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Tem sido um dos grandes anseios da Classe Médica, a existência de
Carreiras concretas inseridas no contexto mais vasto de um Sistema·
Nacional de Saúde.
Os debates e a espera. têm sido longos e aproxima-se agora a hora da verdade: a probabilidade realista da sua concretização.
Não se esperaria que o Ministério de Tutela deixasse de tomar na devida
consideração os argumentos aduzidos por aqueles que legitimamente representam a Classe. E no entanto o projecto apresentado pelo Secretário de
Estado da Saúde e pelo Ministro dos Assuntos Sociais desvia-se em pontos
importantes das propostas da ·ordem. Se a diversidade de op ini ões é desejá ve l
e sa lutar, não desejável e não sa lutar é certamente a simples aparência de um diálogo
que na prática é negado. Recebeu agora a Ordem dos Médi cos, o projecto do Mini stério dos Assu ntos Soc iais para as Carreiras Médicas. com ped id o das suas críticas
e sugestões serem entreg ues a curto prazo ; pena é, no entanto, que o Ministro
dos Assuntos Sociais desde há vários meses não tenha contactos directos
com o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, na via do diálogo,
que esta própria propôs e sempre defendeu, sem quebra, como é evidente,
da sua independência e autonomia. É ass im , pela posição distanciada e autoritária
do Ministério dos Assuntos Sociai s. que vêm a surgir aquilo que se nos afigura com o
graves erros da Carreira : como poderá compreender-se e aceitar-se a secundarização dos Hospitais Distritais, quando todos dizem pretender a descen tra li zação?
Como poderá preferir-se a qualificação e titulação a cargo dos mesmos
que acabaram de dar essa formação, em vez de aceitar o julgamento por
um corpo independente, originário da própria classe como entidade organizada e livre.
Ter-se-á já esquecido a própria lei do País que dá em exclusivo à Ordem
a atribuição do título de Especialista e que tal decisão, sensata e realista,
foi obtida em condições políticas nitidamente mais adversas, quando os
ventos da estatização dos Serviços de Saúde já sopravam fortes?
Porquê minorizar a carreira de Clínica Geral, que se pretende promovida
e dignificada, subalternizando-a nos Centros de Saúde a Carreira de Saúde
Pública, que tem a sua dignidade e funções bem específicas?
(Continuação na pág. 21!
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Carreiras Médicas

PROJECTO DO D IPLOMA DO MINI STÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAIS
SOB RE «CAR RE IRAS MÉDICAS»
CAPiTULO I

PRIN CÍP IOS GERAI S
ARTIGO 1°

elo Estado e. em espec1al. o Estatuto elo mécl1co . ap mvado pelo Decreto -Lei n ° 373!79. de 8 ele Setembm .

ART IGO 6 °

(Int ernat o geral)
O acesso às can·e11·as méd1cas bem como ao exe1·cic1o l1v1·e ela med1c1na elevem ser prececl1clos pela
frequênc1a com aproveitamento elo 1ntemato ge1·a1.
nos termos elo cl1ploma 1·eferente ao tntemato.

ARTIGO 2 °

(Carreiras médicas)
As can·e1ras mécl1cas t1·ac1uzem fomla s o 1·gan1 zaclas do exe1·cic1o ela med1c1na que, ga1·antmclo aos
méd1cos o seu d1re1to ao exercíCIO e pmgresso profiSSional, promovem a cobertu 1·a elas necess1clacles
ela população.

(Acesso)
1. O acesso às fases de formação espec1al elas
can·e11·as méd1cas f1ca depend ente ela hab1l1tacão em
concurso ele 1ngresso ele âmu .to nac1onal. sem !Xe juizo elo cl1sposto no tocante à ca r1·e1ra ele clin1co geral.
2. Ao concurso ele 1nwesso nas carrett·as méel1 cas
podem awesenta1·-se os mécl1cos que haJam con cluído com aproveitamento o 1nternato geral ou que
haJam obt1clo equiparação.
3. Podem atnda apresenta1·-se. em qualque1· caso.
méd1cos Já concu1·saelos. que wetenelam obtH m elhori a ele classificação

CAP iTULO 11

CARR EIRA MÉDICA HOSPITALAR
ARTIGO 3 °

(Enumeração)
São ca rre1ra s mécl1cas:

GENERALIDADES

ARTIGO 7 °

(Graus)

a) Can·e11·a méd1ca hospitalar,

b) Ca1-reira mécl1ca de saúde públ1ca.
c) Ca1·re11·a méd1ca ele clin1ca ge1·a1

ARTIGO 4

SECÇÃO I

°

(Formação)
Sem weJuizo elas es pe c1f1ciclades prÓfXIas ela
carre11·a ele clin1ca geral. as ca1·re1ras com1xeenclem
uma fa se ele formação e uma fa se ele 1ntewação em
quadro pe1·manente.

ARTIGO 5°

(Direito subsidiário)
Em tudo o que não contra1·1e o cl1sposto neste
cl1ploma ou noutra leg1slação espec1al é apl1càvel o
1·eg1me geral elas car 1·e1ras dos fun c1o ná1-10S e agentes

1. Consicle1·am -se waus as vá1·1as categor1as ele
d1ferenc1ações técn1 ca e p10f1SS1onal alcançada pelos
méd1cos e que cons t1tu em concl 1ção necessá1·1a ou
preferencial para o desempenho das funçõe s prev1stas
na car re1ra hospitalar.
2. Os graus da car re1ra méd1ca hosp1tala1· defi nem-se nos segu intes termos :
a) Interno de espec1al1dade -

méd1co apmvado
no concurso ele ingresso na s ca1·1·e1ras mécl1cas
e em fase de formação.
b) Interno timc1nado - méel1co que ternl1n ou
com aproveitamento o 1nternato ela rcspcct1va
especialidade. agua1·danclo exame f1nal ele
t1tulação;
c) Ass1stente - méd1co que, tendo termtnado
com aproveitamento o 1nternato ela especialidade . fez o respect1vo exame de t1tulação.
d) Chefe de serv1ço - méd1co aprovado nas wo vas pa1·a concessão elo 1·espect1vo wau we VIStas neste el1ploma

Ord em dos Médicos

- - -- - - - - - - -

ARTIGO 8 °

(Funções)
1. São funções da carreira hospitalar :
a) Interno de especialidade;
b) Assistente hospitalar titular ;

c) Chefe de serviço titular;
d) Director de serviço;
e) Director de departamento;
f) Chefe de equipa do serviço de urgência;
g) Membro da direcção médica;
h) Director clínico;
i ) Director de hospital.
2. Aos médicos que se encontrem no exercício de
funções de assistente hospitalar. chefe de serviço.
director de serviço ou de departamento. é garantida a
vinculação aos estabe lecimentos ou grupos de estabelecimentos em cujos quadros tenham sido providos.
salvo por motivos disciplinares. de promoção ou a
requerimento do interessado.
ARTIGO 9°

(Interno t irocinado)
O médico que conclua com aproveitamento o
internato de especialidade é considerado interno
tirocinado. sendo-lhe passado. a seu pedido. diploma
de onde constem as classi ficações obtidas durante o
tirocínio , podendo concorrer a assistente quando
assi m o entender.
SECÇÃO 11

ASSI STENTE HO SPITALAR
ART IGO 10°

(Funções)
O assistente hospitalar é um médico dotado de
preparação específica no domínio da sua especialidade. cabendo-lhe, nomeadamente:
a) Desempenhar as funções inerentes à sua espe-

b)

c)
d)
e)

f)

g)

cialidade. em relação aos doentes a se u cargo.
qualquer que seja o seu regime de internamento. geral ou privado . nos termos regulamentares;
Chefiar unidades médicas funcionai s;
Orientar os internos gerais e de especialidade;
Desempenhar funções docentes. quando para
tal seja designado;
Participar em equipas de urgência internas e
externas;
Eleger os órgãos de gestão hospitalar e desem penhar as funções inerentes aos cargos para
que seja eleito;
Desempenhar todas as outras fun ções que lhe
caibam ou de que seja legitimamente incumbido.
ARTIGO 11 °

(Titulação)
1. A titulação em assistente hosp italar depende da
habilitação em concurso.
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2. A este concurso têm acesso os internos tirocinados e os médicos cujo cu rri culum lhes seja equiparado por despacho do Secretário de Estado da
Saúde sobre proposta e parecer da Direcção-Geral
dos Ho sp itais.
ART IGO 12 °

(Equiparações)
Os especialistas pela Ordem dos Médicos e os
actuais internos prolongados que concluíram o internato de especialidade são equiparados a assistentes
hospitalares titulados.
ART IGO 13 °

(Regulamentação do concurso)
1. O concurso referido no artigo 11 ° será regu lamentado no diploma referente ao internato. de que
constituirá o exame final.
2. Os júris para este concurso serão obrigatoriamente nacionais e integrarão cinco elementos.
sendo dois indicados pela Ordem dos Médi cos. dois
pelo ho sp ital onde se realize o concurso e um pela
Direcção-Geral dos Hospitais.

ART IGO 14 °

(Distribuição)
1. Concluído o concurso. os novos assistentes
terão seis meses para concorrerem. em provas
documentais. às vagas existentes na rede hospitalar.
2. Este concurso é feito directamente nos hospi tais que disponham de vag_as. os quais recebida a primeira candidatura. anunciarão a abertura oficial do
concurso nos termos legais.
3. Expirado o prazo de recepção de candidaturas.
um júri constituído pelo director do hospital. pelo
director clínico. pelo director do serviço com vagas a
concurso e por um chefe de serviço da especialidade
em causa. nomeado pela Comissão Inter-Hospitalar
respectiva e com voto de qualidade. seleccionará
o candidato.
4. Os assistentes hospitalares que não tenham
concorrido ou obtido vaga. neste prazo de seis meses.
nos termos dos números anteriores. ficam desligados
do serviço hospitalar. sem prejuízo de poderem candidatar-se a concursos posteriores.
ART IGO 15 °

(Provas Públicas)
1. Podem os hospitais. sempre que o entendam
e obtida autorização prévia da Direcção-Geral dos
Hospitais. proceder ao preenchimento dos seus quadros por concurso de provas clínicas públicas. para
determinação do mérito relativo .
2. Esses concursos serão programados pe los
hospita is interessados. sendo os júris constituídos por
três elementos do próprio hospital. um elemento

Ordem dos Médicos

nomeado pela respectiva Comissão Inter-Hospital
e outro pela Ordem dos Médicos .
3. A est es concursos podem conco r rer médicos
que se ndo assist entes titulados ou mesmo titulares o
deseje m fazer par a fi n s cur r ic ulares. devendo menc ionar ta l facto no seu processo de candidatura.
4 . O processo referido no número 1 é obrigatório pa ra os hospitais ce n trais.

CHEFE DE SERVIÇO

SECÇÃO 111

ART IGO 16 °

(Concessão do grau)
1. A concessão do grau de chefe de serviço

depende da hab il itação na s prova s previstas no wesente diploma . que se realizarão anualmente.
2. Podem apresentar-se às provas referidas no
número anterior· os assistentes hospitalar-es que
tenham , pelo menos dois concursos com prova s clínicas públicas no seu curr iculum profiss ional e reú nam as seguintes condições:
a) Exercício de funções como assistente ho spitalar durante. um mínimo de três anos;
b) Inscrição no respectivo colégio de especialidades da Or-dem dos Médicos. quando exista.
3. Podem ainda candidatar-se os médicos com
equivalência de habilitações reconhecida por despacho do Ministro dos Assuntos Sociais. ouvida a
Drrecção-Geral dos Hosprtai s.

c idad e organ izatrva e ele chefia. e ele uma prova a
regulamentar pela DGH.
2. Na di scussão devem par·tr c rpar· todos os mem
bras elo jLrrr. garan trnclo -se ao can clida to a possrbrlr clacle de respo nder· às uítrcas formulada s.
3. Anualm ente a Direcção-G eral dos Hospitais
anun c iará o núm ero de titula ções a atribuir por cada
especialidad e.
SECÇÃO IV

CHEFE DE SERVIÇO TITULAR
ARTIGO 19 o

(Funções)
O c hefe ele servrço trtular· é um médrco dotado ele
elevada preparação específrca. teórrca e prátrca.
deven do em especral e sem we1uí zo elas fun ções
inerentes à sua espec ralidacl e:
a) Coordenar· uma unrclacle funcional rntegr-ada
por assistentes e rntemos;
b) Superrntender- na fmmação elos rntemos;
c) Drnamrzar a rnvestrgação crentífrca;
d) Desempen har fun ções docen te s. sempr·e que
par·a tal seja clesrgnaclo;
e) Eleger os órgãos ele gestão hosp rtalar· e dese m penhar as funçõe s merentes aos ór-gãos para
que seja elerto;
f) Dese mpenhar· o papel ele clrrectm elo ser·vrço,
quando para tal for desrgnado e. em qualquer
caso. colabor·ar· com o drrector em exer·cícro e
substrtuí -lo na s suas faltas ;
g) Desem penhar· quarsquer outras fun ções que lhe
sejam cometidas ou que a ler lhe atrrbua.

ARTIGO 17°

(Júri)

ARTIGO 20°

(Acesso)
1. O JÚri, de âmbrto. é nomeado pela Direcção· Ger·al do s Hospitai s. se ndo constituído por· três chefes
de ser·viço da especralrdade respectiva e quatro chefes
de se rviço ou dir·ectores. que serão nomeados anual mente pela Direcção-Geral dos Hosprtais e constrtuirão os membros fixos de todos os concursos reali zados nesse ano.
2. A Direcção-Geral dos Hosprtars so lrcitarà par·a
a constituição deste júrr um chefe de serviço da especia lidade respectiva a um hospital ce ntral de cada zo na
hospitalar. sempre que tal seja possível. Para a obten ção dos quatro elementos frxos a mesma DirecçãoGer·a l pedirá indicação de dois deles à Ordem dos
Médicos. de um a uma soc iedade científrca e indi ·
car·á o restante. que será o presidente do júri.

ARTIGO 18 o

(Concurso para chefe de serviço)
1. O concurso para chefe de serviço consiste na
apreciação e discussão públicas do curriculum. devidamente autenticado. por forma a avaliar a actividade
dos candidatos como assistentes hospitalares, desig nadamente nas áreas da assistência hospitalar. da
docência e da investigação. apreciando a sua ca pa -

Ordem dos Médicos

Podem concorrer ao exercício das funções de
c hefe de serviço titular os médicos habilitados com o
grau de chefe de serviço em concurso documental.

ARTIGO 21°

(Júris)
1. Par·a esco lha dos chefes de serviço titulares
devem as direcções médrcas dos hospitar s onde haja
vagas proceder à constituição do júri
2 Os JÚr is são constituídos pelo clirectm clínico do
hospital . por 2 chefes de serviço ela mesma instituição
com titulação obtida por concurso público naciona l.
da especialidade ou especialidades afins e 2 chefes de
serviço nomeados pela DGH.
3. O júri decidirá por apreciação curricular dos
candidatos .
AR TI GO 22 °

(Escolha)
A decisão do Júri é tomada por maroria. de la não
havendo recurso. devendo ser comunicada à Direc-
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ção -Geral dos Hospita 1s. pa1-a efe1to s de homologaçã o
superior e publi cação no «Diáno da República ».

SECÇÃO V

DIRECTOR DE SERVIÇO

ARTIGO 23°
(Funções)

Co m pete ao director de serv1ço dirigir as unidades fun cionais que a ele pertençam. desempen hando
as funções que lhe são atribuída s pelo Decreto Regu lamentar n ° 30/77. de 20 de Maio.

AR TI GO 24 °

AR TIGO 26°
(Nomeação)

1. O director ele departamento é nomeado pelos
órgãos ele gestão do ho sp1tal. sob pmposta ela clirecção médica. ouvidos os chefes ele se rvi ço e os clirectore s ela s espec ialidades em causa.
2. A nomeação é feita em com issão ele serviço.
por três anos. podendo ha ver r eco ndu ção.
3. Só podem ser nomeados directores ele departamento os che fes de serviço em exe1-cício de fun ções
na in stituição.

SECÇÃO V Il

OUTRAS FUNÇÕES

(Nomeação)

ART IGO 27 °

1. A direcção de serviço caberá ao médico do
quadro mais titulado na carreira hospitalar.

(Chefe de equipa do serviço de urgência)

2 . Nos hospitais com ensino universitário prevalecem . como critério de atribuição da direcção de
se rviço, em igualdade de circunstâncias de carreira
hospitalar . além do grau hospitalar mais elevado. o
exercício cumu lativo de funções docentes .
3. Em caso de existência de mais de um médico
na s condições previstas no número anterior o director
de servi ço será nomeado de entre eles pelo órgão de
gestão do hospital. sob proposta da direcção médica.
ouvidos :

A ex1stência e funçõe s elo chefe el e equipa elo
se rviço de urgência são as que estiverem prev1stas no
~-e gulamento ele cada un1dade hosp1talar. nos termo s
do Decreto Regulamentar n ° 30/70. de 20 de Ma1o.

a) O corpo clínico permanente do serviço ;
b) O corpo dos chefes de serviço com t itulação
obtida por concurso público nacional; e
c) Os directores de serviço que constituam o consel ho médico.
4. A nomeação é feita em com1ssão de serv iço por
três anos. podendo haver recondução por proposta da
direcção médica ouvido o corpo clín1 co permanente
do serviço. ca bendo a deci são final ao co rpo dos
che fe s de se rviço . e à com1ssão méd1ca. pm votação
seueta.
5 . Se o director não for reconduz1do. ou por
vontade própria. ou por dec1 são do órgã o de gestão
con forme estipulado no núm ero anter1or. o novo
directm será proposto seg undo os cntér1os nos
números 1 e 2 .
6 . Nos hospitais centra 1s que prestem ens1no os
chefes de serviço 1-egentes de ca de11-a são para f111s de
dwecção de serviço equ1pa 1-ados a cated ráti cos.

ARTIGO 28°
(Membro da direcção médica)

Os membros ela clirecção médica são nomeados
e têm as funções wevi stas no Decreto Regulamentaln 0 30/77. ele 20 ele Maio .

AR TIGO 29°
(Director de hospital)

O clirector de hospital é nomeado e tem as f~nções
prevista s no Deueto-Lei n ° 129/77. de 2 ele Ab1-11.
e no Decreto Regulamentai- n ° 30/77. ele 20 ele Ma1o .

CAPiTULO

111

CARREIRA MÉDICA DE SAÚDE PÚBLICA

SECÇÃO I

GENERALIDADES

ART IGO 30 °
(Graus da carreira)

SECÇÃO V I

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

1. São graus ela carrewa de saúde pública .
AR TI GO 25 °
(Funções)

1. O d1rector de departamento coo rdena os se r viços d e determinada especia l1d açle em cada hospital
ou grupo hospitalar. quando a sua dimensão o exija.
2 . O director de departamen lo pode exercer
simultaneame nte as funçõe s de director de serv1ço.
sem d1reito a qualquer remuneração co mplementai- .
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a) Delegado de saúde ;
b) Director de saúde .
2. As fun ções dos actuais sub-clelegaclo s ele saúde
serão executadas por general1 sta s ou por clín1cos
gerais com o se rviço médico na periferia cumpnclo. ou
com pelo menos 12 meses de prática clínica e poss ui dores de um curso ele introdução à saúde públ1ca a
orga ni zar pela Escola Na cional de Saúde Púb l1ca

Ordem dos Méd icos

SECÇÃO 11

DELEGADO DE SAÚDE

2. O processo de concurso decorre pela Direcção·Geral de Saúde.

AR TIG O 31°

3. Podem concorrer a este grau os directores de
saúde titulados.

(Acesso)
1. O acesso ao grau de delegado de saúde faz -se
por concu rso documental para preenc him ento das
vagas.

2. O processo do co ncurso deco rre pela respectiva Administração Di strata l dos Serviços de Saúde.
3. Podem concorrer a este grau os médicos que
tenham obtid o o título de delegado de saúde.

A RTIG O 32°

(Titulação)
Têm o títul o de delegado de saúde o médico que
reun ir as seguintes cond ições:

ART IGO 36°

(Titulação)
1. Tem o títu lo de director de saúde o médico
aprovado em concurso de provas púb licas com discussão do curriculum e de um traba lh o científico do
âmbito da saúde púb lica executado para o efeito.
O regulamento deste concurso será elaborado pela
Direcção-Geral de Saúde.
2. Podem concorrer a este concurso os delegados
de saúde com mais de três anos de serviço na categoria com frequênc1a de um curso complementar de
saúde pública organizado pela Escola Nacional de
Saúde Pública.

a) Se generalista titulado ou assistente hospitalar

titular de medicina interna, obstectrícia, ginecologia, pediatria ou outras especialidades que
venham a ser consideradas necessárias;
b) Possui r o curso de saúde pública ministrado
pe la Escola Nacional de Saúde Pública.

AR TI GO 37°

(Funções)
São funções do director de saúde:
a) Dirigir o centro de saúde distrital;

b) Exercer as

funções de autoridade san itária
distrital;
c) Promover o ens in o de saúde pública;
d) Coord enar todo o traba lh o dos delegados de
saú de do se u di strito.

ART IGO 33°

(Funções)
São fun ções dos de lega dos de saúde:
a) Dirigir o centro de saúde co nce lhio ou va lênc ia

desse centro;
AR TIG O 38°

b) Exercer fun ções de autoridade sa nitária con-

celhia;

(Regime de trabalho)

c) Cooperar com o director de saúde ao nível

di strital;
d) Exercer funções de clínica geral ao nível de

valência do centro de saúde concelhio em situações de excepção por falta de médicos para o
exercício completo dessa valência;
e \ Coord enar o traba lh o dos médicos co m fun ções de sub-delegados de sa úde que actuem
por sua delegação.

CARREIRA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL
SECÇÃO I

GENERALIDADES

(Graus da carreira)
'

O delegado de sa úd e trabalha em regime de tempo
co mpleto e de dedicação exc lu siva.

SECÇÃO 111

CAPÍTULO IV

ARTIGO 39°

ARTIGO 34°

(Regime de trabalho)

O director de saúde trabalha em regime de tempo
completo e de dedicação exc lusiva.

São graus da ca rreira de clíni co geral:
a) Clínico geral;
b) Interno de espec ialidad e;
c) Especialista de clínica geral (generalista);
d) Consultor de clínica geral.

DIRECTOR DE SAÚDE
SECÇÃO 11

AR TIGO 35°

(Acesso)

CLÍNICO GERAL

ARTIGO 40°

1. O acesso ao grau de director de saúde faz-se
por concurso documenta l para preenc him ento das
vagas.

(Acesso)
1. O acesso ao grau de clínico geral fa z-se por
concurso documental de cand idatura para preenchi-

Ordem dos Médicos
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mento das vagas existentes nas Administrações Distntais dos Serviços de Saúde.
2. O processo de co ncurso deco1-re nas respectivas Administrações Distritais. cons tituind o critérios
de weferência na colocação:
a) Aprovação no concurso de admissão aos inter-

natos de especialidade, em mérito absoluto;
respeitante ao interna to geral;
c) Oua1squer outros elementos de valorização

b) Informação

profissional.
3. Podem apresentar-se a concurso os médicos
que tenham concluído o período de exercício de medi cina tutelada e o se1-viço médico na periferia. enquanto
existir

e aos devel-eS assumid os pela adesão à presente
can-eira e. em especial·
a) Exercer funções de saúde pública nomeada-

mente

nos

competentes

centros

e postos

de saú de;
b) A ssegurar os cuidados de que seja incumbido
nos centros de saúde dotados de serv1ços de
111ternamento e hospitaiS concelh1os;
c) Actuar. fora dos períodos normais de serv1ço.
em qua1squer situações de emergência. dentro
das normas deontológica s e nos tel-mos regu lamentares. organizando-se entre os clínicos
gerais da mesma zona a ass1stência à população nos domingos. fenados. períodos nocturnos
e períodos 1101_mais de ausência.
ARTIGO 44°

ART IGO 41 °

(Funções)
O médico de clínica geral exerce todas as fun ções no domínio das prestações de cu1dados de saúde
para que se encont1-e legalmente habilitado e. em
espec1al:
a) Presta cuidados personalizados aos indivíduos

e famílias. intervindo em quaisquer situações
c líni cas dentro do seu âmbito;
b) Assegura os referidos cuidados em termos de
continuidade,
c) Acompanha na utilização dos diversos serviços
de saúde as pessoas que a ele tenham recorrido;
d) Coopera com ou tro s prof1ssionais de saúde.
médicos e não médicos;
e) Promove a saúde dos assistidos e suas famílias;
f) Intervém e actua. em s1tuações de urgência, de
acordo com as circunstânc ia s de cada caso.
g) Presta eventualmente se rviço na s unidades
per iféricas de saúde pública, no âmbito da
assistência dil-ecta às populações;
h) Pode actuar no âmbito dos hospitais concelhios. quer acompanhando os seus doentes.
quer ao serviço geral do hospital ;
i) Colabora com outras entidades westadoras de
cuidados de saúde. nomeadamente com outros
clínicos gerais. tendo em vista uma boa eficiência do serviço.

(Aperfeiçoamento profissional)
1 . Aos clínicos gerais serão garantido6 meios de
actualização permanente e rec1clagem at1-avés de
cursos e seminários de formação pmfissional.
2. Aos clínicos gera1s serão ga1-antidos seis meses
de dispensa de serviço, ele cinco em cinco anos.
devendo o 111teressado prowamar pelo menos quatro
meses de trabalho de ~-eciclagem em instituição hospi talar de acordo com a Administração Distl-ital dos
Serv1ços de Saúde a que está liqado.
3 . Podem os clínicos gerais com dez anos de
serviço e a frequência com apmve1tamento de pelo
menos um curso de reciclagem wevisto no número
anterior concor rer ao exame final do internato de
-c línica geral. obtendo assim o título de generalista .

ART IGO 45 °

(Substituição e valorização profissional)
1. Durante o período de dispensa de serviço o seu
trabalho c línico será desempenhado pelo generalista
seu coordenador e por interno que este genera lista tutele.
2. A frequência e aproveitamento dos cursos e
seminános referidos constituem elementos de valomação profissional para todos os efe1tos.

ART IGO 46°

(Estabilidade e transferências)
ARTIGO 42°

(Independência)
Os clín icos ge1-ais desempenham as suas funções
em total independência técnica.

1. É garantida aos clínicos gerais estabilidade de
trabalho e local de residência podendo efectuar-se
transferências de acordo com as vaga s existentes.
2. Em caso de insuficiência de vagas pa1-a ef e1tos
de transferência, há que atender. em termos a ~-egu

\amentar :
ARTIGO 43 °

(Deveres)
O médico de clínica geral deve, em geral, acatar as
normas inerentes à profissão . à legislação em vigor
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a) À antiguidade de serviço;
b) À inospitabilidade da colocação anterior;

c) Ao curriculum vitae;
frequência e aproveitamento dos cursos
referidos no a1·tigo 44°.

d) À
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SECÇÃO 111

INTERNATO DE ESPECIALIDADE
DE CLÍNICA GERAL
ART IGO 47°
(Acesso)

1. O acesso ao internato fa z-sr al: aves ele concurso cl\) entrada para todos os 1nle1·natos devendo os
candidatos conseg ui1· colocação na opção «generallsta» que efectuarern.
2. As vagas serão anunciadas juntamente com as
vagas dos outros internatos e distribuídas nas Admi nistrações Regionais de Saúde que disponham de
possibilidades oara urna melhor execução curricu lar.

b) Integral· os jC1ris de exame ele titulação de fim do
internato de especia lidade ;
c) Coordenar o trabalh o dos clínicos gerais;
d) Chefiar o se rviço ou uma unidade do serviço de
cu idados primári os nos centros de saúde e
hospitais co ncelhios .

AR TI GO 52°
(Aperfeiçoamento profissional)

É aplicável aos generalistas o di sposto no artigo 44 °.

SECÇÃO V CONSULTORES DE CLÍNICA GERAL
AR TIGO 48°
(Curr iculum)

ART IGO 53°

Os médicos que tenham feito exame de admissão
ao internato de especialidade e optado com êxi t o pela
especialidade de generalista obrigam-se a cumprir o
cu1-riculurn definido no regulamento do internato. sob
onentação de coordenadores. sujeitando-se no fim do
111ternato a concurso de titu lação que lhe dará o título
de espec ialista ern clínica geral (generalista).

(Acesso)

ARTIGO 49 °
(Equiparação)

1. O acesso ao grau de consul tor faz-se por co ncurso documental para ocupação das vagas em aberto
nas Administrações Di str ita is dos Serviços de Saúde
ou na Direcção-Geral de Saúde .
2. Podem conco rr er os médicos titulado s como
consultores de clínica geral .
3. A obtenção do título de consultor de clíni ca
geral depende de concurso cu rri cular ao qual podem
concorrer os generalistas e os delegados de saúde.
respectivamente com mais de dez e de se is anos de
exercício no grau .

Durante o tempo que durar o período de formação
os médicos que o seguem serão equiparados a internos estando sujeitos ao que para eles preveja o regu lamento do internato.

ART IGO 54 °
(Deveres)

SECÇÃO IV ESPECIALISTA EM CLÍNICA GERAL
(GENERALISTA)
ART IGO 50°
(Acesso)
1. O acesso a generalista fa z-se por concu r so
documental para ocupação das vagas ern aberto nas
Administrações Regionais de Saúde , se ndo ga rantida
a prioridade para o local e Administração Regional
onde decorreu o internato
2. Podem concorrer à fun ção de generalista os
médicos que tenham obtid o o re spect1vo título .

São deveres dos consultores de clíni ca geral:
a) Coo rdenar o trabalho dos generalistas e dos
inter nos em serviço no o u nos centms de saúd e
da sua área;
b) Chefia r. se para tal forem noemad os, ce ntro s
de saü de ou hospitais concelhios.

CA PÍTULO V

REGIME DE TRABALHO
ARTIGO 55°
(Enumeração)

A RTIGO 5 1°
(Deveres)

A lém elos deveres enunciados no artigo 43° e que
também abrangem os generalistas. compete espec ificamente a estes:
a) Tu telar o desenvo lvime nto cu rricular dos internos eventualmente a se u cargo;

Ordem dos Médicos

1. O regime de prestação de trabalho comp reend e:

a)
b)
c)
d)

Tempo comp leto;
Tem po completo prolongado ;
Res ponsabi lidade permanente;
Dedicaçã o exclus iva.

2. O tempo comp let o implica a prestação de
36 horas semana is.

7

3. O tempo completo prolongado implica a prestação de 45 horas semanais mclu indo a prestação de
serviço de urgência, quer diurno quer nocturno
4. A dedicação exclusiva impli ca a imposs ibilidade
de exercíc io de actividades profissionais além das
inerentes ao seu grau e fun ção.

ARTIGO 60°

(Regulamentação)
Os co ncursos referidos neste diploma e os esquema s de abertura de lugare s são objecto de regula mento a aprovar por portaria do M ini stério dos
Ass unto s Sociais.

ARTIGO 56°

(Clínica privada)

ARTIGO 61°

(Dúvidas)
Aos médicos do quadro permanente hospita lar em
regime de dedicação exclusiva ou tempo completo
prolongado ser- lhes-á permitido. fora das horas no rma is de se rviço, atender doentes privados de acordo
co m protoco lo elabo rado e com concordância do
co nse lho de gerência do resp ectivo ho spital

As dúvida s que se suscitem na aplicação deste
diploma se rão resolvidas por despacho do Min istro
do s A ss untos Soc iais. ou conju nto com o membro do
Gove rno que tiver a seu cargo a fun ção pública. de
acordo com a natureza das matérias .

ART IGO 57°

ART IGO 62°
(Entrada em vigor)

(Responsabilidade permanente)
Ao s clín icos gerais e generalistas não será imposto
qua lqu er horário fixo . ten do a re spon sabilidade de
atend imento dos utentes a se u ca rgo e di spondo para
tal das in sta lações dos centros de sa úde onde poderão
atender doentes não in sc rito s na sua co nsulta em
regim e de clínica livre ou de co nve nção . O se u regim e
de trabalh o se rá reg ulame ntado por cada ce ntro de
sa úde t endo em co nta a coo rd enação de horári os das
va lências de saú de públ ica e cui dados primá ri os e
autorid ades sa nitária s exec utada s po r estes profi ssionai s.

Este diploma entra em vigor 30 dias após a data da
sua publi cação .
O PRIME IRO M INI STRO
O M INISTRO DAS FINA NÇAS E DO PLANO
O M INISTRO DOS ASSU NTOS SOC IA IS
O M INISTRO DA REFORMA ADM INISTRATIVA

AN EXO

INTERNATO GERAL:
CA PÍTULO V I

Internos de Po lic línica .
Internos do Serviço Méd ico na Periferia

G
G

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CARREIRA MÉDICA:
ARTIGO 58°

(Vencimentos)
1. As remunerações co rres pondentes ao exe rcíc io
da s fun ções co mpreend idas na carreira hosp1tali11- silo
as constantes do quadro anexo a este diplo ma.
2. As remuneraçõe s totais correspond e1 :exercício das funções da carreira de Clíni ca Geral
serã o est ipulados em diplom a especial com ba se na
let ra indicada no anexo .

ART IGO 59°

(Situação dos actuais directores de serviço)
Os directores de se rvi ço qu e tenham sido legal mente providos no antigo grau da ca rreira de director
de serviço mantêm-se em comissão de serviço nestas
fun ções por tempo indetermin ado.
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. ...... . .... . ... . . .
Clínico Geral . .
Interno de Especialidade .
. .. ..... .
.. . .. . . .
Generalista
Assistente Hospitalar ... . . . . .. .. . . .
Delegado de Saúde
.... . . . .. .. . . . .
Consultor de Clínica Gera l
Director de Saúde ....... .
Chefe de Serviço ..... . . . . .. . .
Director de Serviço .
Director de Departamento ..
Chefe de Equipa do Serviço de Ur gên cia .
Membro da Direcção Médi ca . . .......... .
Direct or Clín ico
.... . ......... ... .
Director de Hos pital .. .. . .. ... . .

E (1)

F
D
D

c
8
8
8

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

( 1) Enquanto não for possível regulamentar o artigo 13.0 da
Portaria n.0 444-A/ 80 de 28 de Julho, encontram-se em estudo
outros incentivos econômicos.
(2) Remuneração extra em estudo.
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A ORDEM ANALISA O PROJECTO DE
CARREIRAS MÉDICAS DA SES
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos dá conhecimento à Classe do ofício enviado
ao Senhor Secretário de Estado da Saúde sobre

PROJECTO DE CARREIRAS MÉDICAS
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos apreciou o projecto de Carreiras Médicas
env1ado por Vos sa Excelência e chegou às conc lu sões
seguin tes que passa a comunicar:
1) Considera incompreensível que o documento
se afaste completamente, no espírito e na forma, de
proJectos op01·tunamente apresentados pela Ordem
dos Méd1cos e aprovados no seu Plenário, órgão
máximo de legítima representação da vontade da
classe médica .
Referimo-nos concretamente ao projecto de internato e carreira médi ca hospitalar e ao projecto de
S.N.S. onde era esboçado o figurino de carreira de
Saúde Pública e de clínica geral que se pretende, aliás
concretizado na Portaria 444-A/80, textos que
V . Exa. mostra ter simplesmente ignorado.
2) Relativamente a cada uma das Carreiras os
pontos mais relevantes de divergência e na defesa dos
quais a Ordem dos Médicos empregará todos os
meios ao seu alcance, na certeza que o faz na defesa
dos legítimos direitos dos seus membros e no das
populações, são:

A -

o

Carreira Hospitalar

- Inexistência duma secção respe1tante ao Internato cuja estruturação deve ser definida em Decreto-Lei e não continuar à mercê de Portarias e despachos
avulsos, com a instabilidade permanente que tal
acarreta para os médicos nesta fase de formação.
- Manutenção duma linha orientada para múlti plos e sucessivos concursos formais de se lecção em
detrimento duma esco lh a livre pelas instituições dos
médicos mais adequados às suas necessidades de
entre os devidamente qualificados e com provas prestadas na prática efectiva da profissão.
Consideramos tal orientação como uma frustrante forma de carreirismo.
- Menorização dos hospitais distritais revelada na
diferença de categoria de concurso de ingresso e na
ausência de fácil regime de transferência entre os
profissionais trabalhando nas várias instituições o que
é contrário a uma carreira de igual dignidade e nível
profissional cobrindo todo o território.
- Diferenciação inaceitável entre os médicos
ocupando actualmente a mesma categoria hospitalar
consoante o seu modo de provimento no que respeita
a tipo de provas ou de júri.
- Forma de escolha dos directores de Serviço em
que a participação dos elementos do Serviço se trans forma em mero proforma, se ndo a escolha efectiva mente feita pelos outms directores. Acresce a predominância injustificada que é dada à função docente,
que lhe confere quase numa inerência aos lugares
de direcção.
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- Ausência duma saída profissional clara em
reg1me convenc ionado para os médicos que não
tenham lugar de ass1stente hospitala1·
- Últ1mo, ma s ma1s importante, existência dum
exa me de Titulação a efectuar nos Hospitai s que na
prática se traduziria em dois exames preten samente
comparáveis no mesmo nível de diferenciayi=iu técni ca.
Inevitáveis atritos dai adviriam face ao exame de
Titulação da Ordem dos Médicos, que por vontade da
classe consignada na Lei , é o único a conferir o Título
de Especialista
Isto para Já não falar no concurso de provas públi cas que se prevê, com carác ter obrigatóno nos hospitai s centrais, para ingresso no quadro perman ente.

B-

Carreira de Saúde Pública

- Ausência de autêntica individualização e profissionalização das funções próprias à saúde pública bem
expressa na :
-

Formação prévia completa como generalista.
Manutenção de funções de generalista mesmo
até ao nível de co nsultor.
lnerência de funções de direcção dos cen tr os de
saúde, com ingerência portanto nas act1vidades
de medic in a curativa a desenvolver pelos clí nicos gerais e generalistas.

C - Carreira de Clínica Geral
- Desaparecimento aparente do reg1me de remu neração por acto médico, embora com mínimos, e sua
substituição por um regime inaceitável de respon sabilidade permanente por lista de doentes. Aliás o
regime de trabalho e remuneração é bastante pouco
explicito e só inteligível pelas conversações havidas
com V Exa. mas que o documento só palidamente
r eflecte.
Todavia tudo faz prever que se)a muito sobreponivel aos esquemas apresentados pelos Governos
anteriores a 1980 e que a Ordem dos Médicos na
altura firmemente repudiou, por considerar a remu neração por acto como a ún1ca forma justa e estimulante de recompensar uma medicina de qualidade,
como al1ás V Exa conco1·dou.
3) Por todo o exposto considera a Ordem dos
Médico s como inteiramente inaceitável o texto proposto , se não fo i:em contempladas as altera ções que
consi dera fundamentais .
Dadas as graves co nsequê ncias que poderiam
advir para a Classe da sua aceitação o Conselho
Na cio nal Executivo promoverá a convocação urgente
de Assembleias em que o assunto possa ser larga mente debatido e os médicos alertados dos perigos
que so bre eles impendem .
4) Solic1ta portanto a V. Exa. que tome em boa
consideração as objecções levantadas e ao Governo
de qu'e faz parte que não tome qualquer resolução
precipitada sobre o assunto de consequências imprevisíveis, pois V. Exa. deve ter consciência que nenhuma
Carreira poderá ter efectivação eficaz se for feita à
revelia da vontade expressa da Classe Médica,
veiculada pelos seus legítimos representantes.
A gravidade do assunto impõe a necessidade de
Assembleias Médicas para cuja convocação urgente
todos os médicos devem estar atentos.
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Projecto de Regulamento
das Carreiras Médicas e nomeadamente
da Carreira Médica Hospitalar
Proposta sobre Internatos e Carreiras Médicas Hospitalares da Ordem
dos Médicos ao 6. 0 Governo Constitucional em 1980 e que iniciara já processo
de promulgação suspenso pelo actual MAS.
Este texto resultou da introdução de críticas e sugestões recebidas de
Médicos e Instituições face à proposta inicial divulgada por toda a classe no
n. 0 4 da Revista da Ordem dos Médicos.
Chama-se a atenção dos Colegas para os esclarecimentos dados à Classe
pelo Conselho Nacional Executivo através dos números 6 e 7 de 1980, no que
respeita às Carreiras Médicas Hospitalares e de Generalista.
PROPOSTA DA ORDEM DOS MEDICOS
QUE MERECERA NA GENERALIDADE
ACEITAÇÃO PELO VI GOVERNO
CONSTITUCIONAL
CAPiTULO I

INTERNATO GERAL

reservadas vagas para méd1cos estrangeiros em treino
post-graduação. desde que tenham registo temporário na Ordem dos Médicos.
4 .5 - Para efei to s administrativos. os cand idatos
admit1dos ficarão adstritos ao Hospital onde frequen tam o Internato Geral, inclusive no tempo de prática
extra-hospitalar.
4.6- Será anualmente publicado:
a) O mapa de vagas de Internato Geral para cada

Hospital e mapa das posições em Serviços de
Saúde extra -hospitala re s.

1 - O Internato Geral tem como objectivo aperfeiçoar e complementar a experiência médica adqui rida durante a frequência das Escolas Médicas.
2 - O Internato Geral é obrigatório para início da
Carreira Médica em qualque1- dos seus ramos e, bem
assim. para o exercício, independente. da Medicina.
3 - O Internato Geral se bem que essencialmente
de índole prática. assume também objectivos de formação teórico-científica. em actualização permanente e de valorização de sentido de responsabilidade,
do espírito de iniciativa e de auto-aperfeiçoamento
progressivo.

4.7- Compete aos Órgãos de Gestão dos Hospitais, através das respectivas Direcções de Internato
Médico. zelar pelo cumpri mento dos programas dos
tirocínios e pelo melhor aproveitamento do s mesmos,
quer no que respeita à diferenciação técnica dos estagiários. quer no que re speita à generalidade dos cui dados prestados .

Secção I

Órgãos do Internato Médico

Estrutura geral

4. 1 - A admissão ao Internato Geral fica assegurada mediante requerimento aos cidadãos portu gueses. que possuam a licenciatura em Medicina pelas
Universidades portuguesas.
4.2 - Podem ser·admitidos. mediante prév1a equi paração de licenciatura. os cidadãos portugueses
licenciados em Medicina no estrangeiro.
4.3 - Poderã o ainda ser admitidos os licenciados
pelas Universidades portuguesas que sejam nacionais
de países com os quais Portugal mantenha acordo que
o perm1ta ou os filhos de emigrantes portugueses.
desde que os serviços o comportem.
4.4 - Dentro de planos internacionais de intercâmb io estabelecidos ou a estabe lecer poderão ser
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Secção 11

A finalidade de trein o, comum ao Internato Geral
e Interna to de Especialidades. a sua efe ct1vação simultânea nas mesmas unidades dependentes das estruturas of1ciais de saúde e a sua necessária articulação
justificam a criação de Órgãos de Coordenação nacionai s e locais comu ns.
5 - São Órgãos de Coordenação do Internato
Médico :
a) O Conselho Nacional de Internatos Médicos

(CNIM);
b) As Direcções dos Internatos Médicos (DIM).
existindo uma por cada Hospita l onde se processem os in ternato s;
c) Poderão vir a ser criados órgãos de Coordenação Regional se a experiência assim o determinar.
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5.1 - O Conselho Na c1o nal elos Internatos Méd 1cos têm a seg um te com pos1ção :
a) O D1rector elo Departamento ele Recu1·sos
Humanos ela Ses. que pres1d1rá ( 1L
b) Um representante dos D1rectores dos Internatos Méd1cos ele1to entre SI, de cada zona
hospitalar (3);
c) Um representante da Ordem dos Méd1 cos ( 1);
e terá como assessores consult1vos um representante
hospitalar ele cada urna das reg1ões autônomas para
os assuntos de interesse específ1co para estas reg1ões .
podendo ainda agregar outros elementos consultores .
5.2- O CNIM reun1rá obrigatoriamente ele 3 em
3 meses. por convocação elo Pres1dente e extraordl nal·lamente sempre que o Pres1clente. o Seuetáno ele
Estado ela Saúde ou clo1s elos seus membms o enten dam conven1ente.
5.3- São funções elo CN IM a coordenação
nac1onal de todos os assuntos própr1os a estes períodos de tre1no, nomeadamente :
a) Elaborar os programas anua1s dos Internatos
Médicos e Ciclos de Estudos Especiais . tendo
em conta as normas definidas pela Ordem elos
Médicos;
b) Estabelecer os critérios que deve1·ão obedecer a
execução elas provas ele exame e concursos.
dentro das normas estabelecidas no presente
diploma e fazer a sua coor dena ção;
c) Dar parecer so bre todos os assuntos dos Internatos que lhe sejam subme tid os pelo DRH ou
outros departamentos da SES;
d) Propor o que julgue conveniente para melhoria
do funcionamento dos In ternatos;
e) Elaborar os modelos dos processos dos In ternos e respectivos d1plornas ;
f) Elaborar as norma s de avaliação;
g) Propor a constituição do júri nacional do concurso de acesso ás carrei ra s médicas e dos
locais onde devem efectuar-se as provas
5.4 - As Di1·ecções do Interna to Médico têm a
seguinte cornpos1ção :
a) Director do Internato Médico. que será o mem bro da Direcção Médica encarregado de tal foro
e com ela eleito. conforme disposto nos arti gos 22 e 23 do Decreto regulamen tar 30/77;
b) Dois membros do Quadro Permanente do Hospital. nomeados pelo Conselho de Gerência.
sob proposta do Director do Internato Médico
c) Do is médicos em período de t1·eino. sendo u~
Interno do Internato Geral e outro interno de
Especialidade eleitos por um ano pelo respectivo grupo.

5.5- São funções das Direcções dos Intern atos
Médicos
a) Prog1·arnar o func1onarnento e desenvolvimento
elos Internatos dent~o do Hospital , sem wejuízo
das normas gerais imperativas super1orrnente
definidas.

b ) Promovei- a 1·eal1 zação de 1n1ciat1vas ele mte resse para os mternos. em co labo ração com os
serviços de acção méd1ca do Hospital ;
c) Acompanhar as co nd1ções de trabalho e ensmo
proporcionados aos 1nternos por cada um dos
serv1ços e a sua adequação ao object1vo pi-1mordial ele valo1·1zação dos mternos;
d) Propor as medidas que Julgai- conven ientes
para urna melhoria dos Internatos. transmi tindo-as através da D1recção Médica;
e) Pmnunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam
su bmetidos pela Di1·ecção Méd1ca. designada mente os 1·elativos à Gestão do Internato Geral
e Internatos ele Espec1al1dades.
f) Tran smitir ao Departamento de Recurso s
Humanos através dos Órgãos de Gestão do
Hospital. depoi s de ouv1dos os serv1ços e a
Direcção Médica elo Hosp1tal. a capac1dade de
tremo máxima do Hospital. com espec1f1cação
por se1-v1ços e especial idad es.
g) Pmpor e orientar a distribuição dos internos do
Internato Geral e de Especialidades pelo s diferentes serviços. de acordo com a respect1va
capacidade,
h) Colher. nos períodos regulamentares. Informa ções sobre assiduidade e aproveitamento dos
estag1ános e interno s;
i) Organizar os elementos do processo lildlvidual
dos internos. reunindo todos os dados ele
mteresse para a Carreira Médica.

Secção

111

D uraç ão do Internato Geral
6. 1 - A duração do Internato Geral é un1forme.
qualquer que seja o estabelecimento onde se realize.
6.2- O Internato Geral tem a duração de
24 meses. com início em 1 ele Jane1ro de cada ano.
6.3 - Dedica -se o prazo de 20 meses do Inter nato Geral a tirocínios em se rvi ços hospitala1·es sob
responsabilidade dos Órgãos Técnicos e de Gestão
dos Hosp itai s e os restantes 4 meses em serviços
extra-hospi talar es sob 1·esponsa biliclade das A. D.S.S.
6.4 - O período de tirocínio em se1·viços extra-hospitalares deve. sempre que possível. ser efectuado
no Distrito em que o Interno do Internato Geral iniCIOU
a sua formação. No caso em que tal não seja possível.
terá o médico direito a subsídios de deslocação e
habitação a determinai· po1· despacho da SES. ouvida a
Ordem dos méd icos.

Secção IV

Idoneidade dos Serviços
7. 1 - Os estágios realizam-se em estabeleci mentos e serviços que se verifique reunirem condições adequadas para os fins em vista
7.2- É ela competência ela Ordem dos Médicos a
definição elos criténos ele idoneidade dos serv1ços
onde se efectuern os Internatos competindo aos

11

Ordem dos Médicos

- - -- - - - - - -

órgãos de Gestão das In stituições respectivas. sob
parecer da Direcção Médica tomar as medidas para
que as ref er ida s norma s sejam atingidas e mantidas
e ao CNIM directamente ou através de co mi ssão
adequada a verificação do cumprimento dessas norma s se m prejuízo da possi bil idad e da Ord em dos
Médicos se poder pronunciar sob parecer dos seus
Colégios de Especialidades .

Secção V
Programação das vagas e das posições

8.1 - Até 30 de Junho de cada ano. o CN IM
proporá ao Departamento de Recursos Humanos o
mapa de vagas de serviços hospitalares e extra-hospitalares.
8.2- Até 30 de Julho de cada ano a DRH enviará
para homologação superior o mapa das vagas para
ca da Distrito.
8.3- Nesta proposta o CNIM terá em conta o
número de habitantes por ca da Di strito. o previsível
núiT)ero de candidatos. a capaci dade de treino das
unidades hospitalares e extra-hospitalares e a co ndição de que a totalid ade das posições hospitalares em
Hospitai s Di stritais deverá pertencer a Internos de
Internato Geral co locados no Distrito onde o Hospital
se situe .
Secção VI
Concurso de ingresso

9. 1 - Durante o mês de Outubro de ca da ano
deverá se r publicado em Diário da República o Avi so
de abertura do Con curso para ingresso no Internato
Geral. cujo prazo de ca ndidatura deve ser de 15 a
30 de Novembro.
9.2- No Aviso deverá co nstar :
9.2. 1 - Mapa de vagas por Distritos;
9.2.2- Mapas das posições hospitalares e
extra-hospitalares.
9.3 - Para além da publicação no Diário da
República. este Aviso deve se r afixado na Sede da s
Comissões Inter-hospitalares do Porto. Coimbra e
Li sboa e bem assim nos Hospitais onde se processe o
Internato Geral.
9.4 - Os requerimento s de admi ssão devem ser
entregues na Sede da s Comissões Inter-Hospitalares
do Porto. Coimbra ou Li sboa . referindo:
a) Id entificação comp leta do candidato. naciona -

lidade e residên cia ;
b) Data e local de na scimen to;

c) Un iversid ade e data de licenc iatura ou equiparação;
d) Indi cação de trê s Di strito s do Paí s onde, por
ordem decresce nte de preferência , deseje ser
co locado;
e ) Ind icação de 3 estabelecimentos hospitalares,
onde, por ordem decrescente de preferência.
pretenda fazer os tirocínios hospi talar es.
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9.5 - Cada requerimento deve se r acompanhado
dos segu intes doc umentos:
a) Certidão de nascimento;
b) Certificado de Licenciatura ou equiparação com

informação final ;
c) Documento comprovativo do registo na Ordem
dos Médi cos;
d ) Doc umento co mprovativo da situação militar.
com indicação do número meca nográfico e
Distrito de recrutam en to a que pertence ;
e) Atestado médico co nfirmando saúde física e
mental para o exercício da profi ssão;
f) Certificado de Regi sto Criminal.
9.6 - Serão admitidos a Concurso os cand idatos
co m o processo conc luíd o. Poderão ainda ser admitidos a títul o co ndicional os can didatos a quem falte o
previsto na alínea b) e c). mas prevejam obtê-los até
30 de Dezembro seguin te.

Secção VIl
Distribuição e admissão dos candidatos

10. 1 - O DRH fará a di stribui ção dos candidatos
admitidos pela s vagas abertas por Di stritos e pelas
posições hospitalares em aberto para os tirocínios do
1° e 2° ano do Internato Geral em duas fases e tendo
semp re em con ta que a totalidad e da s posições hospitalares e. sempre que possíve l, da s extra-hospitalares.
deve pertencer a Internos do Internato Geral colocados no Di stri to onde tal Hospital se situe .
10.2 - A primeira f ase de distrib uição destina- se
aos ca ndidatos que conc luíram a sua documentação
até 30 de Novembro e deve respeitar. por ordem
decresce nte de prioridad es, os se guintes critérios:
10.2. 1 - Opções do s candidatos;
10.2.2- Classificação final do Curso Médico.
corrigida para média ponderada ;
10.2.3- Loca l de re sid ência ;
10.2.4- Loca l de naturalidade;
10.2.5- Local de licenc iatura .
10.3 -"As situa ções de empate que eventualmente sub sistam após o previsto no número 10.2
se rão decididas pelo DRH mediante sorteio.
10.4 - Após a distribuição o DRH promoverá
durante o mês de Dezembro a homologação superio r
da s respectivas li sta s.
10.5 - A seg unda fase da distribuição destina-se
aos cand idatos que co ncluíram a sua documentação
durante o mês de Dezembro e será feita para as vagas
restantes. finda a primeira, mediante critério s semelhantes aos anteriore s.
10.6 - Na primeira se mana de Janeiro. o DRH
promoverá a homologa ção superior das respectivas li sta s.
1O.7 - Para o efeito desta distribuição em duas
fa ses. o DRH pode socorrer-se de pessoas ou infraestruturas alheias aos se us se rviços . se o entender
co nvenien te.
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10.8 - Após homologação das listas serão passados nas Comissões Inter-Hospitalares Guias de
Apresentação dos Internos do Internato Geral nos
Hospitais. cabendo aos Serviços destes a responsabilidad e de comunicar à ADSS e ao DRH a apresenta ção dos mesmos.
10.9 - As listas serão enviadas. após homologação. bem como para publicação no Diário da
República .
1O. 1O - Os candidatos só poderão iniciar o seu
Internato Geral após entregarem. no Hosp ital onde
foram co locados. a Guia de Apresentação prevista no
número 10.8.

Secção V III

Programa geral de tirocínios

11 . 1 - O Interna to Geral inicia -se em 1 de Janeiro
de cada ano, obedecend o o seu programa geral às
seguintes disposições
11 .2 - Os tirocínios comp re endem nos serviços
hospitalares. 8 meses de Medicina Interna. sen do
2 meses. sempre que possível, passados em serviço de
doenças infecto-co ntagiosas. 6 meses de Cirurgia
Geral, 2 meses de Obstetrícia e Ginecologia. 3 meses
de Pediatria. 2 meses de opção livre e 4 meses de tiro cínios extra-hospitalares.
11 .3 - Simultanea mente serão feitos tirocínios no
serviço de urgência, conforme esca la aprovada pelo
Director ou Chefe de Serviço. correspondentes ao
serviço onde se encontre a frequentar o tirocínio.
11 .4- Os tirocínio s do 1° e 2 ° anos se rão feito s
sob Supervisão Técnica directa e específica dos
Médicos do Quadro permanente dos Serviços onde o
estagiário é colocado.
11 .5 -A admissão ao tirocínio do 2° ano do
Internato Geral pressupõe aproveitamento prévio na
totalidade dos tirocínios do 1.0 ano.

Secção IX

Regime de faltas e licenças
frequência, avaliação e aproveitamento

12 .1 -Aos médicos que frequentam o Internato
Geral é aplicado o regim e de falta s e licenças em vigor
na Fun ção Pública. salvo o que especia lmente for
determinado no presente diploma.
12.2 -Aos médicos a quem. por força do previsto
no número 1O do prese nte diploma . só possa ser
au torizado o início de funções em data posterior a
2 de Janeiro serão contadas como falta s justificadas.
apenas para efe ito de aproveitamento. os dia s que
decorrerem entre o Internato Geral e a data da sua
apresentação ao Serviço com a respectiva Guia .
12 .3 -O registo de falta s é feito nos Serv1ços que
os Internos freque ntem e dele será dado co nhecimento à DI M e ao Serviço de Pessoal do Hospita l.
12 .4 -Ca da falta inju stificada ao Serviço de
Urg ência co ntará como duas faltas normais.
12.5- Perde a frequên cia no tirocínio hospi talar

Ordem dos Médicos

respectivo o Interno que. para além dos dias de licença
para fér1as a que t1ver d1re1o. der mais de 10% das
faltas da duração total desse mesmo tirocínio. No caso
dessa percentagem ser excedida por motivos imperiosos . poderá a SES. sob parecer favorável da DI M
au torizar a validação' do tirocínio.
12 .6 -A licença para féria s só poderá ser concedida nos tirocínios co m duração não inferior a 4 meses.
12 .7 - A ava lia ção de qualidade de exe rcício
profissional em cada Serviço é feita pelo Director de
Serviço, depois de ouvidos os elementos res pon sáveis
pela formação do Intern o. em folha modelo a fornece r
aos Serviços e onde constem entre outros pontos. os
seguintes. cotados numericamente segundo a sua
importânc ia :
Conheci mentos técnicos clínicos; conhecimentos
teóricos básicos; conhecime ntos práticos; capaci dade
de execução de técnicas; eficácia em sit ua ções de
urgência, relaçõe s humanas. quer em rela ção aos
doentes. quer aos Colegas e restante pessoal; assiduidade; interesse e participação noutras actividades de
serviço; ética profissional.
12.8- Quando a Direcção do Serviço entenda
não se achar em con dições de poder avaliar os con hecimen to s teóri cos e práticos do Interno do Internato
Geral. poderão proceder a uma prova consistindo na
execução de acto médico. a efectuar no último mês
do tirocínio.

Secção X

Repetição de tirocínios

13 . 1 -A falta de aproveitamento num ou mai s
tirocínios obriga à sua repetição , cabendo à DI M e ao
Orgão de Gestão do Hospital. ou à ADSS . con forme
os casos. estabelecer o momento e condições de
repetição do tirocínio perdido. de acordo com o
presente diploma .
13.2- Quando a falta de aproveitamento for
devida à perda de frequência por motivo de força
maior devidamente justifica do. não terá necessa ria mente lugar a rep etição de todo o tirocínio . podendo
apenas ser co mpensada a parte em falta. por decisão
da DI M ou da ADSS, cabendo a esta ou ao Orgão de
Gestão do Hospital decidir no momento de iníc io de tal
co mpensação .
13.3- Nos outros casos de falta de aproveita mento. ca be lugar à repetição integral do tirocínio
competi ndo ao Orgão de Gestão do Hospital ou à
ADSS co nforme se trata de tirocínios hospitalar ou
extra -hos pitalar decidir do momento de início de tal
l ei-Jo..:llção.
- -1 Nos casos prev1stos em 13.2 o alongamento dos estágios é feito com . recebimento das
remunerações normais.
13.5 - Nos casos previstos em 13.3 só a primeira
repetição de tirocínio dará direito a recebimento das
remunerações normais.
13 .6 - Não se rá permitido a qualquer Interno
repetir mais que duas vezes o mesmo tirocínio , quando
tal se deva a falta de aproveitamento prevista no
número 13 .3 .
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Secção XI

Informação final
14. 1 -No final do Internato Geral os Órgãos de
Gestão do Hospital passarão ce rtificado de aptidão ao
Médico que estagiou sob a sua responsabilidade com
indicação da classificação obtida em cada tirocínio
e sua média final .
14.2 - Os órgãos de Gestão do Hospital enviarão
ao DRH lista dos Internos que sob sua responsailidade term inaram o lntenato Geral 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.

cínios. manter-se-ão. se o desejarem. no res pectivo
Hospital até à data do exame de acesso às Car reira s.
salvo se a legislação em vigor condic ionar a inscrição
neste exame a outras obrigações.
17. 1 - Por Carreiras Médi cas entendem-se as
diferentes opções que ao médico habilitado com Internato Geral se deparam, condicionadas pela programação de vagas e regulamentadas nos termos da lei .
17.2- O exame destinado ao acesso às Carreiras
Médicas denomina-se co ncurso de ingresso nas
Carreiras Médicas.
17 .3 - A este concurso podem candidatar-se em
qualquer ano todos os médicos que tenham concluído
com aproveitamento o Internato Geral.

Secção 11

Secção XII

Regime de trabalho, regime jurídico

Concurso de ingresso nas Carreiras Médicas

15. 1 - O provimento dos Internos é feito por um
período de dois anos.
15.2 - Manter-se-ão em funções para além dos
dois anos. o período de tempo necessário até efectivação do concu rso para acesso ás Carreiras Médicas.
15.3 - O regime de trabalho dos Internos é de
tempo completo prolongado e dedicação exclusiva.
15.4 - Por tempo comp leto prolongado pre·
tende-se o regime de trabalho de 45 horas sema nai s.
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 Internato Geral a pedido
justificado do interessado. pode ser concedida pelo
DRH fi cando aquele sujeito aos condicionalismos que
vigorem quando 1-equerer reentrada e ao critério da
DIM. quanto ao reinício de funçõ es e programa a
cumprir.

18. 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 cons tará :

Secção XIII

Equiparações

16.1 -Pode rá . mediante apreciação pela CNEIM,
ser autorizada equivalência ao Internato Geral. no
todo ou em parte, a tirocínios de idêntica natureza
e ido neidade. feitos no estrangeiro .
16.2- Poderão ser conced idos aos Internos do
Interna to Geral comissões gratuitas de serviço no Paí s
para actividad es que não prejudiquem o bom apmveitamento de tirocínio , sob parecer da DIM ou da
ADSS. conforme se trate de tirocínio lntra ou Rxtra -hos p1talar .
CAPÍTULO 11

a) Mapa das vagas previsto para a Carreira Médi ca

Ho spitalar. por Especialidades 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
prime1ra quinzena de Março.
18.3 - Dentro do prazo previsto em 18. 1 os candidatos deverão entregar no Hospital Central ou Distrital mais próximo o respectivo requerimento com
identificação completa. indicação do Hospital onde
fizeram os tirocínios do Internato Geral indicando a
classificação final deste Estágio, bem como da do
Curso Médico e das cadeiras clínica s. juntando os
segu intes documentos :
a) Certidão comprovativa

b)

c)

d)
e)

f)

das informações de
todos os tirocínios do Internato Geral passada
pelos Órgãos de Gestão do Hospital ,
Certidão comprovativa da informação final do
Curso Médico;
Certidão comprovativa das notas das cadeiras
clínicas do Curso médico, Clínica Médica Cirúrgica. Pediátri ca e Obstétrica;
Documento comprova tivo da situação militar;
Documento de inscrição na Ordem dos Médicos;
Documento comprovativo de um ano de serviço médico na periferia ou equivalente,
enquanto existente.

Secção I

Acesso às Carreiras Médicas
17 - A todos os Internos do Internato Geral que
tenham terminado com aproveitamento os seus tiro -
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18.4 - O Júri proposto pelo CNIM e nomeado
pelo Secretário de Estado da Saúde é constituído por
sete médicos de Quadro Permanente dos Hospita is
Centrais ou Distritais. um dos qua is será o Presidente, e tem as segu intes funções:
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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 documentação recebida é organizada
pelas Secretarias dos Hosp itais em processos individuais, sendo a lista dos candidatos em condições de
ser admitidos afixada no próprio Hospital e enviada
cópia à DRH e à correspondente Comissão Inter-hospitalar, decorridos não mais de 1O dias sobre a data
em que termina o prazo de abertura do concurso.
18.6 - As listas gerais dos candidatos admitidos
ao concurso com a indicação do local em que cada
candidato prestará provas, depo1s de elaboradas na
DRH e Cl Hospitalares devem ser afixadas nas sedes
destes e em todos os Hospitais Centrais e Di stritai s
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
duzentas perguntas, sendo 25% de Ciências básicas
com ap li cação clínica e 75 % de âmbito geral de
Clínica Médica, Cirúrgica, Obstétrica e Pediátrica a
realizar num período de três horas e trinta minutos .
18.8 - O ponto referido no número anterior será
constituído por teste de escolha múltipla com escolha
entre 5 respostas.
18.9 - Os pontos deverão ser entregues pelo Júri
aos respectivos Delegados devidamente la crados só
sendo abertos na presença dos candidatos.
18. 1O - No início de cada prova serão distribuídos os pontos e lida s as instruções Só após esta
leitura começará a corre r o tempo previsto em 18.7.
18. 11 - No final de cada período de provas serão
estas recolhidas pelos Delegados do Júri que estiverem presentes, encerradas num embrul ho lacrado à
vista de 2 candidatos, sendo depois entregues ao Júri.
18. 12 - Até ao dia 1 de Abril devem ser afixadas
nos locais indicados em 18.6 as classificações obtidas
pelos candidatos em escala de O a 200 pontos.
18. 13 - Durante os cinco dias que se seguem à
afixação destas classificações os candidatos podem
reclam ar de qualquer inexactidão constada nas mesmas, tendo o Júri mais 1O dias para tomar decisão
e elaborar a li sta definitiva das cla ssificações.
18. 14 - Consideram-se excluídos em mérito
absoluto, desde logo, os candidatos com classificação
inferior a 100 pontos.
18. 15 - Os restantes candidatos consideram-se
aprovados em mérito absoluto para ulterior selecção
em mérito relativo.
18. 16 - Dentro do prazo de 15 dias após a
fixação da lista prevista em 18. 13, os candidatos nas
condições previstas em 18. 15 devem comparecer por
ordem de classificação a fim de fazerem opção.
18. 17 - Em caso de igualdade de cla ssificação,
tendo em vista a candidatura à mesma vaga serão
observados os seguintes preferenciais por ordem
decresçente de importância relativa.
a) Mais elevada classificação na informação final
efectuada no Internato Geral ;
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b) Mais elevada classificação na Li cenc iatura em
Medicina ;
c) Mais elevada classificação nas cadeiras de
Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica e Obstétrica;
d) Ter efectuado o Internato Geral no Hospital a
que concorre.
18. 18 - As situações de empate que eventualmente subsistam após o previ sto no número 18. 17
se rão decididas pelo DRH mediante sorteio.
18. 19 - A distribuição pelas vagas deverá constar
de nova lista a afixar nos loca is indicados em 18.6
dentro dos primeiros 15 dias do mês de Maio.
18.20 - Durante o prazo de 5 dias a contar da
pub licação, prevista em 18. 18 os ca ndidatos poderão
reclamar para o DRH de qualquer inexactidão.
18.21 - Ultrapassados os prazos de reclamação,
o DRH promoverá atá ao fim do mês de Maio a homologação superior da lista definitiva dos candidatos
conforme especificação da Carreira e local.
18.22 - Os candidatos que nas condições de
18. 15 não obtenham lugar nas vagas existentes con sideram-se excluídos em mérito relativo.
18.23- O DRH promoverá a publicação no
Diário da República da lista dos médicos aprovados
em mérito absoluto .
18.24 - Havendo após esta distribuição ainda
vagas sobrantes em lugares previstos no Aviso de
abertura do Concurso, poderão ser admitidos para
estes, mediante simp les requerimento - médicos que
aprovados em Concursos anteriores pretendam
ocupar as vagas restantes, nos termos do número
18.17.

CAP ÍTULO 111

CARREIRA HOSPITALAR
Secção I
19 - O exercício profissional de Medicina qualquer que seja o âmbito em que decorra, pressupõe
como condição necessária qualificação profissional
adequada à natureza dos actos ou funções a desempenhar. Ind ependentemen te de obrigações legais,
desde sempre a Classe Médica e os seus Órgãos
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. Id êntico esforço tem sido realizado
pelo Estado na correcta compreensão de que o bem
comum e a dignidade da função exigida aos seus
agen tes 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 administrativa mas, pelo contrário, indicar uma hierarquização de competências representando o exercício das
funções um corolário natural destas últimas.
Se a competência não resulta necessariamente do
puro exercício de funções, também é verdade que
para este não basta ser tecnicamente competente .
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Impõe-se, por isso, que num modelo de Carreira
Hospitalar, um e outro aspecto sejam devidamente
salvaguardados e separados.
A se paração entre qualificação profissional. grau e
exercício de função exige o seu reconheci mento quer
pe lo Estado, quer pelas Organizações Médicas,
devendo ambos admitir o carácter naciona l da quali fi cação obtida (graus).
19. 1 - São considerados grau s de Carreira
Médica Hospitalar •
a) Interno de Especialidade , Interno Tirocinado,

Assistente Hospitalar, Chefe de Clín ica.
19.2- São co nsideradas funções na Carreira
Hospitalar
a) Interno de Especia lidade, Assistente Hospitalar,

Chefe de Serviço, Director de Serviço e Director
de Departamento.

Secção

11

Internato de Especialidades
Estrutura geral
20. 1 - A admi ssão ao Internato de Especial idades é assegurada pelo mérito re lativo obt ido no
Concurso de ing resso nas Carr-eiras Méd icas, respeitando o número de vagas previamente estabelecido.
20 .2- Dentro de planos internacionais de intercâmbio estabelecidos 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
21. 1 - Os órgãos de coordenação do Internato
de Especialidade são comuns ao do Interna to Geral
e descritos no Artigo 5 deste diploma.

Secção IV
Duração dos internatos e respectivos
«curriculan, idoneidade de serviços
22. 1 - A duração dos Internatos para cada Especialiqade é uniforme, qualquer que seja o estabelecimento hospitalar onde se realize .
22.2- A duração, «curriculan e critérios de
idoneidade de serviços para especialização é, nos ter mos da Lei, da competência da Ordem dos Médicos
que, anualmente, nos prazos previstos no presente
drploma, enviará as respecti vas especifrcações à SES,
a fim de ser publ icada Portaria, se necessário.
22.3 - A duração dos Interna tos só poderá ser
revista, em princípio, de 5 em 5 anos.
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Secção V
Progra m ação das va gas
23. 1 - Até 30 de Junho de cada ano, a Ordem
dos Médicos entregará na DRH os critérios de idonei dade de servrços hospitalares, duração dos internatos e competências e respectivo s «curricula».
23.2- Até 30 de Julho de cada ano, aSES publi cará por portaria as alterações que se tenham vericado entretanto.
23.3- Até 30 de Julho de cada ano, o DRH
depoi s de ouvido o CNIM, pr-oporá para homologação
supe rior o mapa de vagas do Interna to de Especialidade .
23.4 - Nesta proposta, o DRH terá em conta as
recomendações da Ordem dos Médicos, as necessi dad es do País em novos especialrstas e a capacidade
de trerno dos se rvi ços hospitalares.

Secção VI
Regime de faltas e licença s, frequência ,
avaliação e aproveita mento
24.1 -Aos médicos que frequentam o Internato
de Especialidade é aplicado o regime de fa ltas e licenças em vigor na função pública, sa lvo o que especialmente, for determinado no presente diploma .
24.2 - O registo das faltas é feito nos serviços
que os internos frequentam e delas se rá dado conhecimento à DI M e aos Serviços de Pessoa l do Hospital
24.3 - Cada falta inJu stificada ao Serviço de
Urgência é considerada como duas faltas normais.
24.4 - Perde a frequência num tirocínio de
duração de um ano o interno que, para além do
número de dias de li ce nça para férias a que tiver
di r-e ito, der mais de 30 faltas, ainda que justr ficadas .
24.5 - A licença para féria s só poderá ser con ce dida em tirocínios de duração não inferior a 4 meses.
24.6 - Perde a frequência em tirocínio de duração
inferior a um ano o interno que, para além do número
de dias de lice nça para férias a que tiver direito, der
mais que um número de faltas co rre spondente a 1O%
da dura ção total do tirocínio.
24.7 -A avaliação de qualidade do exercício profi ssional é feito em cada tirocínio pelo Director de
Serviço, que deve ouvir o corpo clínrco permanente,
e pelos responsáveis pelas equipas onde o Interno foi
integrado e deve se r baseada, obrigatoriamente, entre
outros, nos seguintes factore s •
Conhecrmentos teóri cos clínicos , Conhecimentos
teó r·ico s básicos; Conhecimentos práticos; Eficácia em
situações de urgência; Rela ções humanas com os
doentes, Colegas e restante pessoal; Ética profissional,
Capacrda de e interesse de colaborar na investiga ção;
Capacidade de exposição escrita e oral. Capacida de e interesse de cola borar· no ensrno; Capacidade
de direcção de Internos mai s jovens.
24.8- Cada uma das avalra ções constantes refe ridas no número anterior deve ser feita em folha
própria e conduzir a um resultado numérico dado na
esca la de O a 20.

Ordem dos Médicos

24.9 - O aproveitamento de cada tirocínio será
dado ao Interno que na respectiva avaliação final
obtenha classificação mínima de 1O valores.
24 . 10 - Só poderá pa ssar ao tirocínio subsequente o interno que tenha obtido aproveitamento no
anterior. conforme o programa.
24 . 11 - O Interno que tenha terminado com
aproveitamento todos os tirocínios previstos no Internato respectivo é considerado como tendo terminado
com aproveitamento o Internato .
24.12 - 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

25. 1 - A falta de aproveitamento num tirocínio
implica exclusão do Internato , salvo as situações
previstas no presente diploma.
25.2 - Quando a falta de aproveitamento for
devida a perda de frequência por motivo de força
maior devidamente justificada. deve o tirocínio ser
repetido com direito às remunerações normais.
cabendo à OIM definir se deverá ser repetido no seu
todo ou em parte.
25.3 - Nos outros casos de falta de aproveitamento. a repetição de tirocínio só poderá processar-se
se o Órgão de Gestão do Hospita l, ouvida a OIM, o
autorizar. Nestes casos. só um tirocínio poderá ser
repetido com direito às remunerações.
25.4 - Não será permitido a qualquer interno
frequentar mais de 3 vezes o mesmo tirocínio.

Secção V III

Regime de voluntariado

26. 1 - Poderão os Órgãos de Gestão do Hosp ital,
após parecer favorável da OIM 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 definida pelo Serviço e reconhecido nos
termos do artigo 23.2 do presente diploma.
26.2 - Os médicos abrangidos pelo regime anterior deverão ser sujeitos às mesmas normas dos
internos.
26 .3 - Sempre que o número de candidatos ao
regime de voluntariado seja superior ao número de
vagas previsto nos termos do número 27. 1 a sua
selecção deve ser feita de acordo com o número
18. 17 deste diploma.

períod o co rrespondente à dura ção do respect1vo
Internato .
27 .2 - O reg1me de trabalho dos mternos é o de
tempo completo prolongad o referido no n ° 15.4
de ste diploma .
27.3 - Poderão ser despachados favoravelmente
pelo DRH os requerimentos de transferência de Hospital. findo cada tirocínio do programa, desde que haja
vaga não cativa e depois de ouvir as DIM e os Órgãos
de Gestão dos dois Hospitais .
27.4 - A interrupção do Internato . a pedido justificado do interessado pode ser concedido com vaga
cativa pelo DRH ficando o Interno. quando requerer
reentrada, sujei to aos condic ionalismos que vigorem e
ao critério da DIM quanto ao reinício de fun ções.
27 .5 - Durante a interrupção. a vaga ficará cativa
por período não supe rior a 24 meses.
27 .6 - Os Internos que frequentem ramos do
Internato que, posteriormente ao início do Internato se
tenham diferen ciado constituindo novo ram o de
Internato, poderão optar pela sua in tegração neste
último sob despacho do DRH com cond ições que esta
definirá, ouvida a DIM respectiva e seguindo as normas definidas pela Ordem dos Médicos.
27.7- Os médicos que, por motivo devidamente
comprovado , fiquem incapacitados para o exercício da
sua especial idad e 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 favorável
da DIM.

Secção X

Bolsas de estudo, equiparação

28. 1 - Aos Internos poderão eventualmente ser
atribuídas Bolsas de Estudo ou comissões gratuitas de
serviço no País por critérios do ORH desde que sem
prejuízo dos tirocínios hospitalares definidos pela DIM.
28.2 - 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 feito s no Paí s ou sejam
considerados de utilidade, de acordo com os critérios
do ORH não podendo os mesmos ultrapassar 12 meses.
28.3- Os médicos já co locados no Internato e
que tenham obtido habilitações post-licenciatura em
estabelecimentos nacionais ou estrangeiros equivalentes a parte do Internato podem requerer ao ORH
re spectiva equiparação, cabendo àquele ORH a
decisão sob parecer fa voráve l da Ordem dos Médicos.

Secção XI

Internato e Serviço Militar
Secção IX

Regime de trabalho, regime jurídico

27.1 -O provimento dos Internos é feito pelo

Ordem dos Méd icos

29.1 - Aos médicos admitidos à frequên cia do
Internato que forem chamados à prestação de Serviço
Militar em regime de obrigatoriedade se rá concedido
adiamento do início ou interrupção do internato com
vaga cativa mediante requerimento ao ORH.
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29.2 - Aos médicos nas condições do número
anterior será concedida readmissão mediante novo
requerimento ao Director do estabelecimento feito
não mais de 30 dias após cessação do impedimento
por motivos militares.
29.3 -Aos médicos militares que em Hospital
Militar fa çam tirocínios em Serviços reconhecidos
como idóneos pela Ordem dos Médicos. se1·á dada
equivalência dos mesmos.

ele não tenham concorrido ou nele não tenham obtido
vaga serão obrigatoriamente desligados do Serviço e
integrados na Carreira extra-hospitalar, sem prejuízo
de poderem concorrer a concur sos posteriores.

Secção XII

33. 1 - Até 15 de Janeiro de cada ano será
publicado no Diário da República o Aviso de Abertura
do Concurso pa1·a Assistente do Quadro Permanente
Hospitalar.

Processos individuais dos Internos

30. 1 - Os processos individuais dos Internos
organizados segundo o previsto n° 18 do presente
diploma serão enviados aos Hospitais onde ficaram
colocados os admitidos. ou arquivados no próprio
Hospital que os organizou. no caso de excluídos.
30.2 - Nestes processos individuais, o Se1·viço de
Pessoal do Hospi tal reunirá todos os elementos de
carácter administrativo referentes ao médico Interno.
designadamen te falta s, licenças, requerimentos feitos
e despachos obtidos e outras informações.
30.3- Em cada DIM será ainda organizado um
processo individual de cada Interno onde serão reunidos os elementos de interesse para a Carreira Hospitalar designadamente informa ções de Serviço, certificados de habilitação. cla ssificações de provas, exames ou concursos.

Secção XIII

Ciclo de Estudos Especiais

31. 1 - Os Cic los de Estudos Especiais (CEE) são
forma de ensino co mplementar de matérias e técnicas
ind ividuali zadas que, sem reunirem características de
especialidade médi ca a que deva corresponder internato, podem constituir secto res de actividade hospitalar difere'lciada.
31.2 - Os CEE têm duração variáve l conforme as
matérias e técnicas em causa. não sendo de auto1·izar
em princípio durações inferiores a 3 meses nem superiores a 24 meses.
31.3- Quando os CEE correspondam a competências criadas pela Ordem dos Médicos compete a
esta definir os «curricula » e tempos de treino conforme previsto no n° 21.1 do presente diploma.

CAPÍTULO IV
Secção I

Saídas profissionais

32. 1 - Os Internos tirocinados nos termos elo
n ° 25 poderão manter-se nos seus locais de treino até
à abertura de concurso para os Quadros Hospitalares.
32.2 - Terminad o o Concurso para os Quadros
de Assistente Hospita lar. os Internos tirocinados que a
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Secção

11

Concurso de acesso a assistentes
do Quadro Permanente Hospitalar

33.2 -- Do aviso constará:
a) Mapa de vagas de Assistente Hospitalar dos
Hospitais Centrais e Distritais que não tenham
sido preenchidas ou tenham vagado até 15 de
Dezembro do ano antenor com discriminação
dos diferentes Hospitais em que elas ocorrem.

33.3 - Podem concorrer a este Concurso os
internos tirocinados ou Especialistas pela Ordem dos
Médicos.
33.4 - De 15 a 31 de Janeiro os candidatos
deverão entregar no Hospial Central ou Distr ital mais
próximo o respectivo requerimento com identificação
completa e acompanhado dos seguintes documentos
a) Certidão onde constem as informações parcelares e final do Internato bem como do estabelecimento onde se realizou;
b) Sete exemplares de «curriculum vitae».

33 .5 - A documentação recebida é organizada
pela secretaria dos Hospitais em processos individuais.
;;endo a lista dos candidatos em condições de ser
afixada no próprio Hospital e enviados os processos à
DRH não mais de 1O dias sobre a data em que termina
o prazo de abertura do Concurso.
33.6 - As listas gerais de candidatos admitidos ao
Concurso, depois de elaboradas na DGH, devem ser
afixadas na sede desta e todos os Hospitais Centrais
e Distritais até ao dia 28 de Feve1·eiro.
33 .7 - Até ao dia 5 dê Março. os candidatos
podem reclamar de qualquer inexactidão constada
nos mesmos e a lista definitiva deve ser afi xada nos
locais indicados no número anterior até 1O de Março.
33.8 - O Júri Nacional por Especia lidade é
nomeado pela DRH e constituído por 5 médicos do
Quadro Permanente dos Hospitais. devendo o Presidente exercer a função de Chefe ou Director de Serviço e estar representados sempre que possível as três
zonas hospitalares.
33.9 - Em cada Especialidade. os candidatos
serão ordenados por apreciação curricular públ1ca em
mérito relativo atendendo ob11gatonamente os seguin tes parâmetros por odem decrescente:
a) Estar inscrito no Colégio da respectiva Especialidade na Ordem dos Méd1cos ;
b) Classificação obtida nos twocínios efectuados
no Internato ou em reg1me de voluntariado.

Ordem dos Médicos

Restantes parâmetros curriculares nomeadamente assistenciais, funções docentes, de
1nvest1ação. trabalhos publicados. etc.

33 . 1O - Até ao dia 5 de Abnl será publ1cada na
DGH a lista refe1·1da em 33.9.
33.11 - Os candidatos poderão reclamar de qualque!- 1nexactidão constatada até ao dia 1O de Abril e a
lista definitiva deve ser afixada na DGH até ao dia
15 de Abril.
33. 12 - De 16 a 25 de Abnl, os candidatos por
Especialidade e pela Ordem de Classificação escolherão as vagas disponíveis.
33. 13 - Em caso de igualdade de classificação
dos concorrentes à mesma vaga terá ou terão preferência os que tenham frequentado o Internato nesse
Hospital.
33. 14 - Até ao dia 30 ele Abril será af1xada e
enviada para homologação superior a lista definitiva.

seleccio nar de entre os candidatos, e de acordo com
as normas defin1das no n(lmero antenor, podendo
para o efeito solicitar a co laboração de Chefes de
Clínica de outros Serviços Hospitalares de Especialidades afins . ou da mesma Especialidade de outras
in sti tu 1ções.
34.9- As respostas devem ser enviadas até 15
de Dezembro, indicando qual ou quais os Assistentes
selecc1onados.
34. 1O - Quando o número de vagas for igual ou
superior ao número de ca ndidatos, é cond1ção única
da não aceitação de transferência por parte da
Direcção do Serviço, os candidatos não estarem
inscritos no respectivo Colégio de Especialidade da
Ordem dos Médicos.

Secção IV

Prova de habilitação ao grau
de Chefe de Clínica
Secção

111

Período de transfe rência

34. 1 - A anteceder o Concurso de acesso a
Assistente do Quadm Permanente Hospitalar exist1rá
um período de transferência que poderá ser aplicado a
todos os Assistentes em exercício de funções e colocados em concursos anteriores e que o sol1citem.
34.2 - Os pedidos devem ser feitos de 1 a 20 de
Novembro de cada ano, após pub licação durante o
mês de Outubro, no Diário da República do av1so do
período de transferência.
34.3 - Do aviso referido em 34.2 devem constar
todas as vagas de Assistente do Quadro Permanente
dos Hospitais Centrais e Distritais que não tenham
sido preenchidas em Concursos anteriores ou que
tenham vagado até 31 de Agosto de cada ano.
34.4 - Os pedidos de transferência devem ser
dirigidos ao D RH , especificarem o Serviço para onde
desejem a transferência e acompanhados de 3 exemplares do «curriculum vitae» onde constem os elementos de valorização que o candidato julgue importantes, devendo referir se possui ou não o título de
Especialista pe la Ordem dos Médicos e demonstrar ter
sido provido em concurso anterior para o exercício de
funções de Assistente hospitalar, bem como inforções sobre a sua activi<:Jade hospitalar.
34.5- De 20 a 30 de Novembro, a DRH deve
enviar aos Órgãos de Gestão do Hospital que entl·egará à Direcção do Serviço cóp ia dos requer imentos e
exemp lar do «curricu lum vi tae» referido no núme ro
anterior de cada can dida to que preende ser transferido.
34 .6 - Compete em wincípio aos Chefes de
Clínica do Serviço seleccionar de entre os candidatos
aquelas que considerem ser mais adequados ao bom
funcionamento do serviço.
34.7 - A se lecção será efectuada segundo os
moldes e critérios defi nidos pelos Conse lhos Médicos
das Instituições.
34.8 - No caso em que não exista nenhum Chefe
de Clínica da Especia lidade no Hospital para onde é
pedida a transferência, compete ao Conselho Médico

Ord em dos Médicos

35. 1 - Durante o mês de Abril de cada ano, a
DGH mandará publicar no Diário da República o aviso
de abertura para obtenção do Grau de Chefe de
Clínica Hospitalar a nível nacional.
35 .2- Do aviso constará:
a) Data da prova e constituição do Júri pelas
diferentes Especialidades.

35.3 - Poderão habilitar-se à obtenção deste
Grau os Assistentes dos Quadros Hospitalares que
reúnam as seguintes condições:
a) Exercício de funções como Assistente Hospitalar de pelo menos 3 anos;
b) Estarem inscri tos no respectivo Co légio da
Especialidade da Ordem dos Médicos;
c) Médicos com equivalência de habilitações por
despacho do SES, ouvido o DRH e a Ordem
dos Médicos.

35.4 - 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 actividade.
35.5 - A nomeação do Júri Nacional é da competência da DGH e deve ser constituído por 5 Chefes
de Serviço da Especia lidade respectiva.
35.6 - A prova consistirá em apreciação e discussão pública do «curriculum» e destinar-se-á a ava liar nos candidatos a sua actividade como Assistente
hospitalar da especialidade em causa, inc luindo a
assistência docente e de investigação bem como a
capacidade organizativa e de chefia por todos os
membros do Júri .

Secção V

Provimento do lugar de Chefe de Serviço

36. 1 - Poderão concorrer ao exercício de funções de Chefe de Serviço todos os médicos habilitados
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. com o grau de Chefe de Clínica. de acordo com o
número 35 ou que tenham já sido aprovados em
mérito abso luto em conc ursos realizad os para preen chi mento de funções de Chefe de Clínica da Carreira
Médica Nacional, de acordo co m a legislação anter ior.
36.2 - De 1 a 15 de Setem bro de ca da ano , os
Órgãos de Gestão Hospitalar envia rão à DRH a re la ção
de todas as vagas de Chefe de Se rviço dos Hosp itai s
Centrais e Distntais que não tenham si do preenc hida s
em concursos anteriores ou que tenham vagado até
31 de Agosto.
36.3 - De 20 a 30 de Setembro de cada ano. a
DR H enviará para publ icação no Di ário da República o
aviso de abertura de Co ncurso para preenchimento de
funçõe s de Chefe de Serviço Hospi talar, onde co nstem as vagas por Especiali dade e Hosp ital.
36.4 - Simultan ea mente se rão af ixadas as li stas
previstas no núm ero anterior na DRH e com issões
inter-hospita lares.
36.5 - Até 6 de Outubro, os ca ndidatos podem
reclamar de qua lquer inexactidão constatada.
36.6 - Até 15 de Outu bro será afixada li sta definitiva nos locais previst o em 36.4.
36.7 - Durante o mês de Outubro. os cand idatos
que reúnam as co ndições previstas no s núm eros 36 . 1
ou 36.2 deverão entrega r na DRH o requerimento
para preenchimento de funções com especificação da
vaga a que co ncorrem e onde conste identificação
comp leta. e sete exemp lares de «c urriculum vita e».
acompanhados de documentos que comprovem estar
na s condições de concurso.
36.8 - Durante o mês de Outubro, devem os
Hospitai s em que existem vagas proceder à nomeação
da constituição dos Júris depois de ouvido o Conselh o
Médico que serão constituíd os pe lo Director Clínico
do Hospital e todos os Chefes de Serviço da Especialidade em referê ncia num mínimo de 3 e máximo de 5
e pe rtencent es à In stitui ção.
36 .9 - Quando não for possível a co nstituição do
Júri de acordo com o núm ero anterior. poderá o
Director Clínico recorrer à nomea ção de Chefes de
Serviço de Especialidades afin s. o u so licitar a formação de um Júri de selecção co m Chefes de Se rv iço
doutras In stituições .
36. 10- Na selecção. o Júri escolherá os mais
adequados à Instituição. sendo os moldes e cr itérios
de Concu rso definidos pelo Conse lh o Médi co da
In stitui çã o para cada Especialidade.
36.11 -A decisão do Júri é por maioria ; dela não
ha verá recurso e deverá ser comu ni cada pelos Órgãos
de Gestão do Hospital até 30 de Novembro à DRH .

Secção VI

Exercício de funções de Director de Serviço
37.1 -O Director de Serviço será nom eado pelos
Órgãos de Gestão do Hospita l em Comissão de Serviço de 5 anos, podendo ser. reco nduzido.
37.2 - É da competência da Direcção Méd ic;a do
Hospital propor a nom eação do Director de Serviço
so b parecer do Conselho Médico do Hospital. depoi s
de ouvido o Corpo Clínico Perman en te.
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37.3- Só poderão ser nomeados Directores de
Se rviço os Chefes de Serviço da Especialidade em
refe rên cia em exercício de fun ções na própria
In stituição.

Secção V Il

Exercício de funções
de Director de Departamento
38. 1 - O Di rector de Departamento poderá
existir qua nd o a dimensão da Especialidade em cada
Hospital ou grupo hospitalar assim o exigir .
38.2 - O Director de Departamento será nomeado
em Comissão de Serviço de 3 anos. pod endo se r
reco ndu zido .
38.3 - É da competência dos Órgãos de Gestã o
do Hospital a nomeação do Director de Departamento.
depoi s de ouvidos os Chefes de Serviço da Espec ialidade em refer ência.
38.4 - Só poderãó ser nomeados Directores de
Departamento, os Chefes. de Serviço em exercício de
funções na In stituição.
38.5 - O Director de Departamento poderá
acumular as funções de Director de Serviço.

CA PÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
39 . 1 - Os Médi cos do Internato Geral que à data
da publicação do presente diploma frequentem os
Internatos de Policlíni ca. manterão neste os mesmos
prog ramas e requ isitos de aproveitamento que lh es
foram atribuídos·.
39.2 - Enquanto se mantive r em vigor o Serviço
Médico à Perifer ia ao Concu r so de ingresso nas Carreiras Médicas, só poderão concorrer os Médicos que
tenham cu mprido este Serviço .
39.3 - Os actuais ·i nternos do Internato de Especialidad es pod erão optar pelo Programa Geral dos
Tirocínios. previsto s na Portaria que regulamentará
este Diploma mediante requ erim ento que deverá dar
entrada no DRH doSES dentro do pra zo de 3 meses a
co ntar da data da sua publicação.
39.4 - São re spectivame nte co nsiderados com
o grau de :
a) In te rn o;
b) Interno Tirocinado;
c) Ass istente Hos pitalar;
d) Chefe de Clíni ca .
Os Médi cos que :
a) Frequentem o Internato de Especialidades;
b) Que tenham co ncluído com aproveitamento o
Internato de Espec ialidad e;
c) Que tenham sid o aprovados· em mérito absoluto em Concursos para espec ial istas dos
Hos pitai s Centrais ou Distritais ou que estejam
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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 Distritais.
39.5 - São respectivamente cons iderados como
em exercício de funções na Carreira Hospitalar:
a) Interno de Especialidade;
b) Assistente do Quadro Permanente Hospita lar;

c) Chefe de 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 Clínica do Quadro Permanente
em exercício de funções;
d) Sejam Directores de Serviço em exe rcício de
funções.
39.6 - Aos Directores de Serviço que ten ham
sido legalmente providos no antigo grau de Ca rreira
de Director de Serviço, não se ap lica o número 37
deste Dip loma.

MUITO IMPORTANTE

CONV ENÇOES
CONDIÇÕES GERAIS DE AD ESÃO
ALTERAÇÃO DE PRAZOS

Na sequência de conversações tidas entre a Ordem dos
Médicos e os Serviços Médico-Sociais foi decidido alterar o
prazo previsto no ponto 2 das Disposições Finais e Transi tórias das «Condições Gerais de Adesão às Convenções»,
publicadas na Revista da Ordem dos Médicos de Janeiro
de 1981, que ass1m é prorrogado até 31 de Dezembro
de 1981.
EDITORIAL

rcontinuação da pág. I!

Como será possível discordar do «sistema
inglês» e pretender levar à prática, nomeadamente no ambulatório, o sistema salariado por
capitação?
Como mudar mentalidades se o regime de
trabalho e remuneração permanecer o mesmo?
O ve r da deiro espírito da Convenção, o espírito
da declaração de Nuremberga, o espíri t o da Europa
da CEE , na qual pretendemos integrar-nos e circular
livreme nte, é o do pagamento por acto médico.
É este que mais ju stamen te ret ribui e estimu la a activi dade pr ofi ssiona l.
As Convenções não devem surgir apenas
como supletivas da acção do Estado, mas sim
como essência e fundamento principal do Sistema de Saúde.
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Há rea lmente que transformar as «actuais Caixas».
e não apenas mudar- lhes o nome. As Caixas de Previdênc ia, fu ndadas há mu itos anos, t inham de iníc io um
salár io aliciante; e no en tanto todos v iram o resu ltado
a que se chegou. Será q ue se pretende cair no mesmo
logro e manter a mesma forma de Medicina degradada, inefi caz e não deseja da nem por méd icos nem
por doentes?
Há, pois, que adoptar um Sistema de verdadeira responsabilização e personalização de cuidados. Para isso, deve a Classe manter-se unida,
hoje mais do que nunca, sabendo distinguir o
acessório do essencial. A Ordem espera que
todos saibam cumprir o seu dever.

António Genttl Martins
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RELAÇÕES ORDEM DOS MÉDICOS
MINISTÉRIO DOS
ASSUNTOS SOCIAIS
Para além dos numerosos assuntos pontuais e de
fundo que a Ordem dos Médicos apresenta e defende
Junto do Ministério do s Assuntos Sociais. também tem
co nsiderado com o maior cuidado e atenção a problemática das relações com aquela entidade. Isto porque a forma de encarar e discutir os problemas que de
facto existem. está certamente ligada à maneira por
que se processa esse relacionamento .
Oue assim é mostram-no claramente os dois ofícios que transcrevemos a seguir. dirigidos ao Ministro dos Assuntos Sociais, com a intenção de dar a
conhecer à classe também as nossas posições neste
particular.

Ofício do Conselho Nacional Executivo datado
de 21 de Março de 1981 :
«Exmo. Senhor Ministro dos Assuntos Sociais.
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos reunido em 21/3/81. analisou cuidadosamente a problemática das suas relaçõe s com o
Govr r no em geral e com o Ministério dos Assuntos
Soc1a ,s e Secretaria de Estado da Saúde em Particular.
Não lhe competindo formular juízos de intenção
entendeu sim dever fazer uma análise objectiva dos
facto s daí procurando conclusões. Verificou assim:
1. Sua Excelência o Senhor Ministro dos Assuntos
Sociais, na entrevista concedida ao Conselho Na cional Execu tivo. solicitou que se aguardasse um mês, a
fim de procurar fa zer uma análise detalhada dos problemas e propostas de solução existentes. após o que
se realizaria nova reunião. precedendo declarações
pública s so bre a matéria a fazer em fins de Março ou
princípios de Abril.
2. O Conselho Nacional Executivo foi tratado com
toda a urbanidade e aparente abertura. o que no
entanto nunca deixou de acontecer. ao nível de rela ções pessoais, com todos os Governos com quem o
Conselho Nacional Executivo tem contactado. nomea damente os Governos Constitucionais. do 1
ao
actual. Tais boas relações não impediram porém divergências de fundo quanto à filosofia de um Sistema de
Saúde para Portugal nem tão -po uco a legítima reacção
dos Médicos na defesa dos seus direitos que teve concretização mais evidente na greve Médica de 1979
(Estatuto do Médico) .
3. Passado mais de um mês, o Governo mantém
silêncio so bre a sua política concreta na Saúde. para
além da s afirmações claras, feitas na Assembleia da
Repúbli ca que dão legítimas esperanças de algo ir
mudar para melhor. na saúde, nomeadamente pelo
desaparec imento dos Serviços Médico-Sociais o que
logicamente suben tende a sua substituição por um
sistema de Medicina Convencionada.
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4. Esperava -se por outro lado, dado o Programa
de Governo. as suas bases ideológicas de actuação e
as declarações de V. Exa. na Assembleia e na Imprensa,
face à Lei 57/79 e ainda o ter em tempo oportuno
subscrito o Projecto apresentado em alternativa por
esta Ordem dos Médicos. que iriam concretizar-se
rapidamente as medidas legislativas e estudos já feitos
no Governo anterior, correspondente à mesma maioria parlamentar.
5. E pois com justificado espanto e dúvida que se
perfila no horizonte dos Médicos uma situação semelhante à que se viram obrigados a viver em 1979;
a não promulgação de um documento fundamental
para a Classe Médica, terminado já o seu estudo e
quando se encontrava já a recolher assinaturas para
publicação no «Diário da República»: referimo-nos às
Carreiras Médicas Hospitalares. documento essencia lmente técnico e não político, para o qual pareceria de
elementar bom senso seguir o Parecer emitido pelos
legítimos Representantes da Classe Médica. democraticamente eleitos, constituídos em Conselho Naciona l
Executivo . Não acreditamos que o Governo pense
ceder. pelo contrário. a grupos de pressão minoritários, de represenatividade inversa ao alarido que
costumam fazer. como sucedeu em 1979 face ao
Estatuto do Médico.
6. Igualmente no que concerne a Carreira de
Generalista e ao futuro exercício da Medicina no ambulatório. parece haver relutância na implementação da
linha já traçada pelo anterior Governo e que importava
urgentemente desenvolver para melhoria e personalização dos cuidados de saúde às populações e estímulo do trabalho Médico. O próprio Plano para integra ção rápida dos actuais Médicos dos Serviços
Médico-Sociais em Sistema Convencionado. enviado a
esta Ordem para Parecer e que mereceu a sua aprovação, parece votado ao silêncio, tanto mais de estranhar quanto permitiria concretizar na prática as promessas fe itas durante a discussão do Programa do
Governo. Isto para não falar das anomalias verificadas
na co locação dos Médicos do Serviço Médico na Periferia que leva ram aqueles a recorrer para este Conselho Nacional Executivo.
7. O aumento de vencimento prometido ao tempo
do seg undo Governo Constitucional. que afinal acabou por se esvair quan do o seu valor desviado para
outras áreas. foi uma das reivindicaçõe s não satis feita s
totalmente quando da discussão do Esta tuto do
Médico e con tinua repetidamente a ser exigido pela
Classe. com a legitimidade que lhe assiste pelo facto
de o licen ciado em Medicina ser co locado abaixo de
todos os outros. E o tempo de espera tem limites. Mas
não se pense. como foi tentado no tempo do segundo
Governo Constitucional. que os Médicos se vendem:
nessa altura o aumento de salár io era contrapartida
para aceitar um Sistema Nacional de Saúde que os
Médicos repu diaram . Hoje, como ontem. a posição da
Ordem permanece inalterável neste aspecto. pois seria
trair os próprios doentes e a Classe que representa ,
abdicar dos princípios e métodos que permitirão
melhor saúde às populações Não crem os que isto seja
possível com o actual Governo mas. objectivamente
os prazos não são cumpri dos. explicações não são
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cumpridas. exp lica ções não são dadas e os resultados
práticos são nulos.
8. Os acordos firmados pelos Médicos através da
Ordem. com a Secretaria de Estado da Saúde e Serv iços Médico-Sociais são cumpridos por aquele s mas
não respeitados pelo Governo. com escandalosos
atrasos nos pagamentos acordados . Quando os Médicos. para honrar os seus compromissos com pessoal
ou fornecedor-es. recorrem à Banca Nacionalizada
(que o Estado controla) continuam a ver-se sujeitos ao
pagamento de juros por dívida s que são do próprio
Estado. E tudo permanece surdo e mudo face à
denúncia de tão chocante situação.
9. Fi nalmente. e muito mais haveria ainda por
dizer, o projecto do Sistema Na cional de Saúde que
substituiria a Lei 57/79. permanece na gaveta apesar
dos estudos exaustivos já elaborados. Durante quanto
tempo haverá que esperar por uma radical mudança
de menta lidade. que após a arrancada do Governo
anterior. parece agora repousar na incerteza e na
dúvida das soluções mais adequadas
Face a tudo o que foi dito e porque o Conselho
Nacional Executivo reafirma por unanimidade a sua
adesão aos documentos base já apresentados aos
Governos Constitucionais e que se recusa ver adulterados nos seus princípios fundamentais (Sistema
Nacional de Saúde, Carreiras Médicas Hospitalar e da
Clínica Geral) bem como o Plano para transformação
dos Serviços Médico-Sociais. a Ordem dos Médicos
encontra-se na firme disposição de levar estes fa ctos
ao co nhecimento da Classe. em Assembleias Regionais, para que ela decida em última instância da s
medidas a tomar e na sequê ncia do mandato que
levou à sua eleição.
Bom seria que o Governo brevemente esclarecesse a sua posição quanto aos pontos referidos
e quanto aos seus planos de futuro.
A Ordem sempre esteve e estará na disposição de
colaborar com o Governo mas não poderá por mais
tempo aceitar apenas as boas palavras e a simpatia;
terá si m que exigir acções concretas. que mo strem
objectivamente qual a posição real do actual Governo.
que só por paradoxo parece mais actuar contra. do
que a favor. de uma Classe sem a qual nenhum
Sistema poderá resultar.
Esperando que V. Exa . saiba compreender a insa tisfação sentida pelos Médicos ao ve rificarem o constante protelar da definição do seu futuro profissional
e a resolução dos seus problemas. bem como pelo
adiar das so luções correctas para a saúde dos Portu gueses e actuar rápida e eficazmente.»

Ofíc io com data de 2 de Maio de 1981 .
«E xmo. Senhor Ministro.

Foi com incredulidade e surpresa que. na recente
entrevista entre o Conselho Nacional Executivo e
Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da
Saúde. tomámos conhecimento que V. Exa. afirmára
ter-nos dito. na ocasião em que lhe entregámos pessoa lmente o ofício do Conselho Nacional Executivo de
Ordem dos Médicos

21 de Março de 1981. que não receberia a Ordem do s
Médicos.
Trata -se seguramente de um lapso informativo.
dado que em nenhum momento daquela entrevista
V. Exa . nos fez a afirmação refe rida . pelo que não
podemos deixar que subsista qualqu er dúvida quanto
à inexistência desse fa cto .
De resto. se não fora assim , não lhe teríamos nós,
em nome do Conselho Nacional Executivo. pedido
uma entrevista pouco s dias depois ; tal seria manifestamente absurdo. a ser verdade a informação prestada. Tal como é evidente. em nada prejudica a atitude
que V . Exa. efectivamente entenda dever assumir
no futuro .
Parece-nos fundamental que V. Exa . clarifique a
sua posição perante o Conselho Na cio nal Executivo da
Ordem dos Médicos. já que o diálogo é certamente
proveitoso para ambas as partes e so bretudo prove itoso para aqueles que qualquer de nós procura se rvir .
Declarou V. Exa. expressamente e livremente ao
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
em 12 de Fevereiro de 1981. que antes de declara ções públicas e envio para promulgação de quaisquer
documentos. esta Ordem seria co ntactada. Tal não
sucedeu ainda.
Para que o Conselho Nacional Executivo possa
tomar as atitudes que considere mais adequadas às
circunstâncias concretas. pois lhe importam sobretudo os princípios e não apenas questões de oportu nidade política. agradecemos uma resposta urgente
de V. Exa. »

•
AINDA AS RELAÇÕES
ORDEM/MAS/SES
A informação é reconhecida por todos como
da máxima importância. Ela possibilita o pl eno
conhecimento de como se estão a processar.
a desenvolver e a reso lver as questões- das mais
importantes e gerais. às mais simples e pontuais .
Por isso mesmo a Ordem dos Médicos decidiu
enviar ao Secretário de Estado da Saúde. o ofício
que a seguir se transcreve:
São numerosas as vezes que esta Ordem
co ntacta V. Ex a para a solução de problemas de
maior ou menor importância e atingindo maior
ou menor número de médicos. Se é verdade que
V. Ex.a tem dado a sua melhor atenção a esses
assuntos e por vezes os tem resolvido de imediato.
o certo é que normalmente esta Ordem só vem
a ter conhecimento das decisões de V. Ex a indirectamente. já que não é norma as suas cartas serem
respondidas.
Sol ic itamos pois a V. Ex .a que sempre que
possível e dentro do mais curto prazo. as decisões
que V. Exa tome por pedido desta Ordem lhe
sejam comunicadas por escrito. para que elas as
possa divulgar junto dos seus membros.
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AFECÇÕES HEPÁTICAS
A abstinência de álcool (só por si} não é suficiente
Novos argumentos a favor da Silimarina (*)

HAMBURGO - A Silimarin a es tab ili za a me mbrana pJ a,múti ca da lula hepú tica e. seg undo d ive rsos e nsaios rea li zad "'·
exerce· um efe ito be né fico sobre as fun ções metabó li cas dn
rígado. Estas propri edad es podJ< m se r te ra pe uti cam e nte apruveitadas nas hepa lopalias tóx icas. so bre tud o nas lesões hcpúti cas co ndi c ionadas pelo á lcoo l. Os doen tes sob trat a me nt o co m
Sili marina res tabe lece m-se mais rap idam e nt e do que quand o
a pe nas se abstê m el e beb ida s alc oó li cas. Sob tratam e nt o a longo
prazo co m Silim a rin a. as pro ba bilidades de sobrevivê nc ia dos
doelll es com c irrose a lcoóli ca aum e nt a m e os parâmetros bioquími cas ela fun çüo he páti ca após co lec istec to mia !fre que nt eme nt e a lt e rad os) süo ma ntid os de nt ro dos limit es no rmais .
Es tes süo os res ult ados el e a lg un s e nsa ios e m duplo a no ni mat o q ue fo ra m aqu i apresentados nu m simpósio int eg rad o no
4° Co ng resso Europe u de End oscop ia Gas trintestina l.
O Dr. V. Fintelmann, Direc to r elo Serv iço ele Med ic in a do
Hosp ital da Cruz Ve rme lh a A le mü . ele Hamburgo. ob teve a nt eri o rm e nt e resu ltad os bené fi cos co m a Sili ma rina mas, dev id o ao
pequ e no núm e ro de casos. nüo foi possíve l co nfirm ú- Jos es tati sti came nt e . O e nsa io e nglo bou 66 doe ntes co m afecções he páti cas tóx icas e fo i fe it o e m duplo a no nima to . A e tio log ia nüo fo i
co nsid e rada mas tratava-se sob re tud o de he palopalias de causa
a lcoó lica.
O diag nóstico fo i confirmad o po r bi ó ps ia e m todos os casos.
A par de um a di e ta alim e nt ar res trita e tant o quanto possíve l uniforme. :l I doe nt es rece be ram Silim arina e ]5 um pla ce bo.
Até ao 21l 0 dia de tratam e nt o a evo lu çüo fo i n:g ul a rm e nl e contro lada por aná li ses químicas do sa ng ue .
Ao 7° dia de tratam e nt o os va lo res da G PT no g rupo
Silimarin a tinham jú melhorado de man e ira muit o sig nifi cativa
e m re lação ao pla ce bo c ao 1.'\ 0 d ia atingiram o limite da normalidade. ao co ntrário do g ru po pla ce bo qu e só atingiu esse va lo r
ao 2.J 0 dia . como referiu Fint e lm a nn. No g rupo Silimarin a
també m as var iações g rúfi cas da GOT e da ga ma-GT aprese ntavam uma evo lução sig nifi ca tivam e nte ma is [avorúve l do que a
dos co ntrol os: sob re tud o e ntre o I.J.0 e o 2/l.O dia de tra ta me nto
o g rupo do princíp io activo reve lo u-se mais favo ráve l. co m
e leva da sig nifi cft nc ia. Nüo se ve rificaram e fei tos sec und á ri os
co m a Silim a rin a.
Seg und o Finte lm a nn . es tes res ultados co nfirmam a influê nc ia te rapê uti ca ela Si lim ar in a sobre a evo luçüo da s he pa lopa tia s
tóxicas : o pe rí odo de doe nça diminui c a rec upe ração da fun çüo
he pútica é ace le rada. Observa-se ainda qu e o médi co deve rú le r
e m vista um tratam e nt o a lo ngo pra zo com a Silima rin a quand o
não é possíve l elimin ar os factores he pal o tóx icos de mane ira
absoluta . dado que mesmo e m tais casos l: de ad mitir um efei to
pro tec tor.

me nte nítida a eficúcia Jo trat amento quando se es tabel ece u a
diferença e ntre c irroses alcoó li cas e nüo alcoúlicas. Do conjunt o dos 96 doe ntes com c ir rose alcoóli ca. d istribuíd os equitativam e nte pelo g rupo Si li marina e pe lo g rupo d e co ntrol o . fa lece ram ape nas 5 no grupo Silim arina contra I S no g rupo ele
co ntro lo . O te mpo ele sob revivênc ia no g rupo da Silim a rina foi
sig nifi ca ti va me nt e ma is lo ngo qu e o do g rupo de cont ro lo.
O trata me nt o co m Silimarin a reves te-se po rt a nt o de g ra nde
inte resse. so bre tud o n<~ c ir rose co ndi c io nad a pe lo álcool. Contudo, uma vez que ne m se m pre é possíve l a sua d istin ção e ti o lóg ica. justifica-se e m todos os casos uma te ntat iva terapê uti ca
com o medi ca me nto. co mo obse rva Dittri c h.

c.:

A anestes ia e as int e rve nções c irú rg icas provocam e m gera l
um a um e nto sé ri co dos e nzim as he pá ti cos. qu e se obse rva de
forma partic ul ar nas colec istec to mias. A té qu e po nto a Si limarina pod e fa vo rece r a no nn a li zaçüo da fun ção he pát ica nes ta
situaçüo. fo i o tema da in ves tigaçüo do Dr. J. Lahtinen e co!, do
Se rvi ço de C irurgia e Anes tes io log ia do Hosp it a l .Ce ntral da
Unive rsidad e de Ku op io. Fi nl úndia. num to tal de 40 doe nt es.
A pós uma distribuição al ea tó ri a. os doe ntes recebera m um
placebo o u .J20 mg de Silim a rin a por di a: por via e nd ove nosa no
dia da o pe raçüo. por via o ral de po is.
O e fe ito da Silim ar in a revelo u-se mais nítid o na G PT. qu e
ultrapasso u os li mites normais apenas e m quatro doe nt es do
g rupo Silimarina con tra I] do gr upo placebo. Nes te últim o
g rupo os res ult ados. mesmo co nsiderados e m va lo r abso lut o.
mantivera m-se mai s elevados: no terceiro dia do pós -o pe r<~
tó ri o a d ifere nça e ra estatisticame nte sig nificativa. Os va lores
de
-GT també m apresen taram sob efeito da Si lima rina unw
evo lu çüo ma is favorúvf' l

De for ma id ê nti ca o proL F. DiMar io e co!. do In stitut o de
C líni ca Médi ca da Uni ve rsi dad e de Pádua. l tú li a. e nsa iaram a
Si lim a rin a num e nsa io e m dup lo anonimato em doe ntes co m
he palopatias devidas a a buso do úlcool. Foram tratados 10
doen tes com estea tose hepá ti ca. 10 com he patit e cró ni ca e 9
co m c irrose he púti ca: des tes. 14 rece beram placebo e 15. 140 mg
ele Silim a rin a] vezes ao d ia. O e nsai o duro u do is meses. Dura nt e
es te te mpo todos os doe ntes. sa lvo quatro exce pções. de ixaram
de be be r.
Em co mparaçüo com o g rupo place bo. a reg ressão mai s
nítid a e es tati sti ca me nt e significa ti va elos va lo res patolog icame nte aume ntados co rres po nd e u ú GOT e bilirrubina nos doe ntes tra tados co m Si lim a rin a: a lé m disso. o te mpo de pro lrombina
també m melh oro u sig nifi ca ti va me nt e. Qua nto ao be m-estar
subjec li vo. os doe ntes qu e rece be ram Silim a rin a aprese ntava m-se me lh o r do q ue os tra tados co m o placebo. O pro L Di Mari o
co nc luiu destes res ult ados que o e feit o te ra pê uti co da Silim arina ultrapassa nitidament e o efeito da abs tin ê nc ia das be bidas
alcoóli cas. Nüo foram observados efe itos sec und úri os.

Um g rupo de traba lh o de V i e n<~ subm e te u a tratam e nt o
com Si li marina. num e nsaio e m d upl o anonimato. doe ntes com
c irrose he pú ti ca co nfirm ada por bi óps ia. Os result ados fo ram
aprese ntad os pe lo proL H. Dittrich.
Nüo fo ram inc luídos no e nsa io doe nt es em es tado te rmin a l.
o u que ti vessem rece bid o te rapê uti ca imun oss upresso ra durant e
o últi mo a no. tomado predni so lo na nos últimos se is meses o u Ope ni c ilina nos últim os três meses. e do mesmo modo todos os
casos de c irrose biliar primúria . Como placebo admi ni strou-se
um pre parad o po livitamín ico e co mo te rapê utica ac ti va 140 mg
de Silimari na :l vezes ao d ia. O e nsa io co meço u e m Se tembro
de 1974 e de u-se por te rmin ado quand o um tota l de ll6 doe ntes
do g rupo Silim arina e do g rupo de co ntro lo tinham at ing id o
o limite dos .J a nos.
A té ú data só fo i possíve l ava li a r os tempos de sobrevivê nc ia . O proL Ditlrich comuni co u que e m qua lque r dos pe ríod os de control o o número de sob rev ive nt es no g rupo Silimarina
exced ia se mpre o do g rupo de re fe rê nc ia. Reve lo u-se particu lar-

O e nsa ios rea lizados pe lo Dr. L. Okoli csa nyi (também do
Instituto de C línica Méd ica- i ela Uni versid ade de Pádua) e m o ito
doe ntes co nfirmaram qu e o trata me nt o com Sil imarina de doe ntes com cirrose he pá tica nüo influ e ncia de modo esse nc ia l a
c iné ti ca a no rmal da a ntipirin a . A c in é ti ca da a ntipirina serve de
indicador se nsíve l da aclividade me tabó li ca do fí gado e que, po r
co nseg uint e . não é prejudicada pe la Silim arina .
Publicidade
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