica directa e 
específica dos Médicos do Quadro permanente 
dos Serviços onde o estagiár io é colocado. 

11.5 -A admissão ao tirocínio do 2° ano 
do Estágio post-licenciatura pressupõe aproveita
mento prévio na totalidade dos tirocínios do 1 o ano. 

Ordem dos Médicos 
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Secção IX 

Regime de faltas e licenças; 
frequência; avaliação e aproveitamento 

12.1 -Aos médicos que frequentam o Está
gio post-licenciatura é ap li cado o regime de 
faltas e li cenças em vigor na Função Pública. 
sa lvo o que especia lmente for determinado no 
presente diploma. 

1 2.2- Aos médicos a quem. por força do 
previsto no número 1 O do presente diploma. só 
possa ser autorizado o início de funções em data 
posterior a 2 de Janeiro serão contadas como 
faltas just ificadas. apenas para efe ito de aprovei 
tamento. os dias que decorrerem entre o Estágio 
post-licenciatura e a data da sua ap resentação 
ao Serviço com a respectiva Guia. 

12.3-0 registo de faltas é feito nos 
Serviços que os estagiários frequentem e dele 
setá dado conhec imento à DEIM e ao Serviço 
de Pessoal do Hospital 

12.4- Cada falta ao Serviço de Urgência 
contará como duas faltas normais. 

12.5- Perde a frequência no tirocínio hospi 
talar respectivo o estagiário que. para além dos 
dias de licança para férias a que tiver direito. 
der mais de 1 O% das faltas da duração total 
desse mesmo tirocínio. No caso dessa percen
tagem se1 excedida por motivos imper iosos. 
poderá a S.E S .. sob parecer favorável da DEIM. 
autorizar a va lidação do tirocínio. 

12.6- A licença para férias só poderá ser 
concedida nos tirocínios com duração não inferior 
a 4 meses. 

12.7 -A ava li ação de qualidade de exercício 
profissional em cada Serviço é feita pelo Director 
de Serviço. depois de ouvido o corpo clíni co 
permanente. em folha modelo a fornecer aos 
Serviços e onde constem entre outros pontos. 
os segu intes. cotados numericamente segundo 
a sua importância: 

Conhecimentos técnicos clíni cos; conheci 
mentos técni cos básicos; conhecimentos prá
ticos; capacidade de execução de técnicas; eficá
cia em situações de urgência; relações humanas. 
quer em relação aos doentes. quer aos Colegas 
e resta nte pessoal; assiduidade; interesse e parti
cipação noutras actividades de serv iço; ética 
profi ssional 

12.8- Quando a Direcção do Servico 
entenda não se achar em condições de pod.er 
avaliar os conhecimentos teóricos e práticos do 
estagiário. poderão proceder a uma prova co nsis -

Ordem dos Médicos 

tindo na execução de acto médico. a efectuar 
no último mês do tirocínio. 

Secção X 

Repetição de tirocínios 

1 3.1 -A falta de aproveitamento num ou 
mais tirocínios obriga à sua repetição. cabendo 
à DEIM e ao Org ão de Gestão do Hospital. ou 
à ADSS. conforme os casos. estabe lecer o 
momento e condições de repetição do tirocínio 
perdido. de acordo com o presente diploma. 

1 3.2- Quando a falta de aproveitamento 
for devida à perda de f requência por motivo de 
força maior devidamente justificado. não terá 
necessariamente lugar a repetição de todo o 
tirocínio. podendo apenas ser compensada a 
parte em falta. por decisão da DEIM ou da A DSS. 
cabendo a esta ou ao Orgão de Gestão do Hospital 
decidir do momento de início de tal compensação. 

13.3- Nos outros casos de falta de apro
veitamento. cabe lugar à repet ição do tirocínio 
competindo ao Orgão de Gestão do Hospital 
ou à ADSS. conforme se trata de tirocínios 
hospitalar ou extra -hospitalar. 

13.4- Nos casos previstos em 13.2. o 
alongamento dos estágios é feito com percebi 
mento das remunerações normais. 

1 3.5- Nos casos previstos em 13.3. só 
a primeira repetição de tirocínio dará direito a 
recebimento das remunerações normais. 

13.6- Não será permitido a qualquer esta 
giário repetir mais do que duas vezes o mesmo 
tirocínio. quando tal se deva a falta de aproveita
mento prevista no número 13.3. 

Secção XI 

Informação final 

14.1- No final do Estágio post-licenciatura. 
os órgãos de Gestão do Hospital passarão 
certificado de aptidão ao Médico que estagiou 
sob a sua responsabilidade com indicação da 
classificação obtida em cada tirocínio. 

14.2 - Os órgãos de Gestão do Hospita l 
enviarão ao D.R. H. lista dos estagiários que sob 
sua responsabilidade terminaram o estág io com 
as classificações obtidas em cada tirocínio. no 
início de cada ano. Para esse fim. devem juntar 
as informações dos tirocínios extra- hospitalares. 
passados pela ADSS . . 
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Secção XII 

Regime de trabalho, regime jurídico 

1 5.1 -O provimento dos estagiários é feito 
por um período de dois anos. 

15.2- Manter-se-ão em funções. para além 
dos dois anos, o período de tempo necessano 
até efectivação de concurso para acesso às 
Carreiras Médicas. 

15.3- O regime de trabalho dos estagiários 
é de tempo comp leto e dedicação exclusiva. 

1 5.4- Por tempo completo entende-se o 
regime de trabalho de 36 horas semanais. incluindo 
o período de serviço na Urgência ou atendimento 
permanente. 

15 .5- Por dedicação exclusiva entende-se 
a proibição do exercício de Medicina fora do 
esquema previsto neste diploma. 

15.6 -A interrupção do estágio. a pedido 
justificado do interessado. pode ser concedida 
pelo D.R.H., ficando aquele sujeito aos condicio
na lismos que vigorem quando requerer reentrada 
e ao critério da DE IM. quanto ao reinício de 
funções e programa a cumprir. 

Secção XIII 

Equiparações 

16.1 -Poderá, mediante apreciação pela 
CN EI M. ser autorizada equivalência ao Estágio 
post-licenciatura. no todo ou em parte. a tirocínios 
de idêntica natureza e idoneidade. feitos no 
estrangeiro. 

16.2- Poderão ser concedidos aos Esta
giários do E.p-1. com issões gratuitas de serviço 
no País para actividades que não prejudiquem 
o bom aproveitamento de tirocínio. sob parecer 
da DEIM ou da ADSS. conforme se trate de 
tirocínio lntra ou Extra-hospitalar. 

CAPITULO 11 

Secção I 

Acesso às Carreiras Médicas 

17 -A todos os estagiários post-licencia
tura que tenham terminado com aproveitamento 
os seus t irocínios. manter-se-ão. se o desejarem. 
no respectivo Hospital até à data do exame de 
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acesso às Carreiras. salvo se a legislação em vigor 
condicionar a inscrição neste exame a outras 
obrigações. 

17.1 -Por Carreiras Médicas entendem-se 
as diferentes opções que ao médico habilitado 
com Estágio post-licenciatura se deparam. condi
cionadas pela programação de vagas e regula
mentadas nos termos da lei. 

17.2- O exame destinado ao acesso às 
Carreiras Médicas denomina-se concurso de 
ingresso nas Carreiras Médicas. 

17.3 -A este concurso podem candidatar-se 
todos os médicos que tenham concluído com 
aproveitamento o estágio post - licenciatura. 

17.4- Poderão ainda candidatar-se os mé
dicos que. tendo efectuado este concurso em 
prazo não superior a três anos, pretendam ingressar 
no Internato ou mudar de especialidade. 

Secção 11 

Concurso de ingresso nas Carreiras Médicas 

1 8.1 -Durante o mês de Dezembro de cada 
ano será publicado no Diário da República o 
Aviso de abertura de Concurso de ingresso nas 
Carreiras Médicas. cujo prazo de entrega de 
requerimento de candidatura será de 1 a 20 de 
Janeiro seguinte. 

18.2- Do Aviso constará: 

a) Mapa das vagas previsto para a Carreira 
Médica Hospitalar. por Especia lidades 
e por Hospitais; 

b) Mapa das vagas previsto para a Carreira 
de Generalista; 

c) Mapa das vagas previsto para a Carreira 
de Saúde Pública; 

d) O Júri Nacional do Concurso; 
e) Os locais e a data de realização de provas. 

não devendo estas ser realizadas mais 
tarde que a 1 a quinzena de Março. 

18.3- Dentro do prazo previsto em 18.1. 
os candidatos deverão entregar no Hospital Cen
tral ou Distrital mais próximo. o respectivo 
requerimento com identificação completa, indi
cação do Hospital onde fizeram os tirocínios 
do E.p-1., indicando a classificação final deste 
Estágio, bem como da do Curso Médico e das 
cadeiras clínicas. juntando os seguintes 
documentos: 

a) Certidão comprovativa das informações 
de todos os tirocínios do E.p - 1. passada 
pelos órgãos de Gestão do Hospital; 

Ordem dos Médicos 
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b) Certidão comprovativa da informação final 
do Curso Médico; 

c) Certidão comprovativa das notas das 
cadeiras clínicas do Curso Médico, Clínica 
Médica, Cirúrgica e Pediátrica; 

d) Documento comprovativo da situação 
militar; 

e) Documento de inscrição na Ordem dos 
Médicos; 

f) Documento comprovativo de um ano 
de serviço médico na periferia ou equi
valen te. enquanto existente. 

18.4- O júri proposto pelo CNE IM e nomeado 
pelo Secretário de Estado da Saúde é constituído 
por sete médicos de Quadro Permanente dos 
Hospitais Centrais ou Distritais, um dos quais 
será o Presidente. e tem as seguintes funções: 

a) Elaborar os pontos de exame; 
b) Presidir às provas; 
c) Dar as classificações; 
d) Nomear Delegados nos locais onde se 

realizem as provas. 

18.5 -A documantação recebida é organi 
zada pelas Secretarias dos Hospitais em processos 
individuais, sendo a li sta dos candidatos em 
condições de ser adm itidos afixada no próprio 
Hospital e enviada cópia à D.R.H. e à correspon
dente Comissão Inter-Hosp italar, decorridos não 
mais de 1 O dias sobre a data em que termina o 
prazo de abertura do concurso. 

18.6 - As listas gerais dos candidatos admi
tidos ao concurso com a indicação do loca l 
em que cada candidato prestará provas, depois 
de elaboradas na D.R.H. e C.l. Hospitais devem 
ser afixadas nas sedes destes e em todos os 
Hospitais Centrais e Distritais onde se irão 
realizar as provas até ao dia 25 de Fevereiro. 

18.7- As provas do Concurso que se 
efectuam de 1 a 15 de Março constarão de um 
ponto com cento e vinte perguntas de Ciências 
básicas com aplicação clínica (Anatomia, Fisio
logia, Bacteriologia. Farmacologia, Patologia Geral, 
Bioquímica e Anatom ia Patológica) com a duração 
de 2 horas, seguido- após intervalo não inferior 
a 2 h, de novo ponto com cento e oitenta per
guntas com a duração de 3 horas de âmbito de 
Clínica Médica e Cirúrgica 

18.8- O ponto referido no número anterior 
será const ituído por teste de escolha múltipla 
com escolha entre 5 respostas. 

18.9- Os pontos deverão ser entregues 
pelo Júri aos respectivos Delegados devidamente 

Ordem dos Médicos 

lacrados. só sendo abertos na presença dos 
candidatos. 

1 8.1 O- No início de cada prova serão 
distribuídos os pontos e lidas as instruções. 
Só após esta leitura começará a correr o tempo 
previsto em 18.7. 

1 8.11 - No fi na I de cada período de provas 
serão estas recolhidas pelos Delegados do Júri 
que estiverem presentes. encerradas num embrulho 
lacrado à vista de 2 candidatos, sendo depois 
entregues ao Júri . 

1 8.1 2- Até ao dia 1 de Abril devem ser 
afixadas nos locais indicados em 18.6 as classifi
cações obtidas pelos candidatos em escala de 
O a 300 valores. 

18.13- Durante os cinco dias que se 
seguem à afixação destas classificações os candi
datos podem reclamar de qualquer inexactidão 
constada nas mesmas. tendo o Júri mais dez dias 
para tomar decisão e elaborar a li sta definitiva 
das classificações. 

18.14- Consideram-se excluídos em mérito 
absoluto. desde logo, os ca ndidatos com classifi
cação inferior a 1 50 valores. 

18.15- Os resta ntes candidatos co nside
ram-se aprovados em mérito absoluto para ulterior 
se lecção em mérito relativo. 

18.1 6- Dentro do prazo de 1 5 dias após 
a fixação da lista prevista em 18.13, os candidatos 
nas condições previstas em 18.1 5 devem compa
recer por ordem de classificação a fim de fazerem 
opção. 

18.17- Em caso de igualdade de classifi
cação, tendo em vista a candidatura à mesma vaga 
serão observados os seguintes preferenciais por 
ordem decrescente de importância relativa: 

a) Mais elevada class ifi cação na informação 
final efectuada no Estágio Post-Licen
ciatura; 

b) Mais elevada classificação na Licencia
tura em Medicina; 

c) Mais elevada classificação nas cadeiras 
de Clínica Médica, Cirúrg ica e Pediátrica; 

d) Ter efectuado o estág io do Hospita l 
a que concorre. 

18.18- As situações de empate que even
tualmente subs istam após o previsto no número 
18.17 serão decididas pelo D.R.H. mediante 
sorteio. 

18.1 9- A distribuição pela vagas deverá 
constar de nova lista a afixar nos locais indicados 
em 18.6 dentro dos primeiros 15 dias do mês 
de Maio. 
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18.20- Durante o prazo de 5 dias a L;Cntar 
da publicação, prevista em 18.18. os candidatos 
poderão reclamar para o D.R.H. de qualquer 
inexactidão. 

18.21 -Ultrapassados os prazos de recla
mações. o D.R.H. promoverá até ao fim do mês 
de Maio a homologação superior da li sta defini
tiva da colocação dos candidatos conforme especi
ficação da Carreira e local. 

18.22- Os candidatos que nas condições 
de 18.15 não obtenham lugar nas vagas existentes 
consideram-se exclurdos com mérito relativo. 

18.23- O D.R.H. promoverá a publicação 
no Diário da República da lista dos médicos 
aprovados em mérito absoluto. 

18.24- Havendo após esta distribuição 
ainda vagas em lugares previstos no Aviso de 
abertura do Concurso. poderão ser admit idos 
para estes. mediante simples requerimento
médicos que aprovados em Concursos anteriores. 
efectuados há menos de 3 anos. pretendam 
ocupar as vagas restantes. 

CAPÍTULO 111 

CARREIRA HOSPITALAR 

Secção I 

19------"- O exercício profissional de Medicina, 
qualquer que seja o âmbito em que decorra. 
pressupõe como cond ição necessária qualificação 
profissional adequada à natureza dos actos ou 
funções a desempenhar. 

Independentemente de obrigações legais. 
desde sempre a Classe Médica e os seus Orgãos 
representativos se têm preocupado com o nível 
dos padrões técnicos e humanos de actuação 
dos Médicos impondo e exigindo a mais elevada 
qualificação profissional possível Idêntico esforço 
tem sido realizado pelo Estado na correcta 
compreensão de que o bem comum e a dignidade 
da função exigida aos seus agentes só poderão 
ser alcançados através do pressuposto básico 
da competência profissional Especialmente no 
âmbito da Saúde, o conceito de Carreira não 
pode circunscrever-se à hierarquização adminis
trativa mas. pelo contrár io, irradicar uma hierar
quização de competêr:)cias representando o exer
cício das funções um corolário natural destas 
últimas. 

Se a competência não resulta necessariamente 
do puro exercício de funções, também é verdade 
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que para este não basta ser tecnicamente com
petente. 

Impõe-se. por isso. que num modelo de 
Carreira Hospitalar. um e outro aspecto sejam 
devidamente salvaguardados e separados. 

A separação entre qualificação profissional, 
grau e exercício de função exige o seu reconheci
mento quer pelo Estado. quer pelas Organizações 
Médicas. devendo ambos admitir o carácter 
nacional da qualificação obtida (graus). 

19.1 -São considerados graus de Carreira 
Hospitalar: 

a) Interno. Interno Tiroci nado. Especialista. 
Chefe de Clínica . 

19.2- São consideradas funções na Car
reira Hospita lar : 

a) Interno. Especialista do Quadro Perma
nente. Chefe de Serviço, Director de 
Serviço e Director de Departamento 

20- O primeiro grau da Carreira Médica 
Hospita lar designa-se por: Internato. 

Secção 11 

Internato- Estrutura geral 

21.1 -A admissão ao Internato é assegu
rada pelo mérito relativo obtido no Concurso de 
ingresso nas Carreiras médicas. respeitando o 
número de vagas previamente estabelecido. 

21.2- Dentro de planos internacionais de 
intercâmbio estabe lecidos ou a estabelecer poderão 
ser reservadas vagas para ·médicos estrangeiros 
em treino post-graduação. desde que tenham 
registo temporário na Ordem dos Médicos. 

Secção 111 

Órgão do Internato 

22 .1 - Os órgãos de coordenação do lrrter
nato são comuns ao do Estágio post-licencia'tura 
e descritos no Artigo 5 dest~ diploma. 

Secção IV 

Duracção dos internatos e respectivos 
«curricula». idoneidade de serviços 

23.1 -A duração dos Internatos para cada 
Especialidade é uniforme. qualquer que seja o 
estabelecimento hospitalar onde se realize . 

Ordem dos Médicos 
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23.2 -A duração «curricul a» e idoneidade 
de serviços para especialização é. nos termos 
da Lei. da competência da Ordem dos Médicos 
que. anualmente. nos prazos previstos no presente 
diploma. enviará as respectivas especificações 
à SES. a fim de ser publicada Portari a. 

23.3- A duração dos internatos só pod erá 
ser revista. em princípio. de 5 em 5 anos. 

Secção V 

Programação das vagas 

24.1 -Até 30 de Junho de cada ano. 
a Ordem dos M éd icos entregará na D.R. H. 
a lista de idoneidade de serviços hospitala res. 
duração dos internatos e competências e respec
tivos «curr icula». 

24.2 -Até 30 de Julho de cada ano. 
a S.E.S. publicará por portari a as alterações que 
se tenham verificado entretanto. 

24.3- Até 30 de Julho de cada ano. 
o D.R.H .. depois de ouvido o CNE IM. proporá 
para homologação supenor o mapa de vagas 
do Internato. 

24.4- Nesta proposta. o D.R.H. terá em 
conta as recomenda ções da Ordem dos Médicos. 
as necessidades do País em novos espec iali stas 
e a capacidade de treino dos serviços hospi tal ares. 

Secção VI 

Regime de faltas e licenças, frequência, 
avaliação e aproveitamento 

25 .1 -Aos médicos que frequentam o Inter
nato é aplicado o reg ime de faltas e licenças 
em vigor na função pública. salvo o que especia l
mente for determinado no presente diploma. 

25.2- O reg isto das faltas é feito nos serv iços 
que os internos frequ entam e delas será dado 
conhecimento à DEIM e aos Serviços de Pessoa l 
do Hospital. 

25.3- Cada falta ao Serviço de Urgência 
é considerada como duas faltas normais. 

25.4- Perde a frequência num tirocínio 
de duração de . 1 ano o interno que. para além 
do número de dias de li cença para férias a que 
tiver direito. der mais de 30 faltas. ,a inda que 
justificadas. 

25 .5 -A licença para fér ias só poderá 
ser conced ida em tirocínios de duração não 
inferior a 4 meses. 

Ordem dos Médicos 

25.6- Perde a ·frequência em tirocínio de 
duração inferior a 1 ano o interno que. para além 
do número de dias de licença para férias a que 
tiver direito. der mais que um número de faltas 
correspondente a 1 O% da duração total do 
tirocínio. 

25 .7 - A avaliação de qualidade do exercício 
profissional é feito em cada tirocínio pelo Director 
de Serviço. que deve ouvir o corpo clíni co perma 
nente. e pelos responsáveis pelas equipas onde 
o Interno foi integrado e deve ser baseada. 
obrigatoriamente. entre outros. nos seguintes 
factores: 

Conhecimentos teóricos clínicos; Conheci
mentos teóricos bás icos ; Conhecimentos práticos; 
Eficác ia em situações de urgência ; Relações 
humanas com os doentes. Colegas e restante 
pessoal; Ética profi ss ional; Capacidade e interesse 
de colaborar na investigação; Capacidade de 
exposição escrita e oral; Capacidade e interesse 
de colaborar no ensino; Capacidade de direcção 
de Internos mais jovens. 

25.8- Cada uma das ava li ações co nstantes 
referidas no número anterior deve ser feita em 
folha própria e conduzir a um resultado numérico 
dado na escala de O a 20. 

25.9- O aproveitamento de cada tirocínio 
será dado ao Interno que na respectiva avaliação 
final obtenha classificação mínima de 1 O valores. 

25.1 O- Só poderá passar ao tirocínio subse
quente o interno que tenha obtido aproveitamento 
no anterior. conforme o programa. 

25.11 - O Interno que tenha terminado com 
aproveitamento todos os tirocínios previstos no 
Internato respectivo é considerado como tendo 
terminado com aproveitamento o Internato. 

25.1 2- Ao Interno nas condições do número 
anterior designa- se como Interno Tirocinado. 
e ser- lhe-á passado documento. a seu pedido. 
onde constem as classificações obtidas. 

Secção VIl 

Repetição de tirocínios 

26.1 -A falta de aproveitamento num tiro 
cínio implica exc lusão do Internato. salvo as 
situações previstas no presente diploma. 

26.2- Quando a falta de aprove itamento 
for devida a perda de frequência por motivo de 
força maior devidamente justificad a. deve o tiro
cínio ser repetido com direito às remunerações 
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normais. cabendo à DEI M definir se deverá 
ser repetido no seu todo ou em parte. 

26.3- Nos outros casos de falta de aprovei
tamento. a repetição de tirocínio só poderá pro

cessar-se se o Orgão de Gestão do Hospital. 
ouvida a DEI M. o autor izar. Nestes casos. só um 
tirocínio poderá ser repetido com direito às 
remunerações. 

26.4- Não será permitido a qua lquer Interno 
frequentar mais de 3 vezes o mesmo tirocínio. 

Secção VIII 

Regime de voluntariado 

27.1 -Poderão os Orgãos de Gestão do 
Hospital. após parecer favorável da DEIM e do 
Serviço que o médico se proponha frequentar. 
autorizar a frequência do internato em regime 
de voluntariado. desde que não ultrapasse a 
capacidade máxima de treino anteriormente defi
nida pelo Serviço. 

27.2- Os médicos abrangidos pelo regime 
anterior deverão ser sujeitos às mesmas normas 
dos internos. 

Secção IX 

Regime de trabalho, regime jurídico 

28.1 -O provimento dos Internos é feito 
pelo período correspondente à duração do respec
tivo Internato. 

28.2- O regime de trabalho dos Internos 
é o de tempo completo referido no no 15.4 deste 
diploma 

28.3- Poderão ser despachados favoravel
mente pelo D.R.H. os requerimentos de transfe
rência de Hospital. findo cada tirocínio do pro 
grama. desde que haja vaga não cativa e depois 
de ouvir as DEIM e os Orgãos de Gestão dos dois 
Hospitais. 

28.4-A interrupção do Internato. a pedido 
justificado do interessado pode ser concedido 
com vaga cativa pelo D.R.H .. ficando o Interno. 
quando requerer reentrada. sujeito aos condicio 
nalismos que vigorem e ao critério da DEI M 

I . 

quanto ao reinício de funções. 
28.5- Durante a interrupção. a vaga ficará 

cativa por período não superior a 24 meses. 
28.6 - Os Internos que frequentem ramos 

do Internato que. posteriormente ao início do 
Internato se tenham diferenciado constituindo 
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novo ramo de Internato. poderão optar pela sua 
integração neste último sob despacho do D.R.H . 
com condições que esta definirá. ouvida a DEl M 
respectiva e seguindo as normas definidas pela 
Ordem dos Médicos. 

28.7- Os médicos que. por motivo devida
mente comprovado. fiquem incapacitados para 
o exercíc io da sua especial idade podem ser 
autorizados por despacho do Secretário de Estado 
da Saúde. a ingressar noutro ramo do Internato. 
mediante proposta do estabelecimento em que 
prestar serviços e parecer favoráve l da DEI M. 

Secção X 

Bolsas de estudo, equiparação 

29.1 -Aos Internos poderão eventualmente 
ser atribuídas Bolsas de Estudo ou comissões 
gratuitas de serviço no País por critérios do D.R.H .. 
desde que sem prejuízo dos tirocínios hospitalares 
definidos pela DEl M. 

29.2 - Aos Internos poderão. em casos 
especiais ser ainda atribuídas Bolsas de Estudo 
ou comissões gratuitas de serviço no estrangeiro. 
quando os estudos a efectuar não possam ser 
feitos no País ou sejam considerados de utilidade. 
de acordo com os critérios do D. R. H .. não podendo 
os mesmos ultrapassar 12 meses. 

29.3 - Os médicos já colocados no Internato 
e que tenham obtido habilitações post-licenciatura 
em estabelecimentos nacionais ou estrangeiros 
equiva lentes a parte do Internato podem requerer 
ao D.R.H . respectiva equiparação. cabendo àquele 
D. R. H. a decisão sob parecer favorável da Ordem 
dos Médicos. 

Secção XI 

Internato e serviço militar 

30.1 -Aos médicos admitidos à frequência 
do Internato que forem chamados à prestação 
de Serviço Militar em regime de obrigatoriedade. 
poderá ser concedido adiamento do início ou 
interrupção do internato com vaga cativa mediante 
requerimento ao D.R.H. 

30.2 - Aos médicos nas condições do 
número anterior será concedida readmissão me
diante novo requerimento ao Director do estabe 
lecimento feito não mais de 30 dias após cessação 
do impedimento por motivos militares. 

30.3 - Aos médicos militares que em Hos
pita l Militar façam tirocínios em Serviços reconhe-
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cidos como idoneos pela Ordem dos Médicos. 
será dada equivalência dos mesmos. 

Secção XII 

Processos individuais dos Internos 

31.1 -Os processos individuais dos Inter
nos organizados segundo o previsto n° 18 do 
presente diploma serão enviados aos Hospitais 
onde ficaram colocados os admitidos. ou arqui
vados no próprio Hospital que os organizou. 
no caso de excluídos. 

31.2- Nestes processos individuais. o Ser
viço de Pessoal do Hospital reunitá todos os 
elementos de carácter administrativo referentes 
ao médico Interno. de~ignadamente faltas. licenças. 
requerimentos feitos e despachos obt idos e outras 
informações. 

31.3- Em cada DE IM será ainda organi
zado um processo individual da cada Interno 
onde serão reunidos os elementos de interesse 
para a Carreira Hospitalar. designadamente infor
mações de Serviço, certificados de habi litação. 
classif icações de provas. exames ou concursos. 

Secção XII I 

Ciclo de estudos especiais 

32.1 -Os Ciclos de Estudos Especiais (CEE) 
são forma de ensino complementar de matérias 
e técnicas individualizadas que. sem reunirem 
características de especialidade médica a que 
deva corresponder internato. podem constituir 
sectotes de actividade hospitalar diferenciada. 

32.2- Os CEE têm duração variável con
forme as matérias e técnicas em causa. não sendo 
de autorizar em princípio durações inferiores 
a 3 meses nem superiores a 24 meses. 

32 .3- Quando os CEE correspondam a 
competências criadas pela Ordem dos Médicos 
compete a esta definir os «curricula» e tempos de 
treino conforme previsto no no 24.1 do presente 
dip loma. 

CAPITULO IV 

Secção I 

Saídas profissionais 

33.1 -Os Internos tirocinados nos termos 
do no 25 poderão manter-se nos seus locais 

Ordem dos Médicos 

de treino até à abertura de concurso para os 
Quadros Hospitalares. 

33.2- Terminado e concurso para os Qua
dros de Especialista dos Hospitais. os Internos 
tirocinados que a ele não tenham concorrido ou 
nele não tenham obtido vaga serão obrigatoria
mente desl igados do Serviço e integrados na 
Carreira extra-hospitalar. sem prejuízo de poderem 
concorrer a concursos posteriores. 

Secção 11 

Concurso de acesso a especialistas 
do Quadro Permanente Hospitalar 

34.1 -Até 1 5 de Janeiro de cada ano 
será publicado no Diário da Repúbl ica o aviso 
de abertura do Concurso para Especial ista do 
Quadro Permanente Hospitalar. 

34.2- Do aviso constará: 

a) Mapa de vagas de Especialista dos 
Hospitais Centrais e Distritais que não 
tenham sido preenchidas ou tenham 
vagado até 15 de Dezembro do ano 
anterior. com discriminação dos diferentes 
Hospitais em que elas ocorrem. 

34.3- Podem concorrer a este Concurso 
os internos tirocinados ou Especialistas pela 
Ordem dos Médicos. 

34.4- De 15 a 31 de Janeiro os candidatos 
deverão entregar no Hospital Central ou Distrital 
mais próximo o respectivo requerimento com 
identificação completa e acompanhado dos seguin
tes documentos: 

a) Certidão onde constem as informações 
parcelares e final do Internato. bem como 
do estabelecimento onde se rea lizou; 

b) Sete exemplares de «curricu lum vitae». 

34.5 -A documentação recebida é organi
zada pela secretaria dos Hospitais em processos 
individuais. sendo a lista dos candidatos em 
condições de ser admitidos afixada no próprio 
Hospital e enviados os processos à D.R.H .. 
não mais de 1 O dias sobre a data em que termina 
o prazo de abertura do Concurso. 

34.6- As listas gerais de candidatos admiti
dos ao Concurso. depois de elaboradas na 
D.G.H .. devem ser afixadas na sede desta e todos 
os Hosp ita is Centra is e Distr itais até ao dia 28 de 
Fevereiro. 

34 .7- Até ao dia 5 de Março, os candidatos 
podem reclamar de qualquer inexactidão consta
tada nos mesmos e a lista definitiva deve ser 
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afixada nos locais indicados no número anteri or 
até 1 O de M arço. 

34.8 - O Júri Nacional por Especialidade 
é nomeado pela D.R.H. e co nst ituído por 5 méd icos 
do Quadro Perm anente dos Hosp itai s. 

34.9- Em cada Espec ialidade. os candidatos 
serão ordenados por aprec iação curr icular em 
mérito re lativo atendendo prioritari amente e 
segu ndo a ordem decrescente aos seguintes 
parâmetros: 

a) Estar insc rito no Co légio da respectiva 
Especialidade na Ordem dos Médicos; 

b) Classificação obtida no rxa me da Ordem 
dos Médicos; 

c) Class ifi cação obt ida nos tirocínios efec
tu ados no Internato ou em reg ime de 
vo luntari ado; 

d) Resta ntes parâmetros curri culares. 

34.1 O- Até ao dia 5 de Abril se rá publi cada 
na D.G. H. a lista referida em 34.9. 

34.11 - Os ca ndidatos poderão reclamar de 
qualquer inexactid ão constatada até ao dia 1 O de 
A bril e a li sta definitiva deve ser afixada na 
D.G.H. até ao dia 15 de Abril. 

34.1 2- De 16 a 25 de Abril. os ca ndidatos 
por Espec ialidade e pela ordem de class if icação 
esco lherão as vagas disponíveis 

34. 13- Em caso de igualdade de class if i
cação dos co nco rrentes à mesma vaga terá 
ou terão preferência os que tenham frequentado 
o Internato nesse Hosp ital. 

34.14- Até ao dia 30 de Ab ril será af ixada 
e enviada para homologação superi or a lista 
def initiva. 

Secção 111 

Período de transferência 

35.1 -A anteceder o Co ncurso de acesso 
a especia li sta do Quadro Perma nente Hosp italar 
ex ist irá um período de tra nsferênc ia que poderá 
ser ap li cado a todos os Espec ial istas em exercício 
de funções e co locados em concursos anteriores 
e que o so li citem. 

35.2- Os pedidos devem ser feitos de 
1 a 20 de Novembro de cada ano. após pub licação 
durante o mês de Outubro. no Di ári o da República 
do aviso do período de t ransferência. 

35.3- Do aviso referido em 35.2 devem 
co nstar todas as vagas de Especialista do Quadro 
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Permanente dos Hospitais Centrais e Di stri ta is 
que não tenham sido preenchidas em concursos 
anteriores ou que tenham vaga do até 31 de 
Agosto de ca da ano. 

35.4- Os pedidos de transferência devem 
ser dirigidos ao D.R.H .. especificarem o Serviço 
para onde desejem a transferência e acompanhados 
de 3 exemplares de «curri cu lum vitae» onde 
constem os elementos de va lori zação que o 
ca ndidato julgue importantes. sendo obr igatór io 
referir se possui ou não o título de Especia li sta 
pela Ordem dos M édicos e demonstrar ter sido 
provido em co ncurso anterior para o exercício 
de fun ções de Especia li sta hosp italar. bem como 
informações sobre a sua act iv idade hosp ita lar. 

35.5- De 20 a 30 de Novem bro. a D.R.H. 
deve enviar aos Orgãos de Gestão do Hospital 
que entrega rão à Direcção do Serviço cóp ia dos 
requerim entos e exempl ar do «curri culum vitae» 
refer ido no número anter ior de cada ca ndidato 
que pretende ser tra nsferid o. 

35.6- Quando o número de ca ndid atos 
exceder as vagas a preencher. compete aos 
Chefes de Serv iço do Serviço se lecc ionar de entre 
os ca ndid atos aq ueles que considerem ser mais 
adeq uados ao bom funcionamento do serviço. 

35.7- A decisão é feita por maioria e dela 
não cabe rá recurso. 

35.8- No caso em que não ex ista nenhum 
Chefe de Serviço da Espec ialidade no Hospital 
para onde é pedida a t ransferência. compete 
à Direcção Méd ica seleccionar de entre os candi
datos. podendo para o efeito so l i cita r o parecer 
de Chefes de Serviço de outros serviços hosp i
ta lares de especial idades afi ns. ou da mesma 
espec ialidade de outras instituições. 

35.9- As respostas devem ser enviadas até 
15 de Dezembro. indicando qual ou quais os 
Especia li stas se leccionados. 

35. 1 o- É cond ição única da não ace itação 
de tra nsfe rênc ia por parte da Direcção do Serviço. 
o ca ndidato não estar inscr ito no respect ivo 
Co lég io de Especial idade da Ordem dos Médicos. 

Secção IV 

Prova de habilitação ao grau 
de Chefe de Clínica 

36.1 - Durante o mês de Abril de cada ano. 
a D.G.H. mandará publicar no Di ári o da Repúbli ca 
o aviso de abertura para obtenção do Grau de 
Chefe de Clíni ca Hospi talar a nível nacional. 

Ordem dos Médicos 
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36.2- Do aviso constará: 

a) Data da prova e constituição do Júri 
pelas diferer1tes Especialidades. 

36.3- Poderão habilitar-se à obtenção deste 
Grau os Especialistas dos Quadros Hospitalares 
que reúnam as seguintes condições: 

a) Exercício de funções como Especialista 
Hospita lar de pelo menos 3 anos; 

b) Estarem inscritos no respectivo Colégio 
da Especialidade da Ordem dos Médicos; 

c) Médicos com equivalência de habilitações 
por despacho do S E S .. ouvido o D. R. H. 
e a Ordem dos Médicos. 

36.4- Os pedidos devem ser feitos de 
1 a 15 de Maio de cada ano e acompanhados 
de sete exemplares de «curriculum vitae» onde 
conste a informação do Serviço ou Serviços onde 
exerceu a sua act ividade. 

36.5 -A nomeação do Júri Nacional é da 
competência da D.G.H. e deve ser constituído 
por 5 Chefes de Serviço da Especialidade res
pectiva. 

36.6 -A prova consistirá em apreciação do 
«curriculum» e destinar-se-á a ava li ar nos candi
datos a sua act ividadé como Especialista hospitalar. 
capacidade organizativa e de chefia. 

36.7- Na realização do Concurso podem 
os Membros do Júri pedir a comparência do 
candidato. de modo a poder efectuar entrevista. 
a fim de esclarecimento dos dados co nstando 
do «curricu lum». 

36.8- Finda a prova. o Júri decidirá por 
maioria qual ou quais os cand idatos aprovados. 
com simp les orderiação por ordem alfabética 
e lavrada acta resp~ctiva. 

Secção V 

Provimento do lugar de Chefe de Serviço 

37.1 -Poderão concorrer ao exercício de 
funções de Chefe ·cfe Serviço todos os médicos 
habilitados com o grau de Chefe de Clínica. de 
acordo com o n° 36 ou que tenham já sido 
aprovados em mérito absoluto em concursos 
realizados para preenchimento de funções de 
Chefe de Clínica da Carreira Médica Nacional. 
de acordo com a legi slação anterior. 

37.2- Poderão ainda co ncorrer todos os 
especia li stas do Quadro Permanente Hosp italar 
em exercíc io de funções de pelo menos 3 anos 
e que não possuam o grau de Chefe de Clínica. 

Ordem dos Médicos 

37.3- De 1 a 15 de Setembro de cada ano. 
os órgãos de gestão hospitalar enviarão à D.R.H. 
a relação de todas as vagas de Chefe de Serviço 
dos Hospitais Centrais e Distritais que não tenham 
sido preenchidas em concursos anter iores ou que 
tenham vagado até 31 de Agosto. 

37.4- De 20 a 30 de Setembro de cada ano. 
a D.R.H. enviará para publicação no Diário da 
República o aviso de abertura de concurso para 
preenchimento de funções de Chefe de Serviço 
Hospitalar. onde constem as vagas por Especiali
dade e Hospital. 

37.5- Simultaneamente serão afixadas as 
listas previstas no número anterior na D.R.H. 
e comissões inter-hospitalares. 

37.6- Até 6 de Outubro. os ca ndidatos 
podem reclamar de qualquer inexactidão cons
tatada. 

37.7- Até 15 de Outubro será afixada 
lista definitiva nos locais previstos em 37.5. 

37.8- Durante o mês de Outubro. os 
candidatos que reúnam as condições previstas 
nos no s 37.1 ou 37.2 deverão entregar na D.R.H. 
o requerimento para preenchimento de funções. 
com espec ifi cação da vaga a que co ncorrem 
e onde conste ident ificação completa. e sete 
exemplares de «curriculum vitae». acompanhados 
de documentos que comprovem estar nas condi
ções de concurso. 

37.9- Durante o mês de Outubro devem 
os Hospita is em que existem vagas proceder 
à nomeação da constituição dos Júris que serão 
constituídos pelo Director Clínico do Hosp ital 
e todos os Chefes de Serviço da Especialidade 
em referência no mínimo de 3 e máximo de 5 
e pertencentes à instituição. 

37.10-Quando não for possível a const i
tuição do júri de acordo com o número anterior. 
poderá o Director Clínico recorrer à nomeação 
de Chefes de Serviço de Especialidades afins 
ou so li citar a formação de um júri de selecção 
com Chefes de Serviço de outras instituições. 

37.11-Na selecção. o júri escolherá os 
mais adequados à insti tu ição. sendo dada prefe
rência aos ca ndidatos que possuam o grau de 
Chefe de Clínica e atendendo ao exercício anter ior 
de funções de chefe de serviço. grau da carreira 
académica e exercício de funções de especialista 
na Instituição. 

37.12-A decisão do júri é por maioria; 
dela não haverá recurso e deverá ser comunicada 
pelos órgãos de Gestão do Hospita l até 30 de 
Novembro à D.R.H. 
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Secção VI 

Exercício de funções de Director de Serviço 

38.1 -O Director de Serviço será nomeado 
pelos Orgãos de Gestão do Hospital em comissão 
de serviço de 3 anos. podendo ser reconduzido. 

38.2- É da competênc ia da Direcção Mé
dica do Hospital propor a nomeação do Director 
de Serviço, depois de ouvido o corpo clínico 
permanente do mesmo servi ço e. se achar conve
niente. o Conselho Médico do Hospital. 

38.3- Só poderão ser nomeados Director 
de Serviço os chefes de serviço em exercíc io de 
funções no próprio se rviço. 

Secção VIl 

Exercício de funções 
de Director de Departamento 

39.1- O Director de Departamento poderá 
existir quando a dimensão da Especialidade em 
cada Hosp ital ou grupo hospitalar assim o exigir. 

39.2- O Director de Departamento será 
nomeado em com issão de serviço de 3 anos. 
podendo ser reconduzido. 

39.3- É da competência da Direcção do 
Hospita l a nomeação do Director de Departamento 
depois de ouvidos os Chefes de Clínica da 
Especialidade em referência. 

39.4- Só poderão ser nomeados Directores 
de Departamento. os Chefes de Clínica em exercício 
de funções no Hospital. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

40.1 -Os médicos Estagiários que à data 
da publicação do presente diploma frequentem 
o internato de Policlínica. manterão neste os 
mesmos programas e requisitos de aproveitamento 
que lhes foram atribuídos. 

40.2- Enquanto se mantiver em vigor o 
Serviço Médico à periferia ao Curso de ingresso 
nas Carreiras Médicas só poderão concorrer 
os médicos que tenham cumprido este serviço. 

40.3- Os actuais Internos do Internato de 
Especialidades poderão optar pelo programa geral 
dos tirocínios. previstos na portaria que regula
mentará este diploma mediante requerimento 
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que deverá dar entrada no D.R.H. do S.E.S. 
dentro do prazo de três meses a co ntar da data 
da sua publicação. 

40.4- São respectivamente considerados 
com o Grau de: 

a) Interno 
b) Interno Tirocinado 
c) Especialista 
d) Chefe de Clínica 

os médicos que: 

a) Frequentem o Internato de Especialidades: 
b) Que tenham concluído com aprovei

tamento o Internato de Especialidade: 
c) Que tenham sido aprovados em mérito 

absoluto em Concursos para Especialistas 
dos Hosp itais Centrais ou Di str itais ou 
que estejam habilitados com o título 
de Especialista pela Ordem dos Médicos: 

d) Que tenham sido aprovados em mérito 
absoluto em Concurso para Chefe de 
Clínica dos Hospitais Centrais ou Dis
tritais. 

40.5- São respectivamente considerados 
como em exercício de funções na Carreira Hos
pitalar: 

a) Interno 
b) Especialista do Quadro Permanente 
c) Chefe do Serviço 
d) Director de Serviço 
e) Director de Departamento 

os médicos que: 

a) Frequentem o Internato de Especialidades: 
b) Sejam especialistas do Quadro Permanente 

em exercício de funções: 
c) Sejam Chefes de Serviço do Quadro 

Permanente em exercíc io de funções: 
d) Sejam Directores de Serviço em exercício 

de funções. 

40.6- Aos Directores de Serviço que tenham 
sido legalmente providos no antigo grau de 
carreira de Director de Serviço, não se aplica 
o n.o 38 deste diploma. 

40.7- As dúvidas e casos omissos serão 
resolvidos por despacho do Secretário de Estado 
da Saúde. 

40.8- Poderá entender-se o preceituado 
neste diploma no que respeita à frequência do 
Internato ou ciclos de estudos especiais e bem 
assim obtenção de graus de carreira em insti
tuições estatais não dependentes da SES por 
despacho conjunto do respect ivo Ministro da 

Ordem dos Médicos 
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Tutela e do S.E.S .. desde que se verifique parecer 
favorável do D.R H .. da Ordem dos Médicos e do 
CNE IM no que lhe competir 

40.9- Este diploma entra imediatamente 
em vigor. revogando os seguintes: 

a) Portaria no 760/73 de 3 de Novembro; 
b) Despacho do Secretário de Estado da 

Saúde de 3 de Novembro de 1976 
e de 1 5 do mes mo mês. publicados 
respectivamente no Di ár io da Repúbli ca 

11 Série n° 278 de 27 de Novembro 
de 1976 e no 36 de 12 de Fevereiro 
de 1977; 

c) Portaria n .0 638/77 de 7 de Outubro ; 
d) Portaria no 121/78 de 27 de Fevereiro; 
e) Despacho do Secretário de Estado da 

Saúde de 27 de Maio de 1975. publicado 
no Diário da República 11 Série. no 131 
de 7 de Junho de 1975; 

f) Portaria no 250/78 de 3 de Maio. 

ESTATUTO DO MÉDICO E OS MÉDICOS DOS SERVIÇOS CENTRAIS DOS SMS 

Face a uma exposição que lhe foi presente. respei
tante aos Médicos dos Serviços Centrais dos SMS. 
a Ordem dos Médicos tomou a seguinte posição: 

1 ° - Considerar como paralelas e não hierar
quicamente su bordinada a ca rreira de actividade cl í
nica. à carreira de inspecção médica dos SMS . 

2° - Considerar que a existência dum número 
menor de lnspectores Médicos do que de lnspectores 
clínicos e AdJuntos apenas se relaciona com as neces
sidades e por si só não estabelece qualquer prece
dente hierárquico. 

3° - Não aceitar como princípio que os cargos 
de carácter administrativo sejam hierarquicamente 
superiores aos cargos clínicos; ao topo da carrei ra 
administrativa deve corresponder o topo da -car reira 
clínica e não mai s. 

4° - O facto dum ln spector Superior exercer a 
Presidência do Conselho Médico. que inclui vários 
Directores Clínicos. apenas significa que sobre um 
ponto de vista orgânico ele. como responsável pela 

Ordem dos Médicos 

coordenação dos Serviços. é logicamente o Presidente 
do Conselho Médico. sem que isto entretanto envolva 
qualquer hierarquia superior. 

5° - Assim entende a Ordem dos Médicos que 
devem ser observadas as seguintes correspondências : 

Carreira Administrativa 

lnspector Superior ....... . . 
lnspector Médico Chefe . 

lnspector Médico 

Carreira Clínica 

Director de Serviço 
Adjunto de Director 
de Serviço 
Médico Assi stente 

6° - Considerar que o ln spector Médico 
deverá ser remunerado de acordo com a sua antigui 
dade e em paralelo com o que se passa com os 
Médicos-Assistentes dos Serviços Clínicos. 

7° -Considerar que o Estatuto do Médico se 
deverá. aplicar também aos Serviços Centrais dos 
SMS. pelo que a Ordem dos Médicqs procurará clari 
fi car esta situação junto da Secretaria de Estado da 
Saúde. 
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O REEMBOLSO PELOS SMS 
DE CUIDADOS DE SAÚDE 

Tendo sido presente no Serv iço Distrital de Lisboa 
dos SMS documentação pa ra reembolso de cuidados 
de saúde. por decisão daqueles Serv iços foi fei ta a 
devolução do pedido sob a alegação de que Hem vir
tude destes Serviços atribuírem comparticipa
ções apenas nos casos em que a assistência não 
pode ser prestada pelos hospitais estatais, por 
falta de meios técnicos ou humanos ou não exis
tência de vagas devidamente comprovadas 
pelos mesmos hospitais.n 

Este fac to comunicado à Ordem dos Méd icos 
pe la AN EPSA. Associação Nacional de Estabeleci
mentos Privad os de Saúd e em Cuidados Progress ivos. 
fo i de imed iato t ransmitido ao Secretár io de Estado da 
Saúde Hporque consideramos que o definido 
nesse despacho normativo contraria toda a filo
sofia defendida por esta Ordem e igualmente a 
filosofia geral defendida pelo Governo de que 
V. Exa. faz parte, muito lhe agradecemos urgen
tes providências no sentido de esta situação 
acima referida ser alterada.n 

• 
AUMENTO DE CUSTO DAS PELÍCULAS 

RADIOGRÁFICAS 

Por indicação da Ordem dos Médicos. fo1 consti 
tuído um Grupo de Trabalho para estudo duma solu 
ção provisória para o acréscimo de encargos devido 
aos sucessivos aumentos de custo de películas radio
gráficas. e consequente revisão da tabela em vigor 
para os SMS. 

O grupo constituído por representantes do Con 
selho Nacional de Exercício de Medicina Livl-e. Colég1o 
de Especialistas de Radiodiagnóstico e Associação 
Patronal dos Médicos Radiologistas. elaborou uma 
proposta de Tabela. que tem fundamentalmente em 
linha de conta os aumentos verificados nos custos das 
películas radiográficas que foram em )utubro de 1979 
( + 15 %), em Fevereiro de 1980 ( + 30 % ) e em 
Março de 1980 (+ 114 % ) 

O estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho da 
Ordem dos Médicos foi posteriormente env1ado à 
Secretana de Estado da Saúde. 
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UM CASO NO BANCO DE S. JOSÉ ... 

Na seq uênc1a duma notíc ia publicada na imprensa 
sobre ma is um caso ocorr ido no Banco do Hospital de 
S. José em Agosto de 1979. o então Secretário de 
Estado da Saúde determ inou à ln specção dos Ser
viços de Saúde a rea lização dum inquér ito imed iato. 

Do relatório elaborado. do qua l consta a na rração 
dos factos ocorridos com uma doente idosa. que ter
minou sendo vítima duma estrutura fís ica e humana. 
la rgamente degradada e desart iculada. e so lic itada por 
um número de doentes mu ito super ior à sua ca paci
dade de resposta. 

Desse inquérito. e no capít ulo in titulado «Pro
postas» são indicados para procedimento discip li nar 
vár ios médicos da equ ipa de urgência em causa. 

Tendo sido enviado à Ordem dos Méd icos o 
processo de inquérito por despacho do Secretário de 

Estado de Saúde Dr. Correia de Campos, a Ordem 
dos Médicos em ofício de 26 de Fevere iro de 1980 
toma a seguinte pos ição: 

HEsta Ordem não pode deixar de preocupar
-se com o estado de degradação a que chegaram 
os serviços de Saúde deste País e nomeada
mente os serviços de Urgência, nos quais se 
inclui o Banco do Hospital de S. José. Tem, no 
entanto, esta Ordem a consciência de que as 
responsabilidades são múltiplas e não podem 
ser os Governos os menos responsáveis. Se a 
situação do Banco de S. José não é melhor, isso 
dever-se-á não só à falta de condições de tra
balho ali reinantes, mas também à falta de apoios 
periféricos, de tudo isto resultando uma notável 
desmotivação e frustração no pessoal, que, de 
um modo geral, não será também isento de 
culpas, mas será mais vítima que algoz. 

Esta Ordem dos Médicos pensa, por outro 
lado, que um processo de inquérito desta natu
reza deveria ser efectuado pela Direcção do 
Banco do Hospital de S. José e não directamente 
através do serviço da Secretaria de Estado, 
metodologia que não nos parece inteiramente 
correcta. Esta Ordem aguardará pois a con
clusão desse inquérito para se poder pronunci~r 
sobre os factos referidos. Caso as conclusões 
do inquérito o justifiquem, a Ordem procederá a 
seu próprio inquérito, submetendo os seus 
membros a processo disciplinar competente, se 
tal se justificar .n 

Ord em dos Médicos 



AINDA OS ATESTADOS MÉDICOS 
E OS PROBLEMAS QUE LEVANTAM! 

Continua com uma frequênc ia quase diária. a 
surgir na Ordem dos Médicos problemas com a 
passagem de atestados e certificados médicos. Estes 
vão desde questões meramente forma1 s até aspectos 
envolvendo problemas de natureza ética e deonto
lógica. e tanto num como noutro dos casos. surge 
implícita. de forma aberta ou velada uma tentativa de 
culpabili zação do médico. 

Sem negar a res pon sa bilidade que o médico 
assume «pela sua honra profissional» na passagem de 
qualquer atestado ou certifi cado a ve1·dade é que o 
princípio da utili zação deste documento de prova tem 
origem uma concepção desresponsa bili zação hierár
quico-administrativa de longa tradição e radicada nos 
hábitos comuns do cidadão. 

Importa de facto abordar este problema numa 
óptica renovadora e com capacidade imaginativa sufi
ciente para reso lver uma questão de forte in cidência 
socia l e de elevados custos económicos tradu zidos por 
uma elevada ta xa de abstencionismo laboral. Tal abor
dagem tem que ser feita não na perspectiva da culpa
bil ização individual do médico. que nada resolve. nem 
é minimamente justa. mas antes na correcção dos 
vícios concepc ionais e estruturais que estão subja
centes a tal prática. 

Mais uma vez preocupando-se. como lhe com
pete. com a questão. a Ordem dos Médicos dirigiu -se 
directamente ao Primeiro -Ministro , uma vez que o 

problema envolve praticamente a totalidade dos Mini s
térios representados no Governo, no sen t ido de 
propor uma revisão legislativa sobre atestados médicos 
e sua utilização. 

Para a 1·ealização de tal objectivo propõe a criação 
dum grupo de estudo interministerial com a partici 
pação da Ordem dos Médicos. definindo desde logo 
alguns prin cípios que em sua op inião deveriam nortear 
1al trabalho : 

1 .0 - Redução drástica dos casos em que se 
deverá usar um atestado médico. que na esmagadora 
maioria da s situações deverá ser su bstituída por uma 
declaação do próprio. que assim se assume como 
único responsável da s suas declarações. 

2° - ln st1tucionalização dum rigoroso sistema 
de ver ificação de doença com apl icação de pesadas 
sa nções aos infractores. no controlo do abstencio
nismo e da fraude. Para a realização prática de tal 
objectivo. sugere-se uma real descentralização exe
cutiva e uma fi scalização por amostragem. 

3° - Com o objectivo de não lesar o Tesouro 
Públ1co. as declarações do próprio poderiam con tinuar 
a ser feita s em papel se lado como actualmente sucede 
com os atestados e certi fi cados médicos. 

4° - Sugere-se ainda que em casos em que seja 
indispensável a passagem dum atestado médico. para 
efeitos de comprovação de doença, passe a existir não 
uma remuneração directa ao médico. ma s sim seJa 
estabelecido um «Selo» de valor- idêntico ao habitual
mente cobrado pela passagem de atestado e que 
reverterá para um Fundo Social e de Assistência 
criado na Ordem dos Médicos. 

Congressos e Reuniões Científicas 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALERGOLOGIA 
E IMUNOLOGIA CLÍNICA 

A SPAIC informa o calendário de reuniões pro
gramadas : 

- V Simpósio Internaciona l de lmuno-Aiergologia 
- Lisboa. Hotel Penta. 19-22 Novembro 1980. 

- Curso prático sobre Oesgranulação de Basó-
filo s. Li sboa. F.M L., 24-25 Novembro 1980 
(inscrições limitadas) 

- VIl Reunião Anual da SPAIC. Coimbra. 11-12 
Julho 1980 

- Tratamen to d~ Alergia Respiratória . Viana 
do Caste lo. 14 Junho 1980. 

- Introd u-ção à Imunologia Clínica. Viseu, 20 de 
Setembro 1980. 

- 111 Congresso Luso-B rasileiro de Alergia e Imu
nologia. Alvor. 4 a 1 O Outubro 1981 . 

- Reunião An.ual da Academia Europeia de Aler
gologia e Imunologia Clínica. Funchal. 
2a semana de Maio 1982. 

Ordem dos Médicos 

• 
COLÉGIO INTERNACIONAL DE CIRURGIÕES 

XXII CONGRESSO BIENAL MUNDIAL 

O Colégio Internaciona l de Cirurgiões ce lebrará 
na Cidade do México. de 24 de Junho a 5 de Julho 
próximos. o seu XXII Congresso Bienal Mundial. 

O referido Colég1o que. segundo nota da Embai
xada do México. conta na actua lidade com represen
tantes de 102 países. e agrupa cerca de 14 000 cirur
giões de diferentes especial id ades. espera reunir cerca 
de dois mil congressistas. 

Toda s as informações relativas a esta realização 
encontram-se à disposição dos interessados na Sede 
da Ordem dos Médicos. Secretária do Conselho 
Nacional Executivo. 
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Congresso «A Universidade Portuguesa 
nos anos 80>> 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
2 A 6 DE DEZEMBRO DE 1980 

Fundada em 1930 como federação de escolas 
superiores já existentes. celebra este ano a Universi 
dade Técnica de Lisboa o seu 50° aniversário. 

Os organizadores das comemorações, cons
cientes de que elas, ma is que uma oportun idade para 
recordar a fundação da Universidade, devem sobre
tudo representar um pretexto para uma reflexão sobre 
os problemas da instituição, resolveram estimu lar essa 
reflexão promovendo um congresso. 

Mas porque entenderam não dever limitar esse 
congresso à Universidade Técnica, quiseram torná-lo 
extensivo a toda a Universidade portuguesa , subor
dinando-o ao tema «A Un iversidade Portuguesa nos 
Anos 80» e convidando para a respectiva Comissão 
Organ izadora elementos das restantes institu ições 
universitárias . 

O êxito do congresso, cuja oportun idade parece 
ind iscutível. depende acima de tudo do interesse que 
vier a suscitar nos membros da comunidade un iver
sitária e em todos aqueles que com a Universidade se 
re lacionam ou que por ela se interessam. 

A todos vem a Comissão Organizadora , consti
tuída por docentes e discentes das Un iversidades 
portuguesas, convidar para participarem. 

Possa tal participação, que se deseja serena e 
fecunda, contribuir para que a Universidade responda 
positivamente aos grandes desafios que a década 
de 80 não deixa rá de lançar-lhe . 

SUBTEMAS SUGERIDOS 

1. A COMUN IDADE UN IVERSITÁR IA NOS ANOS 80: 
1.0 1. Novos conceitos de Universidade. 
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1.02. Autonomias das universidades. 
1.03. Modelos e estatutos de un iversidades. 
1 .04. Gestão de universidades e estabelecimentos 

universitários. 
1.05. O estatuto do estudante universitário . 
1.06 . O estatuto do docente universitário . 
1 .07. Política socia l para docentes e discentes 

universitários . 
1 .08. Relação do docente universitário como meio 

profissiona l externo. 
1.09. o papel dos antigos alunos . 

. 1 O. O papel das associações profissionais . 

. 11 . Actividades circum-esco lares. 

2. O ENSINO UN IVERSITÁR IO NOS ANOS 80 
2 .O 1. Problemas de acesso e de articulação com 

o ensino secundário. 
2 .02. Perfis de graduados e diplomados. 
2.03. Planos de estudo de licenciatura e mestrado . 
2.04. Actividades de pós-graduação. 
2.05. Métodos e técnicas de ensino e ava liação 

de conhec imentos . 
2.06. Treino profissional. Estágios . Cursos «san

dwich». 
2.07 . A intervenção da Universidade em esquemas 

de educação permanente. Ensino recorrente. 
2 .08. Actividades de extensão do ensino un iver

sitário. 
2 .09. Ensino à distância. 

3 . A FORMAÇÃO DE QUADROS UNIVERSITÁRIOS 
NOS ANOS 80: 
3.0 1. Recrutamento de docentes e investigadores. 
3.02. Programas de formação de assistentes. 
3.03. Graus e diplomas universitár ios. 
3.04 . Teses e dissertações. 
3.05. Prova s e concursos. 
3.06. Estudos e doutoramentos no 13strangeiro. 
3.07. Equivalência de graus . 
3.08. Recrutamento e formação de pessoal técnico . 

4. A INVESTIGAÇÃO CIENTÍF ICA E A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PELAS UNIVERSIDADES NOS 
ANOS 80 
4.01. Características e organização da investi

gação universitária . 
4 .02. Coordenação, planeamento e avaliação da 

investigação universitária. 
4.03 . Cooperação e coordenação interinstitucional. 
4 .04. Modelos de convênios. 
4 .05. Relações internaciona is das universidades . 
4.06. Participação discente em actividades de 

investigação . 
4.07. Formas de ligação ao sector produtivo. 
4.08. Formação e reciclagem de quadros de em

presas e organ ismos . 
4.09. Intervenção nas transferências de tecnologia. 
4.1 O. Intervenção nas actividades de investigação 

e desenvolvimento ligadas com os grandes 
projectos nacionais. 

Ordem dos Médicos 
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ESTUDO DA TOLERÂNCIA E EFICÁCIA DO VENOPARIL-GEL 
EM TRAUMATOLOGIA DESPORTIVA 

por 
C. ZUINEN (*) 

Revue Médica! de Liége- Vol. XXXI- N05, 1 de Março de 1976 

Na prática diá~ia , o médico é frequentemente chamado 
a tratar lesões traumáticas que necessi tam apenas de uma 
terapêutica local. Como estas lesões podem incapacitar 
pelas dores que provocam, é útil poder dispor de um medi
camento de uso externo que permita obter simu ltanea
mente sedação da dor e redução do edema tecidular. para 
que o doente possa retomar o mais rapidamente possível 
a sua actividade (desporto ou trabalho) . 

Durante o nosso ensaio, estudámos a actividade tera
pêutica de uma nova fórmula, á base de escina , •• ). O pro
duto, conhecido pelas suas propriedades antiedematosas e 
anti -inflamatórias (4, 9. 10). parece particu larmente interes
sante em traumatologia geral e em particular em trauma 
tologia desportiva ( 1, 2, 6. 7, 8). onde as lesões das partes 
moles são muito frequentes (lesões articulares , musculares 
ou tendinosas). O excipiente hidroalcoólico aumenta-lhe a 
facilidade de utilização e reforça ainda a sua actividade 
percutânea . já muito boa isoladamente (5) . 

TÉCNICA 

Prescrevemos aos nossos doentes uma aplicação local 
de gel. de manhã e à noite . recomendando a manutenção 
durante a noite de um penso ligeiramente compressivo. Não 
foi prescrito concomitantemente qualquer outro medica
mento de acção anti-inflamatória, antiedematosa ou 
antiálgica. 

Entre os 98 casos tratados com Gel 1328 AN, 3 rece
beram um anti-inflamatório per os e 1 O outros um trata 
mento complementar de sessões de ionização. 

Em conclusão, temos: 

a) três critérios de eficácia . desa parecimento da dor. 
diminuição do edema , recuperação funcional ; 

b) um critério de cura : recuperação da actividade nor
mal em correlação com a ausência de dor, de edema 
e de impotência funcional. 

As nossas observações incidiram sobre os 98 casos. 
que podem ser divididos em três grupos : 

59 jogadores de futebol de um clube profissional. 
sofrendo de lesões importantes e necessitando de uma 
recuperação rápida. ligada a um imperativo de tempo de 
7, dias. a fim de poderem retomar a competição na semana 
seguinte; 

24 feridos presentes à consulta por outros acidentes de 
origem desportiva (ginástica. 3; voleibol. 4 ; pingue-pong•.'e; 2; 
equitação, 3; pelota basca . 6; basquetebol , 3; andebol. 3) ; 

15 casos de lesões de origem não desportiva mas da 
mesma natureza . 

Entre estes 98 feridos. um terço eram mulheres e dois 
terços homens. e a sua principal característica era a sua 
1dade jovem (média 22 anos). 

Os traumatismos encontrados no decurso do nosso 
ensaio foram divididos em cinco grupos : 

1. Tendinites 
2. Hematomas . 
3. Distensões 
4. Edemas traumáticos 
5. Entorses articulares 

21 casos 
18 casos 
10 casos 
19 casos 
30 casos 
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CONCLUSÃO 

Estudámos a actividade terapêutica do Gel 1328 AN em 
98 casos de traumatismos desportivos que antecederam o 
acto cirúrgico. A tolerância do produto foi perfeita , mesmo 
em ionização, em que se observaram apenas pequenas 
manchas avermelhadas após 7 dias de tratamento. as quais 
desapareceram muito rapidamente , após a conclusão deste . 

O poder antiedematoso da esc i na (9. 1 0) é precioso. 
visto que ajuda a diminuir consideravelmente a dor ao 
mesmo tempo que reduz a tensão dos tecidos . O Gel 
1328 AN permite-nos recuperar os jogadores na nossa 
unidade de tempo semanal; os resultados são tr~nto mais 
nítidos quanto mais precoce é o seu emprego. 

Dispomos, com o Gel 1328 AN , de um medicamento 
que nos oferece vantagens terapêuticas e económicas pela 
constância e rapidez da sua acção. além de permitir o reco
meço em curto prazo das actividades desportivas ou pro
fissionai s. 

A utilização da termografia permite orientar o diagnós
tico nos casos graves e a chapa de controlo permite objec 
tivar o efeito benéfico da medicação. 

RESUMO 

O autor refere as observações efectuadas em 98 casos 
de traumatismos desportivos tratados com o Venoparii-Gel. 
A sua acção revelou -se muito importante sobre os sintomas 
funcionais . permitindo uma recuperação rápida. A tolerância 
do medicamento foi perfeita . 
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EFICÁCIA DA SILIMARINA (LEGALON) NA 
HEPATITE CRÔNICA. 
RESULTADOS DE DOIS ENSAIOS 
EM DUPLO ANONIMATO 
por 
E. KIESEWETTER, I. LEODOLTER e H. THALER 

4. Departamento Médico do Wilhelminenspital e 
Sophienspita l de Viena 

Leber Magen Darm 7 (5) 3 18-323 ( 1977) 

Quando em 1969 começámos a estudar a eficácia da 
Silimarina no tratamento das hepatopatias crônicas sabia-se 
ainda muito pouco sobre a sua absorção. Eram . contudo. 
conhecidos os resultados favoráveis de um estudo clínico 
não controlado num grupo de doentes hepáticos não selec 
cionados e de um outro que informava sobre os efeitos 
positivos em doentes com anastomose porto-cava. Mesmo 
assim. apesar de poucos dados disponíveis inicialmente. a 
Silimarina converteu-se num medicamento hepático muito 
utilizado na República Federal Alemã pouco tempo após a 
sua introdução no mercado. devido . certamente. á decepção 
frente aos «hepatoprotectores» usuais . 

1. 0 ensaio 

No primeiro estudo pretendemos pôr em evidência o 
efeito curativo da Silimarina em doentes com hepatite 
crônica persistente e crônica agressiva em estád1os pré 
·cirrótico e cirrótico. 

O diagnóstico foi ba sicamente histológico. tendo sido 
excluídos os casos de hepatite com menos de 6 meses de 
evolução. os já tratados com Silimarina. corticosteróides 
e/ou citostáticos e ainda os casos complicados que exigis
sem uma terapêutica suplementar com drogas que pudessem 
influenciar os resultados e os alcoólicos crônicos que inge
rissem mais de 80 g de álcool puro/ dia. Outra medicação 
hepatoprotectora foi su primida pelo men0s 2 semanas antes 
da entrada no ensaio. 

A administração do medicamento (3 X 2 graje1as/ dia = 
= 420 mg)' ou do placebo foi feita ao acaso. embora de 
molde a que cada doente toma sse sempre o preparado com 
o mesmo número de ordem . 

Foram determinados vá rios parâmetros laboratoriais. 
além do exame histológico da biopsia de controlo ao 30 mês. 
Aqueles parâmatros. bem como a avaliação do estado geral 
e dos dados subjectivos. foram determinados às 2 semanas 
e ao 1°. 2o e 3.o mês. O exame histológico desta biopsia 
era comparado com os resultados da primeira e incluía a 
ava'liação inflamatória portal . a necrose focal. a fibrose e 
outras alterações. 

Este primeiro ensaio terminou em Junho de 1971 e 
compreendeu 45 doentes. dos quais apenas 24 foram apro
vei tados . 9 foram excluídos. 8 não completaram o ensaio e 
em 4 não se pôde confi rmar o diagnóstico de hepatite 
crônica. Dos 24. 13 doentes receberam Silimarina e 11 pla 
cebo. Do «grupo Si limarina» faziam parte 7 homens e 6 
mulheres com idades entre os 29 e 73 anos (média = 50.3 

anos) ; no «grupo placebo» havia 5 homens e 6 mulheres 
com idades entre 44 e 70 anos (média = 56.4 anos) . Em 
ambos os grupos havia 2 casos de hepat1te crônica persi s
tente ; os restantes doentes dofriam .de hepatite crônica 
agress1va. havendo 7 no estádio cir ró t1co no pr1meiro grupo 
e 6 no segundo . 

36 

2. 0 ensaio 

Em Fevereiro de 1972 iniciámos um segundo ensaio na 
esperança de ultrapassar os resultados anteriores. O proto
colo diferia do do primeiro ensaio pela origem dos doentes 
(todos do mesmo centro). por incluir apenas doentes com 
hepatite crônica agressiva . pelo modo de valorização dos 
resultados da biopsia e por incluir também a determinação 
de parâmetros imunobiológicos. 

Dos 15 doentes iniciai s foram excluídos 3. Dos restantes. 
6 receberam Silimarina e 6 placebo . Do grupo Silimarina 
faziam parte 4 homens e 2 mulheres e do grupo placebo 
2 mulheres e 4 homens. com limites de idades e idade média 
idênticos aos do primeiro grupo. Em ambos os grupos havia 
2 casos de hepatite em estádio pre-c irrótico e 4 em estádio 
ci rrótico e em ambos a duração do tratamento foi de 6 meses 
em 2 casos e de 12 meses em 4. 

Resultados 

A análise estatística dos resu ltados das biopsias hepáticas 
mostra que a Sllimarina foi significativamente su pecior ao 
placebo em relação à reacção mesenquimatosa in tral obular 
(p < 0.05 : 1 o e 1 o + 2° en saios) e. do mesmo modo. 
quanto à «alteração parenquimatosa » ( 1° e 1 o + 20 
ensaios). à «reacção inflamatória portal>> (2o e 1 o + 2o en 
saios) e à «necrose focal » (2 0 e 1° + 2 o ensaios). 

Discussão 

O fígado é um órgão muito resistente às noxas e associa 
uma enorme capacidade de reserva e fa cu ldades regene 
rativas a uma tendência evidente para a cura espontânea. 
As hepatites são pouco adequadas para os ensaios con tro
lados. e no caso das doenças hepáticas crônicas tais ensaios 
só são possíveis depois de separar a hepatite crón1ca persis
tente da hepatite crônica agressiva . A evolução variável e 
propensa a agudizações espontâneas e a diferente gravidade 
da hepatite crônica agressiva dificultam seriamen te a avalia 
ção de um resultado terapêutico . 

A superioridade signi ficati va da Silimarina na influen
ciação da reacção inflamatória mesenquimatosa e das lesões 
parenquimatosas hepáticas é. algo de realmente notável. 

Os resu ltados dos estudos experimentais com a Si lima
rin a em diferentes modelos de intoxicação fazem supor que 
esta substância ocupe os receptores da membrana do hepa 
tócito. evitando com isso a f ixação das substâncias tóxicas . 
Dos nossos resul tados ressalta a pergunta de se um processo 
análogo pode do mesmo modo evitar as reacções imuno
lógicas que têm lugar na membrana celular na hepatite 
crônica agressiva . 

Em Portugal o LEGALON apresenta-se em duas formas de apre· 
sen tação · a 70 mg e a 140 mg 

PUBLICIDADE 

) 


