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Realizou- se em 1898 em Lisboa o I Congresso Nac iona l de Medicina. Segui ELATOR IO DA ORDEM DOS MÉDICOS QUANTO A DEFINIÇÃO
Q~ L!M NúMEROS C LAUSOS
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ram -se-lhe os Congressos de 1927 e 1928. Irá agora, 52 anos d epois, rea lizar -se
o IV. De acordo com os novos Estatutos da Ordem (Art 0

8 1°, alínea h)) há que

assegu rar a realização regular e pe r iód ica de tais Cong ressos e es t amos ass im no
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míc1o do que se espera sej a uma era de renovação e aper feico ame nto pro fi ss io n al.
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- Novos tempos de formação a
vigorar a parti r de 1981

Já que temas de interesse sócio-profissional ali irão se r livremen t e d ebati dos. espe-

Os obJeCtlvos de tal reu n ião não se limi t am porém ao es tr it o âm bito d a t écn ica
rando-se que todas as correntes de pensamen t o exis ten tes dentro da Classe est ejam
devidamente repre sen tada s.
Muito para além disso, ainda e talvez o mais amb icioso ObJec tivo do Congresso.
é obter um quebrar de barre1ras e uma verdadeira confraternização d e todos os
médicos, irmanados no mesmo deseJO de ser úteis. Tra t ar-se- á de uma gr ande manl festacão de sol1dar1edade profissional ultrapassando sens ibili d ades pessoa is e ten tando. em conJugação de esforços, contribuir para o ape rfeiçoa m en to de todos.
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30
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- A situação do Quadro Médico
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Toda a plani fica ção de uma Reun1ão deste tipo envo lve necessari ame nte uma
p r evisão de dados en tre os quais se conta o número de p rese nç as e d e partic ipações activas. Não se estranhará pois que se so licite mais uma vez a t odos os
Colegas que ur gentemente 1nfmmem a Comissão Executiva do Congresso sobre
qual a colaboração que desejam prestar e façam igualmente com urgência a sua
1nscnção. Apesar de ter s1 do escolhida a FI L. o local que neste momento maim
capac1dade tem no País para efectuar reuniões. tememos que possa vir a ter que
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se r l1m1tada a inscr1 ção para lá do número prev1sto de 3000 Médicos. isto apesar
de se tratar de um período de fér1as e em que se efectuam numemsos Congressos
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l nternac1ona1s
Foram convidados a estar wesentes Representantes d e to d os os Pa íses d e
exwessão portugu esa e espera-se que tal possa ser passo im portante no es tabelecimento de laços mais estre1tos e cooperação futura entre t odos.
Conf1amos que a Classe sabe rá compreender o alcance, s1gnificado e Importância deste esforço conJun to e ma1s uma vez saberá dar testemunho do valor da
Med1c1na

Portugu esa.

cons tantemente renovada

mas

sem

perda dos valores

essencia1s que sempre a nortearam.
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1 - Introdução.
Somente a referência a um sistema de
saúde bem definido, delimitando de modo
preciso o papel e a função do médico e a
evolução futura da organização sanitária,
pode permitir avaliar correctamente os efectivos necessários.
2 - Para conhecer o número de médicos
a formar deverá pois considerar-se o conteúdo
da medicina de amanhã e o perfil dos médi cos
que deverão executá-la.
3 - É necessário definir todo um conjunto
racional e coerente do sistema de sa úde para
poder saber como formar. quantos formar e
depois empregar. esses profissionais .
4 - As necessidades em pessoal médico
não são. de modo algum. o único parâmetro
dentro de um sistema de saúde e não devem ser
consideradas isoladamente. É essencial encontrar
um equi líbri o entre necessidades locais. equipamento. material e pessoal das diversas categorias.
5 - Uma política de pessoal. neste caso
médico. demasiadamente ambiciosa. desfasada
das possibilidades do País. só poderá levar a
resultados desastrosos. É essencial enquadrar
as necessidades em pessoal médico dentro de
uma perspectiva de equipa de saúde. onde ele
é elemento essenc ial mas não sufi ciente e considerar as tarefas de fronteira que terá que exercer.
6 - As estimat ivas da densidade médi ca
necessária. nos 1O a 15 anos mais próximos.
podem va ri ar tanto como 1 00 %. dependendo
da variação dos parâmetros múltiplos que para
ela contribuem. Não existe nenhum método realmente objectivo de determinar as necessidades
quanto à densidade médica e teremos que nos
contentar necessariamente com uma aproximação.
Isto exige que este assunto se mantenha em
constante reavaliação.
7 - Para que fosse realmente possível comparar as necessidades em médicos dos vários
países. ser ia nece ssário co nsiderar que a sua
orga niz ação médico -s ocial tivesse importantes
ana logi as e que a sua evo lu ção económica.
definida. por exemplo. pelo produto nacional
bruto por habitante. fosse relativamente estável.
8 - Conquanto a Medicina dirigida ao
indivíduo se mantenha tão essencial como
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sempre, surge agora outra forma de Medicina
predominantemente dirigida à comunidade
e condicionada aos recursos desta. Assim,
é necessário criar nos futuros médicos um
melhor conhecimento dos problemas sócio-económicos e aumentar o trabalho de
equipa, simultânea e paralelamente às formas
tradicionais do ensino.
A organização racional dos serviços
médicos e de saúde numa comunidade
moderna exige decisões com base em dados
concretos, com definição de prioridades,
avaliando-se custos e benefícios a obter.
A importância é não só quantitativa mas,
para nós, sobretudo qualitativa no que se
refere aos resultados. Infelizmente. a política
de saúde a longo prazo. baseada apenas em
cons id erações ét icas. está semp re limitada por
restrições de ordem financeira que co ndi cionam
em parte as opções tomadas e às quais os médicos
não podem de forma alguma ser estranhos.
Daí a necessidade do seu estudo por uma equ ipa
multidisciplinar de médicos. soc iólogo s. demografistas. estatistas. etc.
9 - Verifica -se que a densidade médica
definida como a relação entre o número
de médicos por habitante (doente potencial)
é tanto menor quanto menor for o desenvolvimento económico do país. Assim. verifica-se
que para os países da Europa ocidental, para
um determinado produto nacional bruto,
corresponde a uma densidade médica relativamente estável e constante (quadro 1).
Tal comparação não é no entanto válida para

QUADRO
Nível crítico- Europa Ocidental 1/676
PNB 1750$
País

Ano

EUA

1937
1964
1964
1964
1966
1970

Suíça ······· ·· · · · ·
Canadá . ·· ·· ····· ··· ··· ·
Suécia .
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . .
França .

%
1/773
1/781
1/909
1/952
1/740
1/769
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cuidados imediatos para os problemas de fundo.
da morte para a doença. da terapê utica para a
promoção da saúde. A produtividade dos ser viços médicos, no seu aspecto de actividade
humana pessoal, não pode aumentar como
a produtividade industrial para manter os
mesmos níveis de assistência; a proporção
dedicada à saúde no Orçamento dos governos tem necessariamente de aumentar (qua dro 2) . E a verdade é que o dinhe iro gasto na
saúde nem sempre corresponde à sua melhoria.
q ue depe nde de factores económ icos e socia is.
dos qua is nem se m pre os índ ices de mortalidade
e morbil idade. mesmo quando ex istentes. são
bons indicadores.

com os países de leste. o que mostra a importância da inf luência da situação po lít ica sobre
a dens idade méd ica.
1 O- Nenhuma previsão de países ocidentais prevê como desejável uma dens idade médica
superior a 1 para 500 habitantes e isto num
futuro próximo .
Grã-B retanha -1 para
- 1 pa ra
Suíça
-1 pa ra
Suécia
1 para
França
-1 para

555.
537.
500.
384.
530.

em 1985;
em 1980;
em 1985 e
ano 2000;
em 1980.

No entanto. na URSS. j á se ati ngira o número
de 1 para 446. em 1969 e na Checos lováquia
o número de 1 para 483. no mesmo ano. Isto
de monstra a infl uê ncia dos sistemas po líticos
na dens idade méd ica. ou seja, a di fere nça entre
a medicina livre e de co nvenção e a medi cina
do funcionário púb lico. Por outras pa lavras:
a d ifere nça entre a med icin a c urat iva de maior
qualidade huma na e técnica e a medicin a curativa
despersonalizada e de qua lidade inferior e que
rejeitamos
A Organização Munc ial de Saúde prevê
para a Europa oc ide nta l os números de 1 para 689.
no ano 1975. 1 pa ra 500. em 1990 e 1 pa ra 383.
no ano 2000.
1 1 -A med ida que a prosper idade das
popu lações aume nta. as ate nções passam dos

1 2 - Sabemos que as necessidades de
saúde crescem mais depressa que os recursos
económicos e que entram necessariamente
em competição com outras necessidades,
como a educação , habitação, transportes,
etc., e das quais depende também. indirecta mente. o nível sa nitá rio das popu lações É tam bém por isso que preferimos um Seguro
Saúde, mais adaptável , do que o recurso
ao Orçamento Geral do Estado. Face aos
c ustos astronómicos que vai exigindo a med icina
moderna. tem que existir necessariamente uma
selectividade. mes mo dentro da saúde. com
o estabe lecimento de prioridades.
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13- Temos a co nsidera r que as so li citações
são crescentes para cui dad os médicos. à medida
que o nível geral de vida e cultura vai melhorando.
O nível dos cu id ados de base e o nível sanitário
de um país estão cond icionados por um justo
equilíbrio de numerosos factores. técnicos. pro fiss io nais e sócio-económicos. Também de nada
se rvirá um grande núm ero de médicos se a sua
qualidade for deficiente. Uma densidade médica
relativamente baixa em relação aos números
já sugeridos pela OMS não impede que
países como a Suécia ou a França, etc. ,
tenham já obtido elevados índices sani tá rios
(definidos pela morta lid ade infanti l, espera nça
de vida. etc) (quadro 3).
Esses índices sanitários dependem obvia mente, para além da existência de um nú m e ro
mínimo de profissionais de Medicina. sobre -

em que vive (a lim entação. habita ção. nível de
poluição. etc.). tudo isto condicionado ao rendi mento per cap 1ta (quadro 5).
14 - No que res peita à med icina curativa.
é ainda mais f lag rante a necessidade de um padrão
elevado da qualidade dos profi ss ionais médicos.
pelos reflexos que tem na morbilidade e na
d im inuição do sofrimento humano e na diminuição
dos casos exigindo reabilitação. sector mais caro
e menos eco nomicame nte rentáve l da medicina,
por opos ição ao sector da medicina preventiva .
o ma is eco nómico e de maior rentabi lidade.
15 - Face aos custos ga lopantes. a medicina
curativa e sob retud o a de reabilitação estão
est reitamente limitadas pelos recursos económicos
da co munid ade. que é esse ncial util izar co m crit ério.
equilíbrio e eficácia. E uma realidad e que a sabedoria popu lar reco nh ece ao dizer qu e «mais

QUADRO 3
Densidade Médica -

Relação Mortalidade lnfantil/1 000 -1972

1973

Dinamarca.
França .
Hola nda .
Inglaterra
Suécia ........ ........ . . . .

1
18!1 000

710
620
700

25 / 1000

Portuga l

650

tudo da ex istên cia de núm ero sufic iente e equ ilibrado de outros profi ssiona is de Saúde- enfe rmeiros. engenheiros sa ni tá ri os. técn icos paraméd ico s. etc. (quadro 4) - e ainda. e fundamen talmente, do nível de educação de um povo
bem como das condições do meio ambiente

590 )
430
580
530
·······

Áustria
Grécia.
Hungria
Itá lia .
Polónia ..
Romé nia

690

770

Bélgica ..... .. .......... .
Checoslováqu ia.
R.DA
R.FA

1

l

532

··· ··· ···

········· ··· ···
. ... . . .. . . . ... . . . . . .. . . .

510
530
470
500
700
810

586

vale prevenir qu e remed iar». E para esta medicina
preventiva e para a medicina de reabilitação ,
pode ser em grande parte através de técnicos
de saúde, devidamente enquad rados pelos
profissionais médicos, que se vai obter um
maior índice de rentabilidade. Porém. como

QUADRO 4

País- ano

Áustria - 197 4
Escóc ia - 1973
Suécia - 1974
Po rtuga l - 1975
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Técnicos de Laboratório
/habitante
7 163
3 027
3 633
1 o 940

T écnicos de Radiologia
/ habitante
9
6
13
21

602
760
792
445

Técnicos Sanitários
/habitante

?
8 1 99
5 573
29 415
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QUADRO 5

PNB / H

Mortalidade
Infantil

Esperança
de vida

Densida de
Médica

1

31,7

67.8

627

t

21,3

67.7

570

!

15

70,5

624

2500$
59 00$

«O que não se vê não se sente». a preven ção
é aquil o a que as populações menos ligam
imp ortância. A estas imp orta-lhes sob retudo uma
medi cin a curat iva efi caz e esta depende fun da me nta lm ente dos médicos. não só na sua quantidade mas também na sua qua li dade.
16 - A formação desequilibrada e excessiva de médicos leva a empregar, em trab alhos não de acordo com as suas verdadeiras
capacidades e competências, profission ais
de formação cara, quando basta ri a utilizar
técnicos de formação mais barata. Consti tu i
assim verdadeiro delito anti - económico,
injustificado desperdício de recursos semp re
insuficientes. Em In glate rra ca lculav a-se. em
1969. em 2000 libras por ano o c usto ao Estado
por cada aluno de Medicina.
17 - Nos países da Europa oc id enta l. uma
vez ating id a a densidade médica de 1 médico
para 676 «doentes». a densidade cresce depois
muito lentam ente. Isto é. para um mesmo rendimento nacional há, como dissemos. uma certa
co nstância de densidade médica.
18 - O nível óptimo de c uidad os de saúde
não pode se r med id o. Não será possível
corresponder a tudo o que se pede de um
serviço nacional de saúde, mesmo elimi nando todas as barreiras económicas e
sociais. As palavras necessidade e solici tações não podem ser definidas quantitativa mente e dizem, por outro lado, semp re
respeito a uma posição específica, em estádio
de desenvolvimento bem definido. Com o
pro lo ngamento da duração méd ia de vida. as
necess idades au mentarão. ou sej a, o consumo
médico. As so li citações dependerão das te ndências da mort alid ade e morbilid ade e da eficácia
dos meios de tratamento. As doenças crónicas
das idades avançadas exigem muito mai s
trabalho médico e maiores custos que as
doenças da infância (quadros 6 e 7) . As
necessidades de actos médicos podem no en ta nto
ser diminuídas por um uso mais eficiente e racio nal
do pessoa l de enferm agem e paramédico. A prá tica mostra que, quanto maiores são as
facilidades concedidas ou acessíveis aos
doentes, tanto maiores serão as solicitações
8

para tratamento. E então, ou se limitarão
os benefícios ou se terá que aumentar
o orçamento. É fundamental conside rar não
só o estudo das necessidades mas sob retudo
o estudo das disponibil idades. est ud o esse que
deve ser contí nu o. sobre estatíst ic as vá lid as
que. infelizmente, entre nós. até hoje, são praticamente inexistentes. E não nos podemos também
esquecer que uma estatística só pode ser va lid amente interpretada por quem lhe conheça as
or igens e o verdadeiro significado. Tem que
reconhecer-se objectiva e honestamente que,
se existirem poucos prejuízos pessoais ou
económicos pelo facto de se ficar doente
e se as facilidades e acesso à terapêutica
forem ilimitadas, o consumo médico crescerá
QUADRO 6

Necessidade Médicos Relativos nas Diferentes
Idades (Reino Unido - 1969)
Anos

Índice de custos por pessoa

<10

0,6
0,6
0,6
0,8
1,2
1,6
2.6
2.4

10- 29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>8o

indefinidamente. Em termos económicos
é normal que assim seja. Se roupas, habitação
ou transportes se tornarem acessíveis em
quantidades ilimitadas ou a um preço mínimo,
a procura será igualmente ilimitada. Ass im .
como poderíamos todos andar muito bem vestidos
ou ter todos uma casa muito mais co nfortáve l.
assim também sentimos que pode rí amos te r
me lh or saúde. As despesas potenciais tendem
assim a aumentar. pois todos querem vo ltar às
potencialidades da sua juventude.
QUADRO 7

Evolução demográfica em Portugal

1 960
1970
1975

= 8 889 400
= 8 611 100
= 9 448 000

Estrutura etária

75

70

60

1 a 15
1 5 a 44
45 a -

27.5
41,1
33.5

28.5
40.9
30,7

29, 1
43.4
27,5
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A procu ra de c uidad os méd icos t ende
poi s efect iva m en t e pa ra o in fi nito e te re mos
que tentar obter um justo equilíbrio ent re
as solicitações e a capacidade de re sp osta
possível. Será pu ra demagogia políti ca nã o
o fazer, co mo infe li zmente tem suced ido rece ntemente no nosso pa ís.
Os extremos das opções fi ca m ou em ace itar
um sta ndard míni mo de saúde para to dos. concen trando em meios sof ist ica dos o t ratamento das
doe nças mais graves de poucos. menos comuns.
ou por outro lado a rec usa de t rata r doe nças mais
graves. co nce ntra ndo to d os os esforços em melho ra r a sa úde da g rande maiori a. Qua lqu er dest as
so lu ções extre mas é ce rtame nte desaco nse lh áve l.
É no entanto difícil escap ar ao d ilema. im plí cita
ou expl icitamente. ao pl anea r se rviços de sa úd e.
Para j á, o essencial é evitar que os recursos
limitados existentes se desperdicem em
actividades ou processos desact ualizados,
ineficientes ou ineficazes.
Não se deve es qu ecer qu e entre os prin cipais factores que influenciam o consumo
médico se contam, por um lado os méd icos,
solicitando condições técnicas e maior con t rolo e estudos dos seus doentes e por o utro
lado estes, face à ausênci a de travões econó micos, solicitando cada vez mais e até
muitas vezes por simples curiosid ade.

1 9 - Em princípio, estabelece - se um
equilíbrio entre a procura e a oferta de
actos médicos. O elemento tampão elá st ico
é a actividade do médico cuj o núm ero pode.
dentro de limites, não aum entar face a um a
pro cura excess iva. graças a um aumento de
tempo de trabalho ou melhor rendimento
do mesmo. Interessa aqui referir qu e em Fran ça ,
o médico que trabalha para o Estado, t rabalha em média 40 a 50 horas por sem a na,
enquanto que o médico convencionado trabalha em média 50 /70 horas. No in teresse
dos doentes ass im tem qu e se r porqu e uma
continuidade de cuidados médicos e uma
relação personali zada, fundamen t ais co m o
garantia de eficácia e alto grau de satisfação
do doente, exigem do médico um esforço
muito superior ao que é exigido à maioria
dos que trabalham. Daí também ser legítimo
pensar que o médico deve ter a justa comp en sação desse esforço suplementar feito na
defesa dos interesses dos doentes ass im se
j ust ifi cand o. se mpre qu e poss íve l. a remun eração
corres po ndente à acção dese nvo lv ida. ou sej a.
por acto médi co. com o aliás é def in ido na Dec laraçã o de Nuremberga. art igo 57- 3 do t ratado
de Roma.
At ing ir -se-á. no entanto. um tecto a pa rtir
do qu al a procura diminuirá por f alta de res post a.
Ordem dos Médicos

Ao cons id erar as ne cess idad es d e m édicos pa ra um país, quer ao nível hospitalar,
q uer a nível extra hospitalar, temos que,
não só pensar no número ideal, como
descontar as perdas por morte. apose ntação.
aba ndo no. saí da pa ra o estrange iro. se rviço militar.
etc .. e condicioná-lo também ao aumento
ou variação previsível da população nac io nal.
Poderá eve nt ualm ente ain da considerar - se, no
nosso caso, um número de vagas para
m édicos naturais de países de expressão
po rtuguesa mas que não podem de modo
a lg um condicionar directamente o numerus
cl a usus nacional, sendo assim apenas um
nú mero suplementar e condicionado à capac idade formativa das escolas.
Se se pode co nsid erar desejável a forma ção
de q uadros médi cos e t rein o pós- gradu ação para
os profi ssio nais de países de ex pressão port u gu esa. não se pode ce rt amente co ndi cio nar os
cá lculos para o nosso país com base na form açã o
desses elementos qu e nun ca influ enc iarão di rect amente os cuid ados médicos nac ion ais.
20- Não parece ser previsível, pelo
m e nos neste momento, a saída maciça de
méd icos para os países de expressão portug uesa ou para os países de medicina avançada, ain da qu e tal não possa de todo exc luir -se.
co nd icio nado co mo está à evo lu çã o soci o políti ca
dos vá ri os pa íses. no mea damen te Port uga l. Tantos
são os f actores impo nderáveis q ue poderão in f lu en ciar o num er us c lausus qu e não é possíve l.
co mo já d isse mos. defini - lo com tot al segur ança.
Em prin cípio. os países subd ese nvo lvid os
não terão capa cid ade eco nómi ca para at ra ir
médicos. As consequências da nossa eventual
en trada na CEE e livre circulação, (se os
nossos tít ul os fo rem ace ites por esses países)
não é prev isíve l a curto prazo; não sabemos
mesmo que influência irá ter, se no se nti do
de uma emigra ção se de uma im igração. No
entanto. a plétora que também ali se faz
se ntir ou se avizinha (sobretudo em Espanha,
Itá lia e Grécia) sugere que não nos será
fa vorável nesse aspecto .
21 - A evol ução num érica do co rpo méd ico
depend e ass im da entrad a de novos dipl omad os
q ue por sua vez está co nd icio nad a à taxa de
rendim ento uni ve rsitári o.
É importante responder à pergunta
de quan t as escolas médicas são necessárias,
o seu número e localização e quais os meios
pa ra ensino pós-graduação .
Dependerá das previsões quanto ao
nú mero de médicos necessários dentro de
20 ou 30 an os. o número de licenciados
e o número de vagas para alunos na s nossas
fac uldad es (numerus clausus) . Previsões para
13

de hoje a 20 ou 30 anos s'ão necessaria mente
tentativas e os planos que nelas se ba seia m
terão que ser flexíveis e modificáveis consoante as circunstâncias mudem, novas in formações se vão obtendo e os parâm etros
que os justificaram se alterem.
As noções do ti po de cu idados méd icos.
te ndê ncias demog ráficas. quanto a densid ade
e estr utu ra das pop ul ações e muda nça nas
ex igê ncias dos doe ntes irão alterar o número
de méd icos necessá ri os nos vários sectores da
saúde. Quanto mais longe se projecta. ta nto mais
arbit rá ri o e irrea l se torna a tentat iva de preve r
o nú mero de médicos nece ssá rios.
A t rad icio nal estabi li dade portuguesa foi
su bi tame nte alte rada co m um enorme e incompo rtável ac résc imo de aflu ência às Facu ldades
de Med icina. com a evidente e condenável
ul trapassagem das suas capac idades pedagógica s
(quadro 8).
22- Uma escola médica capaz de fo rnecer todos os complexos e dispendio sos
meios de ensino não está economicame nte
justificada para menos de um certo volu m e
de alunos.

Europa, o número para todo o País deveria
ser de 180 alunos.
O tempo própr io para o ensino vocacional
é no internato de pós-graduação e não na pré -graduação. Os aspectos clínicos do curso
de pré-graduação deverão fazer parte integrante do curso e devem não só estar sob
controlo universitário mas também em
atmosfera universitária. Os hospitais de
ensino devem no entanto efectuar os deveres
bás icos de todos os hospitais na assistência
às populações. Tem interesse no entanto e
neste contexto uma breve referência aos custos
comparativos dos diversos t ipos de Hospitais
(quadro 9) .
A taxa de rendimento das Universidades
depende necessariamente da forma da
entrada: com uma percentagem elevada de

QUADRO 9

Reino Unido
Custos dos Hospitais (por doente)
Libras

QUADRO 8

Faculdade de Medicina de Lisboa

Internato
remunerado

Anos

Entrados

Diplomados

59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
64/ 65
65/66
66/ 67
67/68
68/69
69/70
70/71
71/72
72/73
73/74

175
232
174
189
191
259
315
367
325
564
732
685
887
1073
1106

117
125
99
159
105
99
98
109
141
348
173
194
182
274
317

I

Por outro lado. segundo os parâ metros da
OMS. um aluno deveria ter pelo menos cinco
ca mas pa ra ensi no. Segundo a CEE. nos Hospitais
Universitá rios a proporção deveria ser de 1 aluno
para 1 O camas e nos Hospita is não universitários .
1 aluno para 100 camas. Assim. face às capaci dades dos hospitais encarregados nest e
momento do ensino e segundo a OMS. teríam os
360 alunos para as cin co Fac ul dades ex iste ntes.
considerando três anos de ciclo clínico.
Segundo os parâmetros do Conselho da
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1970/ 71

1973 / 74

169
123

237
182

94

144

11 3
67

177
109

Hospitais Universitários
Cidade.
Província ···· ···· ····· · · · · · · · ·
Hospita is não de Ensino
Doentes agudos .
Doe ntes predom in antemente
agudos ..
Maternidade . . . . . . . . . . . . . .

reprovações, se não existirem limitações
à entrada e com uma percentagem de
reprovações mínima, se aí existir um numerus
clausus realistas (quadro 10).

23- No funcionamento das escolas médicas
devem evitar - se sempre que possível ressaltas bruscos ou largas oscilações nos efectivos estudantis, já que isso será nitidamente
prejudic ial para uma boa organ ização dos estudos.
Assim.- é essencia l dar co ntinuidade aos cursos
programados. mantendo os docentes na sua
plena capacidade de actuação, sem exceder
o número de alunos que irá levar à existência
do número de médicos realmente necessários
ao país .
7
Estamos convencidos que a existência de
densidades médicas da ordem de 1 para 383,
objectivo último da Organização Mundial
de Saúde para a Europa, só serão atingíveis
Ord em dos M édicos
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QUADRO 10

Rendimento dos Estudos Médi cos
-Fra nça 1961 /67 (sem pré-selecção)
Em 1000 alunos admitidos. 564 terminaram o Curso
Taxa de aproveitamento...
. .... -56.4%
Terminaram:
em 6 anos (mínimo) 189-33.8%
em 7 anos .
. . 189- 33.8%
(de564=100%) em 8anos.
.. 112-19.8%
em 9 anos..
27- 4.7%
em 1O anos ou +.
3- 0.5%
-

Inglaterra (1966)
Com pré-selecção = numerus clausus
Taxa de aproveitamento = 91.2% (Goodmanygh)
1965
(2700 de entrada. com saída de 2400).

realmente face a um desenvolviment o ec o nómico muito acentuado e a condições sociais
muito particulares. Para o nosso país, essas
ci rcunstâncias não e xistem certamente. Daí
o numeru s clausus que mais adiante proporemos.
que nos parece o único realista e de acordo
com as circunstâncias nacionais. quer as actuais
quer as previsíveis. mesmo encarando o futuro
com sadio opt imismo.
Como dissemos. as noções de procura e
necessidade não são sobreponíveis. As necessidades exprimem - se em função do nível
social e cultural das populações e a procura
assume formas múltiplas. A evo lução da
procura não se identifi ca com as necessidades
e a densidade médica contribui certamente
para a intensidade do consumo . Não podemos
esquecer que a eficácia de um serviço de saúde
depende do número de actos praticados ,
da sua qualidade e da capacidade económica .
O conjunto dos três constitui em cad a
momento uma constante. Se aumentarmos
exageradamente o número de actos médicos
eles perderão qualidade dentro de uma mesma
capacidade teórica de resposta. O equilíbri o
indispensável entre qualidade e quantidad e
é evidentemente impossível se as escolas
médicas excederem a sua capacidade f orma tiva, o que infelizmente aconteceu entre
nós. É essencial que desde já, não como forma
demagógica de red uzir o número de cand idatos
à licenciatura. mas como forma justa de seleccionar
apenas os que realmente se mostrem competentes.
as faculdades ponham na avaliação de conhe cimentos toda a coragem e isenção que se
reconhecem universalmente como necessárias.

24- O longo tempo necessário à formação
de um mé dico não per mi te ajustar rapidamente

o se u número às solicitações que surgem. sobretudo se estas forem inesperadas ou imprevisíve is
e isto com um mínimo de segurança. Importa
no entanto desde já referir que não seria socialmente aceitável nem humanamente justo
reprovar alunos injustamente, como forma
de reduzir o número de licenciados.

25- Face ao numerus clausus necessa ri amente reduzido que propomos, é natural
que ficasse a existir um número excessivo
de docentes, excedente das reais e efectivas
necessidades do momento e do futuro próx imo
previsível. Sendo dispensados os docentes
menos qualificados (monitores, por exem plo), haverá efectivamente uma maior eficá c ia da docência feita apenas pelos mais
deferenciados. Pa ra isso poderia eventual mente ser necessária uma selecção prév ia.
a nível nac io nal. ficando os titulares em
excesso, embora possuidores do seu título,
sem docência efectiva por desnecessária.
26- Como situação transitória a extin guir dentro de cerca de 3 ou o máximo
4 anos, período durante o qual se torna
necessário dar vazão àqueles que já estão
neste momento cursando medicina, deveriam
t ransformar - se as faculdades excedentárias
eve ntua lm en te canalizadas para a pós-g radu ação. o que poder ia estar em causa no meadamente. por exemp lo. em re lação a um a das
2 Facu ldades ex istentes em Li sboa e no Porto
que assim ficariam com uma vocação fun da menta lmente de reciclagem e de investigação de
pós-graduação .
Os poucos alunos qu e eventua lm ente. de ntro
de 5 ou 6 anos ainda esteja m c ursa nd o essas
«facul dades» a t ransf ormar. passarão de estas
pa ra as resta ntes fac ul dades ex ist entes em Li sboa.
Porto e Coim b ra.
Para o ensi no pós-grad uação mante r-se- iam
em acti vida de. também os in stitutos espec ial izados.
como se jam o I PO FG. Câma ra Pestana. \A P. etc.
Outro problema que se prende com
o numerus clausus é a diferente rentabilidade
e dedicação à profissão dos licenciados
conforme o seu sexo, po is se sa be qu e as
m ulh eres. por causas m últip las. ali ás leg ít im as.
co mo sej am o casame nto. a ex ist ência de filh os.
deve res f am ili ares. et c.. trabalh am com mui to
maior freq uência em reg ime de t empo pa rcial
e m uitas vezes ab andonam prem aturamente a
profissão (quadros 11 e 12). A li ás. esta diferente
co ndição de traba lho ju stifi ca de um modo geral
a dife rença marcada de de nsidade médi ca ex iste nte nos países da Europa do lest e. onde a
pe rcentagem de licenciados em medi cin a do
sexo fem inino é extremame nte ma is eleva d a.
ati ngindo na Rúss ia 85 %. ao co ntrá ri o do qu e
15
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QUADRO 11
Médicos activos- Reino Unido 1965

~

Anos

ó'

%

< 30
30 / 34
35 /39
40 /44
45 /49
50/54
55/59
60 /64
65/69
70/74
> 75

6 630
7 490
7 21 o
7 560
6 850
5 810
4 400
3 370
2 310
750
420

99
99
99
99
99
99
99

1 350
1 540
1 670
1 660
1 120
820
590
570
430
110
40

88
65
42
21

---

---

57 600

13 600

%
80
80
80
80
85
85
75
60
40
24
12

pós-graduação e sob ret udo para a ed ucação
médica contín ua. necessidade cada vez mais
evidente com os progressos da medicina.
É imp orta nte definir o regime de trabalho
médico que a OMS define como de 2000 horas
por ano. mas sem esquecer que nessas 2000 horas
não se inclui de um a maneira concreta e object iva
a necess id ade evidente que há do médico se
ape rfei çoa r co ntin uamente e ao mesmo tempo
v ir a beneficiar de maior tempo de descanso
e descontracção. paralelamente à tendência que
se observa na generalidade do mundo do traba lh o.
QUADRO 13
Países como

ex.: Inglaterra { 84% Sexo M
16% Sexo F- rentab ilidad e= 96.8%
QUADRO 12

ex. : URSS

15% Sexo M
{ 85% Sexo F- rentabilidade = 83%

Causas de abandono da profissão (médicas)

diferença = 1 3.8%
-Casa mento
-Fi lh os
-Deveres familiares
-Repercussão dos impostos sobre os
rendimentos do agregado familiar.

QUADRO 14
Médicos por sexos -1968

sexo masculino = 1
índice de produtivid ade

{

sexo f emin ino

sucede na Europa oc id enta l onde esse número
rond a norma lme nte os 15 % (quadros 13 e 14).
É também um facto que se verifica esta r a aumentar essa percentagem no núm ero de li ce nciad os
em medicina na Europa oc id ental. o que se tradu zirá necessariamente por um lig eiro acréscimo
das necess id ades de unidades médicas. Em Portugal o mesmo se vem ver ifi ca ndo (quadro 15).
27- Problemas como este não são no
entanto essenc iais para o est udo ge nér ico do
problema. com tantas margens de err o. assim
como também não podem se r co nsid eradas necessariamente as mudanças de co nsumo médico
resultantes das necessida des de cada grupo
etário diferentes entre si.
Por outro lado. o aumento da longevidade
irá necessariamente também repercutir-se
a pouco e pouco na necessidade do aumento
da densidade médica.
Na cons ideração do numerus clausus. não
temos dúvidas que neste momento a capacidade
das nossas escolas é muito superior àquela
que seria necessária quanto à admissão de
candidatos ao 1 .0 ano. Essa capacidade excedente poderá assim ser canalizada para o ensino
16

Países

éS

~

Albânia.
França · ··········· ·
R.FA.
Grécia.
Checoslováquia.
Rússia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yugoslávia .
Inglaterra . . . . . . . . . . . .
Suécia.
Suí ça . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal ..
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 .5 %
8 6.5%
80.8%
88.8 %
62.1%
27.5%
68.8%
83.7%
82.5%
87.8%
89.2%
85.7%

24 .5%
13.5%
19.2%
11.2%
37. 9%
72.5%
31.2%
16.3%
17.5%
12.2%
10.8%
14.3%

= 0.8

QUADRO 15
Portugal
Distribuição das licenciaturas por sexos
Anos

éS

%

~

%

Total

70/71
71/72
72/73
74/75
75/76
76/77

329
256
396
574
656
739
877

75%
70%
72%
63%
58%
56%
54%

114
11 2
1 56
334
461
559
726

25%
30%
28 %
37%
42%
44 %
46 %

443
368
552
908
1117
1298
1603

77!78
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A vida média clínica de um médico seré
de cerca de 40 anos. Considerando que a reci clagem necessária irá retirar médicos da sua
actividade. isso seria um factor justificativo do
aumento do se u número. Por outro lado. verifica-se
actua lm ente que estão a trabalhar muitos méd icos
que deviam já esta r refor mados e que só não
o fazem por não te rem co ndições para tal. Ao
surgirem essas co nd ições. a necess idade de novos
médicos aumentaria também.
Como é evidente. não se pode prever o que
aco ntecerá a um médico após quarenta anos
de formatura e todas as conc lusões terão. como
já dissemos. de ser periodicamente revistas .

28- Se se exceder a capacidad e do
país quanto ao número de profissiona is de
que necessita, cair - se-á necessariament e
no sub- aproveitamento, no subemprego e
na degradação das relações humanas entre
os profissionais.
Sendo o tecto financeiro dispon ível
fixo, o aumento dos profissionais levará
ou a salários baixos com a consequente
d.esmotivação e desinteresse ou ao abandono
da própria profissão e desaproveitamento
de profissionais de custo elevado na sua
formação.
29- Para controlar a densidade médica
há duas opções desde a entrada liberal,
com a eliminação nos primeiros anos e
reorientação por segunda escolha, mas que
nos parece imoral e anti-económica, ou
então o estabelecimento de um numerus
clausus actualizado anualmente e a definir
por um grupo de trabalho permanente.
Esta a solução que sempre preconi zámos
e continuamos a defender.
Para a selecção deste «numerus clausus»
dever- se - iam empregar testes psicotécnicos
tendenciais a efectuar durante o Ciclo Com plementar dos liceus, com orientação primariamente vocacional. isto é, a efectuar
apenas àqueles que expressamente most rassem desejo de cursar Medicina.
A esta primeira fase seguir- se-i a uma
pré-selecção, através das classificações obti das em cade iras consideradas de base.
Numa terceira fase, os mais aptos
seriam sujeitos a uma prova teórico-prática
de admissão, incluindo quer assuntos de
cultura geral quer aspectos específicos do
futuro Curso, cadeiras nucleares. como por
exemp lo. Física. Quím ica. Matemática. Biologia. etc.
Por não se af igurar imediatamente viável
a so lu ção que ago ra preco ni zamos. admit imos
como mais co rrecta dentro dos co nd icional ismos
actua is. a rea li zação de provas nac iona is de
Ordem dos M édicos

aptidão. contando-se entre elas um teste de
escolhas múltiplas.
T orna - se necessá rio prog ramar a reci clagem dos médicos insuficientemente pre parados e efectuar uma educação médica
contínua para todos. Nesse sentido. e face à
necessidade de um numerus clausus que. quanto
a nós. desde já, imp lica limitar a 3 as escolas
médicas do país, uma no Porto, outra em
Coimbra, outra em Lisboa, as restantes
instituições ou serviços, aos quais se reco nhecesse utilidade e validade para o ensino
ficariam com o encargo da pós - graduação,
quer nos ramos das ciências básicas. quer nos
aspectos clínicos. mas sempre em estreita
ligação com a Universidade e a Ordem dos
Médicos.
A necess idade de um registo nacional com
as característ icas dos médicos. seu treino. quali ficação. idade. local de traba lho. ramo da Medicina.
etc .. parece-nos imperiosa para uma programa ção
correcta. programação essa da qual dependerá
necessariamente o estabe lecimento anual do
numerus clausus.
A avaliação das necessidades só é possível no quadro de uma política de saúde
que defina claramente os objectivos em
vista, as acções a efectuar, os meios disponíveis em pessoal e inst ituições, em locais
e em materiais, como referimos logo de
início.

30- Verificamos a extraordinár ia percen tagem de ap rovações que se verifica nas nossas
faculdades. em que. de uma relativa selectividade
há 1O anos atrás. se passou para uma permissi vidade muito grande em anos recentes .
A pe rce ntagem tota l de aba ndo no inc luindo
reprovações nos últ imos anos podere mos cifrá- las
em cerca de 5% por ano. Fe lizme nte tal anoma lia
parece estar já, pelo menos em pa rte. a ser
corrigida.
Considerando. numa atitude realista. que
essa proporção não atingirá o~ 50%. número
próximo do qual chegam as Universidades que
não têm numerus clausus e permitem a admissão
de todos os candidatos. situaremos, para efeito
das nossas previsões, a percentagem dos
alunos que entraram nas Faculdades e não
acabam o curso em cerca de 30%.
31 - Verificando , por outro lado, que
o quase triplicar da densidade médica,
correspondente aos 5 últimos e aos próximos
4 anos, se faz à custa de um grupo etário
eminentemente saudável de médicos jovens
não é previsível que a saída de profissionais
médicos se faça a um ritmo superior àquela
que se efectuou nos últimos 10 anos (quadros
16, 17, 18, 19) . Ass im. co nsideramos co nsta nte
17
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Anulações { Falecidos e. Cancelados)

t

;

Ano

F.

1967
1969
1969
1970
1971
1972
197 3
197 4
19 7 5
1976
19 77
19 78

93
82
11 3
97
88
79
96
11 o
101
1 27
115
95

c.

Total
130
95
140
114
11 5
106
126
129
172
101
141
102

37
13
27
17
27
27
30
19
71
34
26
7

--

--

1196

335

%de total
de médicos
1.54%
1.08%
1.61 %
1.28%
1.27%
1.13%
1.28%
1.23%
1.50%
1.30%
1.01 %
0,63%

TOTA L 1 531

para os próx im os 20 anos o rit mo de aba ndono
(por morte. reforma. emi gração. et c.) do mes mo
núm ero de médi cos que o tem fe ito nos últ imos
1 O anos e qu e é de ce rce de 150 por ano ao nível
de todo o país (quadros 20 e 11 ).
32 - Est atísti cas de países de Med icina
evo luí da. com o a In g laterr a. Estados Unid os.
Fran ça. etc.. mostram-n os qu e de um modo
geral ca da Fa culd ade de Me di ci na tem um
débito de ent rada de cerca de 100 alun os e um
débito de sa íd a de 80 a 90 alun os. isto desde
que exista um rigo roso num eru s clausus.

Mesmo admitindo que esses países procuram
exceder a sua capacidade neste momento. como
é o caso da Inglaterra. elevando pa ra 150 a 200
a capacidade de cada escola. na medida em q ue
ver ificam necessitar de uma maior de nsidade
médica. ta l facto já não é rea l no nosso país.
onde a nossa necessidade act ual é travar
a inflação grave da densidade médica exis tente e potencial.
Pensamos que as condições socioeconómicas do país deverão levar a obtermos
uma densidade médica que não ultrapasse
1 para 534, em relação ao ano 2000, densidade
médica essa que será já atingida em 1982,
mantendo - se o ritmo de reprovações de
30%, qu e há pouco fo i refe ri do. mas que até hoje
tem sido ape nas de 5 %. De resto vemos que as
prev isões europe ias oc ide nta is estão aproximadamente a esse níve l.
Vo ltamos a fr isa r. face ao nosso produ to
nac iona l bruto e de acordo com os países de
medici na dese nvo lv ida da Europa oc ide nta l a que
já fi zemos refe rência. qua a sua de nsidade médica
para um prod uto nac io nal br uto por habitante.
muito superior ao nosso. se sit ua mesmo ass im
geralme nte acima daque la neste mome nto prevista
para o nosso país (quadro 22).

O número proposto pela C EE de 1 para
400 em 1991 está necessariamen t e condi cionado a uma perspectiva de riqueza económica que certamente não conseguiremos
atingir nos anos mais próximos .

33- Nos nosso cá lcul os. entrá mos com
duas hipóteses. que fo i uma pe rcentage m de
reprovações de 50% que é a hipótese B e o número

QUADRO 17

NOVAS I NSC RIÇÕES

Licenciados

?
?
7

?
44 3
368
524
618
908
11 17
1298
2563

Ano

Inscritos
{O.M.)

{F + C)

Saldo

1967
1968
1969
197 0
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

280
217
86
319
220
42 1
624
801
1078
1125
1627
232 1

130
95
140
114
115
106
126
1 29
172
161
141
102

1 50
322
54
205
105
31 5
498
672
906
964
1 586
2219

N. 0 Total

8
8
8
8
9
9
9

o

1
11
12
13
16

423
745
691
896
00 1
316
814
486
392
356
842
061

Tota l 9319
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L

c o rre spondente a re prova ções de 30 % que
é a hipótese A, que consideramo s verdadeiramente como mais realista. A evo lu ção em
Portuga l mostra-nos qu e nos últ imos anos essa
percentagem não excedeu os 5% (quadro 23).
34- De tudo isto decorre que propomos face a um aumento previsível da ta xa
anual da população de 1 %, a um a umen t o
previsível do produto nacional bru t o por
habitante de 5% ao ano, que desd e j á o
numerus clausus das Faculdades de M edici na
seja exclusivamente para cobrir as perda s,
ou seja, de 150 por ano para as 3 Fa cul dades
do país (quadros 24 e 25) . Isto dar-nos- á
em 1982 o número de 1 médico para 532

Não esquece mos finalmente qu e. no reino
da utopia. se considera como densidade médica
limite no ano 2020. a de 1 méd ico para 154
doentes. e nos países ma is ricos.
Concluindo, pensamos que o numerus
c la usus em Medicina deveria ser no total
e para cada ano, de 180 alunos para 3
Fac uldades, partindo do princípio de uma quebra
face a esse nume rus clausus altame nte se lect ivo.
de cerca de 1 O% em rela ção aos alunos que
term inam o curso. depois de matriculados no
1 o ano. Só assim poderá ser resolvido o
pro blema da plétora médica em Portugal
e por isso a Ordem dos Médicos se tem batido
pa ra o conseguir. Aliás, como vimos. o nosso

QUADRO 18
ORDEM DOS MÉDICO S - N.o DE MÉDICOS EXISTENTES
Ano

1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Alunos matriculados

8
8
8
8
8
9
9
9

273
273
423
745
69 1
001
316
814
1 o 486
11 392
1 2 356
13 842

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

280 - 130
417- 95
86 - 140
319 - 114
421 - 106
624-126
801 - 1 29
1 078 - 172
1125 - 161
1 627 - 148
2 321 - 102

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8 423
8 745
8 691
8 896
9 316
9 814
1o 486
11 392
12 356
1 3 842
16 061

doentes e no ano 2000 1 médico para 534
doentes.
Se se prete nder atingir os números de
1 para 500. actua lmente propostos pela Organização M undia l de Saúde para a Europa ocidental.
haverá que formar por ano mais 87 médicos para
além de 1 50 ao nível das Fac uldades do país.
Qualquer outra ideia, como seja procurar
atingir no ano 2000 ou eventualmente até
antes o número de 1 médico para 383 doentes
parece-nos perfeitamente utópica e desfasada das realidades nacionais, altam e nte
prejudicial à população e aos médicos.
Tal hipótese obrigaria efectivamente à f ormação anual de 150 mais 497 m édicos,
ou seja 647 no total anual.
Ord em dos M édicos

1 ,a vez

-

-

Total

7
8
9
12
13

?
?
?
1 31
430
895
?
959
334

2 013-72/73
2390-73/74
3 102 -74/75
0(?)-75/76
1 500 -76/ 77
1 200-77/78
800-78/79

cri t ério, obtido por outros caminhos corresponde inteiramente ao definido pela CEE:
180 alunos por ano (com 10 camas por
aluno em 3 anos clínicos) .
Em 1 977 houve 1 693 ca ndidatos ao Curso
Méd ico e en t raram 1 200. Em 1978 pa rece ter-se
dado o mesmo interesse mas entra ndo 800.
S urge assim a necessidade de alternativas,
através de cursos médios, dirigidos a téc nicos de Saúde vários, em número escasso
e em total contraste com a plétora médica.
De resto. um número excess ivo de alunos sempre
foi prejud icial e factor negat ivo na q ua li da de
do ensino.
Ao respeito que merecem as novas
gerações, eve nt ualme nte vocacionadas para
19
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QUADRO 20
Base= 1976 (estatística da O.M)
Perdas 1,5% global (O.M .)
1%
{ 2%

que se distribui

<

>

40 anos
40 anos

As perdas são por falecimento (F) 3/ 4
e ca nce lame ntos (C) 1 I 4
(em espec ial apose ntação e reforma aos 70 anos)
Taxa de perda no Curso- 30% (13 334 matriculados)
em 1976/77
Tot al qu e terminou o Curso = 9334
1/3 nos 1 os 5 anos- 1981
2/3 nos 2° 5 5 anos- 1986

os problemas da Saúde (e para a qual deverão
ser dadas urgentemente suficientes e novas
aberturas), contrapõe-se o respeito pelas
gerações mais velhas, com um mercado
de trabalho saturado e a perspectiva de
subemprego e desemprego médico. Equilibrand o-se estes d o is f actores. resta o «delito
antieconómico», num país com graves dificuldades financeiras, que constituiria dispender largas verbas com a formação de
médicos de que aquele não necessita. Fica-nos pois a solução única válida de 180
alunos/ ano, para o País. Esperemos que os
responsáveis finalmente o compreendam
e, ultrapassando receios de natureza política,
venham assim a aceitá-lo.
Acima de certa densidade médica que
já largamente ultrapassámos, conta mais a
riqueza nacional do que aquela (quadros 5 e 7).

QUADRO 21
Distribuição etária
dos Médicos

1976

1986

1981

1991

1996

2001

180
172
170
6040
2990

2325
15 83
1208
1235
1232

Perdas F + C = 1 %

< 30

2442

31 11

6223

180

30/34
35/39
40 /44
45/49

1695
131 o
1363
1360

24 18
1679
1297
1336

3080
2394
1663
1271

6161
3050
2371
1631

180
(NC)
172
6100
3020
2348

1256
1283
1280
1037
720

1619
1232
1259
1256
101 7

Perdas F + C = 2 %
1088
764
871
783
876

50/54
55/59
60/64
65/69

>170

1333
1078
749
854
768

1309
1306
1057
734
837

QUADRO 22
Densidade Médica
Anos

População

N. 0 de médicos
médicos/1 00 000

1940
1960
1975
1976
1977
1980

Ordem dos Médicos

8
9
9
9
9

889
448
543
638
930

400
800
288
270
782

4 112
6 424
11 392
12 356
13 842
18 547

530
723
-

1 869

habitantes/médicos

1 886
1 383
829 (689 OMS)
772
696
535

25

Sabe ndo a d iferença de custos entre Hospitais Centrai s e Hosp itais Centrais Universitários
(quadro 12). podemos pensar que a existência
de 5 em vez de 3 faculdades de Medicina leva rá
os custos hosp italares a mais ce rca de 500 mil
co ntos/a no. E aqui cabe dizer que não só
aos Governos cabe responsabilidade mas
também a todos aqueles médicos que propõem, defendem e mesmo aceitam «Numerus
Clausus» superiores aos · aqui propostos.
É urgente que todos meditem no problema
equacionando-se com isenção para além dos
seus próprios interesses.
A formação em cada ano de 1000 alunos
des necessá rio s deve custar à Uni vers id ade cerca
de 200 mil contos/ano (quadro 8) .
O pagamento anual de 1 000 médicos P1
num internato (obrigatório por necessário à prática clíni ca indep end ente) representará uma despesa de cerca de 200 mil contos/ano. O co nsum o
médico acrescido res ultante na sua actividade
f aci lm ente atingirá mais de 100 mil co ntos/a no.

E não se pense demagogicamente que o infl aciona mento premeditado dos profissionais se rá a
única, a melhor ou mesmo um a aceitável forma
de distribuir os médicos pelo Paí s.
Se agora adicionarmos os números acima referidos, surge um valor da ordem do
milhão contos/ ano desperdiçado por falta
de coragem de enfrentar um problema
imediato, assim hipotecando o futuro. Em
termos práticos e reais, num curso de 6 anos,
representa desperdiçar 6 milhões de contos.
Os custos sociais a distância serão
certamente mais graves que os actuais
resultantes da aceitação da nossa proposta:
mas para bem resolver o problema não é
possível pôr à frente as «políticas». Bastará
simplesmente pensar no nosso país e no
seu futuro.
Os novos profissionais estão cada vez
mais angustiados face à saturação do seu
«mercado de trabalho» que só não é percebida por quem não tem sensibilidade ou

QUADRO 23

Ano

População
+ 1% ao ano

Densid. Médica
Méd./1 00 000/h

PNB/H + 5%
ao ano

1976

9 543 288

1 1 25

12 356

772

1 600$

1978

9 735107

3 948

16 061

606

1 764$

446
532
404
427

2 041$
2 250$
2 362$

1982
OMS

=

22 668
19 023
25023
23 732

9 334 a)
6 667 b)
12 667 c)

o

1 130 389

CEE

Médicos em
exercício

Licenciados

1/ 500

a) (30%)

b) (50%)
c)
(5 %)
d) (30 %)

1990
= 1/400

3 163$

484
534
51 1
500
383

1 250;!3 c)
22 668 a) (30 %)
d)
23 732
1 566124 23 4
8 962
31 630

s1mp les
_
comp ree nsao

2000
OMS = 1/261
12 117 348

87
497

X
X

18
18

=
=

5 148$

Perda anual: 1 % = 1 50.
13 334 alunos matriculados em 1976/77. com 5 % de perda anual

1977 - Proposta da Ordem 300/ano NC
1978- Proposta da Ordem 180/a no NC

= 1200
=

Diferença
800 Diferença

x

6 anos (30 %) = 9 334 a)
(50%) = 6 667 b)
(5%) = 12 967 c)

900
620
1520

1520 com perda anual de 30% a)

=

+ 1064 d).

Densidade M édica «limite» pa ra o ano 2000-1/154 (650 M/1 00 000 H).
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QUADRO 24
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QUADRO 25
Evolução dos Médi cos em Portugal
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não examina correctamente a situação ou
simplesmente não quer ver as necessidades
reais do País para além da sua própria miopia.
Se a estatização e mercantilismo em
Medicina são ambos de repudiar, será ponto
de partida para a correcta e justa valorização
da actividade médica, com retribuição moral
e material correspondente às suas legítimas
necessidades e anseios e compatível com
os parcos recursos nacionais, a urgente
redução no débito de formação de novos
médicos, assim se promovendo as melhores
condições para o exerc1c1o profissional.
Finalmente não quereríamos terminar
sem deixar bem claro a todos os Colegas

que, hoje mais do que nunca, face a este
e muitos outros gravíssimos problemas,
é fundamental a unidade da Classe à volta
da sua Ordem, pesem embora eventuais
discordâncias de orientação ou metodologia.
Atravessamos uma fa se crucial. em que a
esmagadora maioria dos médicos já definiu a sua
posição e devemos estar preparados para,
se necessário e a curto prazo. sempre com
salvaguarda dos inalienáveis direitos dos
doentes, fazer valer as legítimas aspirações
e direitos dos Médicos, sucessivamente
adiados ou postergados pelas entidades
a quem competiu e compete a resolução
dos problemas.
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Estimativa do n° de Médicos a formar anualmente em

FRANÇA
DEMASIADOS MÉDICOS ...
agravando extraordinariame nte aquilo que já se
convencionou chamar a «crise da Medicina».
Neste momento o Governo Francês debruça-se sobre o prob lema estando o Ministro da
Saúde a procurar uma saída para o problema.

Cerca de 1200 médicos estão inscritos na
AN PE pedindo emprego ; um número elevado
de médicos generalistas tem um rendimento anual
que chega a ser inferior em três vezes ao «S.M .I. C. ».
Nos próximos cinco anos. 8000 médicos/
/ano. chegarão ao mercado de trabalho mesmo
tendo em co nta os novos reformados ou falecidos.
Habitante
(milhão)
Inglaterra
Japão
Estados Unidos
Alemanha
Holanda
TOTAL ..
Espanha
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(E xtraíd o do «Le Figaro Magazina ». n.0 72)

Estudantes admitidos à
Faculdade de Medicina

200
000
500
500
700

lndice dos estudantes
admitidos ( x 199 999 hab.)

56
107
215
65
12

3
7
14
7
1

5.71
6.54
6.74
11 ,54
14,16

--

---

---

455
36.2

32 900
22 500

7,23
62,15
Ordem dos Médicos

Colégios
de Especialidades
EXAMES DE ESPECIALIDADES
DA ÉPOCA DE 1980
O C.N.E. rea li za do em Co1mbra no dia 1O de Maio
de 1980 deci diu . dado o adiantamento da época
ac tu al e co m a finalidade de não protelar por mais
tempo a realização das prova s. ace1tar a não realização de te stes de escolha múltipla, a menos que o
respec tivo Júri entenda dever efectu á-los.

Gl N ECO LOGIA/ OBSTETR ÍC IA
MEDICINA FÍSICA
MED ICIN A TR OPI CA L
NEUROLOGIA
OFTA LM OLO GIA
ORTOPED IA
OTORR INOLAR INGOLOGIA
PATOLOGIA CLÍNICA
PED IATR IA
PEDOPSIOUIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSIQ UIATRIA
RADIOTERAPIA
RADIODIAGNÓSTICO
UROLOG IA

Porto
Lisboa
Li sboa
Lisboa
L1 sboa
Li sboa
Porto
Porto
L1 sboa
Li sboa
Co1mbra
Li sboa
Coimbra
L1 sboa
Coimbra

O C N.E. (sem preJuízo do di spo sto no art 0 13 °
do Regulamento dos Colégios de Especialidades)
dec1diu ainda suge r ir aos Colégios que o loca l de rea lização dos Exames seJa feito em rotatividade .

LOCAL DOS EXAMES
Na prese nte época os Exames realiza r -se-ão
seg und o a li sta que segue (E specia lida des e locali zações dos Exames).
A NATOM IA PATOLÓGICA
ANESTES IOLOGIA
CAR DIOLOGIA
CIRURG IA GERAL
CIRURG IA PLÁSTICA
DERMATOLOG IA
ENDOCRINO LOGIA
ESTOMATOLOG IA
GASTREN TEROLOGIA

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

ACUMULAÇÕES DE ESPECIALIDADES
O C. N .E. entende qu e n enhum Espec ial ista
pod erá pert en cer a m ais de 2 Co lég ios. En te nd e
po r o utro lado que no caso parti c ul ar da M ed icin a
Trop ica l. esta pod erá ser ac umulad a com qu alqu er
o utra Esp ec ialidade. As ac umul ações poss íveis
nas rest antes Especial id ad es serão a defini r em
t empo próx im o.

•
CRIAÇÃO DE NOVOS INTERNATOS
O C. N .E. entende qu e. da da a situ ação
tran sitó ri a em que nos encontram os. n ão deve
ser cri ado qualquer novo Intern at o. m antendo -se
ap en as os actualmente ex ist entes nos m o ld es
em vig o r. até qu e a Ord em dos · M édi cos possa
f o rn ecer um a pro posta fin al so bre este t em a.

•
NOVOS TEMPOS DE FORMAÇÃO
A VIGORAR A PARTIR DE 1981
Na sequ ênc ia da reuni ão em Li sboa da
U.E.M .S. e de d ados o btid os através da C. E.E .
Ordem dos Médicos

REGULAMENT OS DE COLÉGIOS
DE ESP EC IALI D ADES
Sendo o Regulamento dos Colégios de Especia lid ades omi sso quanto á po ssi bilidade ou não da existênc ia de mais do que um Júri Na c1o·nal em cada época
de exa mes. dec idiu o C.N.E. que, quando o número de
can didatos for igual aou super ior a 20. deverá esse
Júri Na ciona l ser desdobrado em tantos grupos quan tos
os múltiplos de 20 ou f1·acção . A di stribui ção dos candidatos será feita por so rteio promovido pelo Presidente do Colégio e sob a sua directa responsabilidade.
devendo os can didatos se r notificados do dia e hora
de tal sorteio. ao qual terã o o d1re1 to de estar presentes.

decidi u o C.N.E .. na seq uê nc 1a do Plen ári o de
J aneiro. est abelece r novos t emp os de prepara ção
para as Espec ialidad es actu alm ente reco nhe cid as.
Co nta-se ter até ao fin al do co rr ente ano
co mpl et am ente definidos t od os os «curri cula ».
cr ité ri os de id o neid ade de Serv iços e outros
aspectos q ue. para além do tem po de f o rm açã o.
co nst it uem p arte integ rante desses mes m os cr it ér ios de f o rm ação e que ga ranta m a id o nei d ade
e va li da de do Títul o de Especia list a p ela Ord em
dos M édi cos .

•
NOVAS ESPECIALIDADES
OU COMPET~NCIAS
EXAMES
O C.N.E. dec idi u qu e para todos os ramos do
conhec im ento m édi co q ue não estej am ain da
in d iv idual iza d os pela Ord em. os Exa m es pod erão
act u alme nte ser f eitos nas Espec ialid ad es já
ofi c ialm ente reco nh ec id as e afin s. sem prejuízo
do q ue v ier a ser d efinido no fu t uro.
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Defesa sócio-profissional

MÉDICOS DA C.P.
UM CASO TÍPICO ... OU TALVEZ NÃO!

A SITUAÇÃO DO QUADRO MÉDICO
DO SERVIÇO DE LUTA ANTITUBERCULOSA
(SLAT)

A situação dos méd1cos da C. P. foi osciland o ao
sabo r do tempo e da vontade dos gestores, passando
da medicina curativa à do trabalho e perdendo aqueles
a dado passo a autonomia que det1nham (depend1am
d1rec tamente da Adm1n1 stra ção) para serem llltegrados com os outros se rviços, no departamento
de pessoal.
Actualmente, os médico s acham-se enquadrad os
em determinado escalão de vencimento. po1· deci são
unilateral de Comissão Administrativa, e ultimamente
foi determinada a obrigatoriedade de relóg1o de ponto,
em vez de folha de p1·e se nça .
Os colegas da C.P. através dum seu represen tante. delegad o da Ordem , admit1ram que este con JUnto de factos se enquadrava na s1tuacão de den únc1a
unilateral e sucess1va do cont rato de trabalh o pe la
1ntroducão de altera ções não acordadas no re spect1vo
1·eg1me de trabalho .
O Contenc1oso da Ordem dos Médicos, po1· seu
turno e face aos facto s. op1nou que não terà hav1do da
parte da entidade patronal qualquer 111tenção de pôr
termo ao contrato de trabalho ou mesmo de nele
1ntroduz1r alterações fundamentai S, mas s1m a vontade
de 1nterfem no modo ele pre sta ção do trabalho. cr1ando
- ou modificando - certas regras de func1onam ento .
at1tudes que parecem com preendidas nas atr1bu1çõe s
elos poderes patrona1s . quando dentro elos l1m1tes ela
le1. pelo ajustamento da prestação de trabalho aos
esco pos económ1 cos que prossegue. Prossegu111 do.
co ns1de1·a o Contenc1oso da Ordem dos Méd1co s que
não parece haver v1olação po1· parte da Empre sa ela s
garant1as e dire1tos que aos trabalhadores ass1stem
por fmça ela lei geral.
A su gestão de apl1cação cl1recta elo Estatuto do
Méd1co nos Serv1 ços Of1cia1s de Saúde ao quadro
mécl1co da C.P. foi co ns1derada 1mpossível pelo Secretál-10 de Estado da Saúde dado não poder se1· fe1ta
tal equiparação.
Consc1ente da necess1dade duma resolução ma1 s
correcta da Situação, fo1 so l1 c 1tada ao delegad o da
Ordem elos Méd1co s a apresentação de sugestões que
conduzam àquele ob)eCt ivo e para a concretização el o
qual a Ordem envida1·á todo s os esfmços ao seu
alcance .

Um grupo de médicos do SLAT deu conhecimento à Ordem dos Médicos de duas exposições
subscritas por ln spectores Clínicos Coordenadores.
Coordenadores Distritais e Chefes de Se rviço
do S LAT que foram entregues à Comissão
lnstaladora daqueles serv iços em Março de 1980,
e na qual dão conta de problemas que têm
origem na não ap li cação efectiva dos decretos- lei nos. 161 -C/79, 161 - F/79 e do Estatuto
do Médico .
O Presidente da Ordem , em ofício dirig id o
à Secretaria de Estado da Saúde, apoia expressamente a posição daqueles Colegas solicitando
a rápida regularizaç ão da situação e indic ando
que a retroactividade das medidas tomadas seja
a que corresponde ao Estatuto do Médico.
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«A ORDEM E O MAPA DE VAGAS PARA OS
CONCURSOS DE ACESSO AOS
INTERNATOS»

Na sequência de posições já por vánas vezes
assumidas, a Ordem dos Médicos através do
seu Conse lh o Nacional Executivo. solic itou total
intransigência da SES no se ntid o de ser mantido
o mapa de vagas proposto pela Ordem sem prejuízo
das adaptações pontuais que se imponham
É dever desta Ordem defender equilibradamente
os profissionais m édi cos e como tal não será
aceitável a nenhum título que continue a abrir-se
como até aqui a totalidade das vagas para os
concursos de acesso a internatos, apenas na s
Especialidades de classe. Até agora faltou aos
Secretários de Estado a determinação e coerência
necessárias para assumir a única posição que
a Ordem co nsid era correcta: Cumpri r as progra mações que se co nsid erou serem úteis ao País .
Ordem dos Médicos

AU T O - CRÍTICA
Sem comentários transcreve-se
de um jornal:
«Isto que me co ntaram. e que eu me recusaria
a ac redi ta r se não v isse os docume ntos de prova
irrefutáve is. atin ge as raias da in co nsc iência e
se ri a para co ntar co m o gozo das anedotas se
não se pass asse com um li ce nciado em Medi cina
dos Serviços M édi co-Soc iais do Distrito de
Set úbal.
Uma benefi ciári a dessa in stit ui ção. dum con ce lho vizi nh o da cidade. consu ltou um médico
parti cul ar so bre qu al qu er afecção da pele que
a afli g ia . Esse MÉDI CO fez a segu inte recei ta:

Para a Snra L. M . da S. A.

Re
Crisarobina - meio grama (0.5 G.)
B enzo/ p uríssimo cinquen ta gramas
F S A para uso extern o.
o qu e q uer di zer : R8 - t o me. use; cri sa rob in a.
um pó do ira do. meio gra ma; be nzol . veícu lo.
ci nq ue nta gra mas; F S A si gnifi ca facit secundum
artem. isto é. f aça seg un do a arte. misture. ju nte
(em recome ndação pragmática ao fa rmacê utico) ;
pa ra uso extern o - pin ce lar ou fr icc ionar ou
apli ca r de qu alqu er form a à zo na doente.
Co mo se t rat ava de um a be nefi ciári a das
Caixas de Previd ência, diri giu -se ela ao posto
qu e lhe dá ass istência e pediu a um médi co
ali a dar co nsul ta. qu e lh e passasse a mes ma
receita num impresso dos Serv iços. porqu e se mpre
lhe saía mais barata. Esse médi co não fez mais
nada: pu xou de três impressos de recei t uá ri o
Para a Snra L. M . da S. A.

Re

(

Crisarobina- meio grama (0.5 G.)
dat ou - 20/ 3/ 80 e ass in ou.
Para a Snr.• L. M . da S. A.

Re
Benzo/ puríssimo - cinquenta gramas
dato u - 20 /3/ 80 e assi nou
e esc reveu no terce iro:
Para a Snr. • L. M. da S. A.

Re
FSAe datou -

um frasco
uso externo
20 /3/ 80 e assi nou.

Qu er di ze r: sem perceber qu e se trat ava de
um só medi ca mento comp osto de du as substâ ncias. f ormul ou uma de ca da vez e até das F S A
fez um a rec eita .
para meter num fr asco !!!
As prescr ições têm os núm eros 1 5- 01 -23500 1.
235002 e 235 003.»
Ord em dos M édicos

Carreiras Médicas

Foi enviado ao C.N.E. pela Secretaria
de Estado da Saúde um projecto de
D ocumento regulamentador das Carreiras Médicas Hospitalares. Este documento, embora elaborado por um
Grupo de Trabalho onde estava representada a Ordem dos Médicos, traduz em
linhas gerais um a solução de compromisso desse Grupo e não necessariamente e em especial nos seus pormenores
o da própria Ordem dos Médicos.
A sua apreciação pelo Plenário dos
Conselhos Regionais conduziu à auscult ação da opinião de todos os médicos,
divulgando-o através da Revista da
Ordem com o objectivo de recolha de críticas e sugestões, de modo a permitir ao
C .N.E. uma proposta final a apresentar
à S.E.S.
Assim, o Conselho Nacional Executivo,
reunido no Porto em 31 de Maio de 1980,
resolveu:
a) Congratular-se pela forma como os
Médicos discutiram um problema
que directamente lhes diz respeito,
dando mostras duma potencialidade crítica em relação aos problemas que os afectam.
b) Solicitar às Secções Regionais, que
promovam durante o mês de Junho,
pela forma mais adequada, à recolha de opiniões e críticas.
c) Chamar à atenção que este documento nada tem a ver com as
Carreiras de Generalista e de Saúde
Pública.
d) Lembrar que a Lei do País concede
à Ordem a exclusividade da atribuição dos títulos de Especialista
(Decreto-Lei 282 / 77) e impõe aos
Serviços Oficiais que sigam os parâmetros técnicos definidos pela
Classe Médica através da sua
Ordem (Art. 0 3. 0 do Decreto-Lei
n. 0 373/79).
e) Lembrar finalmente que a Ordem
representa toda a profissão médica
organizada em moldes democráticos.
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE CIRURGIA LASER C0 2
EM OTORRINOLARINGOLOGIA
Reali zar-se-á no Port o de 25 a 27 de Junh o do
cor rente an o um Simpós io Interna cio nal so bre a util ização da cir urgia La se r C02 em ORL . uma organi zação da Fa culdad e de M edrc ina do Port o (Otorrin olaring ologia ) e da Unidad e Cirúrgi ca-Lase r -Casa de
Saúde da Boavis ta .
O objec tivo desta reun ião interna cional é a d ivulga·ção duma nova téc ni ca ci r úrgica qu e eve nt ualm ente
poder á in teressa r outra s áreas nom eadam ente a
Crr-urgi a Geral . Gin eco lógica. Urológi ca. etc.
Para mais rnf orma ções. e rn sc ri ções deve rá se r
contac tado o Sr . Mário Peres. Ferraz Lynce. Lda ..
Rua Go nçal o Cr is tóvão. 11 6 -3° - 4000 Port o.

•
«SOLDADURA E SAÚDEn
Irá rea lrz ar-se no Ho tel Estorii -Sol no dia 8 de
Julh o de 1980 às 14 horas um co lóqu io subord inad o
ao tema «So ldadura e Saúd e» integr-ad o na 33a A ssemblera A nua l do In stituto lnterna cro nal da So ldad ura.
Segun do rnforma çã o do Co mité Portugu ês org anr zad or nele parti ci parão médrcos de vár ios países.
se ndo o co lóq ui o pres idid o pelo Prol. G. Gerhard sson
(Su écia)
Os médi cos inter essado s no tema deve rão drrigrr -se. pa r a ma is informa ções. ao In stituto de So ldadura. Rua Tomá s de Figl! eired o. 16-A. 1500 Lis boa.

•
INFORMÁTICA DA SAÚDE
CONGRESSO DE TOULOUSE EM 1981
Realizar-se -á em 1981 o 3° Congresso Europeu
da Federação Europeia de Inform ática Médica. em
Toulouse, França.
Muito embora a Associação Portuguesa de Informática Médica , fundada em Novembro de 1979, não
se encontre ainda federada na associação europeia,
participou nos anteriores Congressos de Cambridge
em 1978 e Berlim em 1979 através do Coordenador
do Serviço de Informática da Saúde em representação
oficial.
No entanto e porque se reconhece a necessidade
de sensibili zação de mai s largos sectores de profis-
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sionais da Saúde, nomeadamente clínicos. desde Já se
divulgam os três principais temas do 3° Congresso
Europeu da Federação de Informática Médica :
1. Metodologia da vigilância de doenças
crónicas.
2 . Metodologia da análise, avaliação e
melhoria dos sistemas de cuidados de
Saúde. especia lm ente no que se refere á
qua li dade de cuidados de Saúde .
3 . O auxílio que os sistema s informáticos
podem porporcionar a pessoas discrimidas na sua vida diária .
O Prof. Gremy, Presidente do Comité de
Redacção do programa do Congresso numa carta
de alerta para este problema tece as seguinte s
considerações sobre os temas do Congres so (tradução li v re) :
1. Todos temos consciência da importância das
situações crónicas no quadro das doenças actuais.
Todos conhecemos as dificuldades. práticas e teóricas
que se levantam em acompanhar estes doentes por
longos períodos . Todos sabemos a nossa relativa ignorância acerca da história natural destas doenças. a
dificuldade em estabelecer um prognóstico, os problema s levantados por uma decisão terapêutica.
e ainda que a investigação epidemio lógica se encontra
na infância dos conhecimentos .
2. Todos sabemos também da preocupação cada
vez maior da necessidade de análise e avaliação da
qualidade dos cuidados de saúde . A actividade médica
é frequentemente contestada, ou pelo menos posta
em causa por economistas. soc iologistas. epidemiologistas e cada vez mais pelos utentes.
Estas questões que se levantam vindo de zonas
fora da nossa profissão devem conduzir-nos a aceitá-la
com uma interpelação para que prestemos uma atenção cuidada em relação aos nossos métodos de trabalho, ao s nossos processos e resultados no sentido
de melhorarmos a nossa eficácia.
Consequentemente. esta avaliação necessita duma
estrita metodologia : como equacionar o problema?
Como recolher dados? Como analisá-los? Importa
discutir, avaliar as possibilidades. e reconhecermos as
necessidades, exercendo deste modo uma acção
crítica.
3 . Por outro lado. reconhece -se que cerca de 5 %
da população sofre de discriminações de vária natu (Cont,nua na pág. 37)

Ordem dos Médicos

'~

(Contmuação da pág. 32)

reza. Qualquer· que ela seja, é muito positivo que
processos automá ti cos e informáticos possam con tri buir para tornar a vida destes doentes mais fácil. Neste
ca mpo também importa fazer um balan ço entre o que
é desejável e o que é possível
E termin ou afirmando «desejamos que este Congresso não se restrinja a especialistas em ciên cia s
informáticas. Esperamos uma larga participação
daqueles para quem este s especialistas trabalham ».

•
PRÉMIOS PARA INVESTIGAÇÃO
MÉDICA
A «Fund ación de lnvestigac ión Médica Candida
Medrano de Melro», publicou a 4a Convocatória dos
prémios de investiga ção médica para o período de
1980/8 1, da qual co nstam:
A -

B-

Prémio «Manuel Retuerce Sanchezn no va lor
de 100 000 pesetas destinado a galardoar
um trabalho sobre «Aspectos fisiopatoló gicos ou imunológicos do intesti no delgado»,
o qual deverá ser apresentado até 20 de
Outubro de 1980.
Prémio «Cand ida Medrano de Melro» no
va lor de 400 000 pesetas destinado a galardoar um trabalho sob re «Hepatolog ia e problemas afins», o qual deverá se r apresentado
antes de 20 de Outubro de 1981.

A Fund ação domiciliada na c/ Caste lló, 124-6° O,
Madrid -6, está ao dispor dos interessados para prestar
todos os esclarecim entos necessários.

•
A SUSPENSÃO DA VACINAÇÃO
ANTIVARIÓLICA NOS POSTOS
DE VACINAÇÃO DA DIRECÇÃO-GERAL
DE SAÚDE
Em circular datada de 24 de Março de 1980, a
Direcção-Geral de Saúde informa :
«Em consequê ncia da situação epidemiológica
resultante do controlo da varíola, á escala mundial, foi
suspensa a obrigatoriedade da vacinação antivariólica
no nosso país, pelo Decreto-Lei n° 19/77. de 7 de
Janeiro.
Ordem dos Médicos

Em Janeiro passado, o Conselho Executrvo da
Organi zaçã o Mundial de Saúde , conside r ou a varíola
er radi ca da , facto inédito na história da Medicina. pelo
que propôs uma resolução, para que este grande feito
da cooperação internacional, seja .proclamado solenemente na Asse mblera Mundial de Saúde. a realizar
em Maio.
Por isso, é co m grande sa ti sfação que determino,
que cesse a vacinação antivariólica nos Po stos de
Vacinação dependentes da Direcção-Geral de Saúde .
A única excepção que temporariamente admitimos, é a da vacinação de pessoas que queiram deslocar-se para países onde o respectivo certificado
internacional seja ainda obrigatório, situação que com
cer teza será revi sta brevemente.»

•
AFASTAMENTO DA FREQUÊNCIA
ESCOLAR POR MOTIVO DE DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS
Chama-se a atenção dos médicos para o
Decreto-Lei n° 89/77, de 8 de Março. que fixa
os prazos de afastamento obr igatório dos alun os.
pessoal docente, adm ini strativo e aux ili ar dos
esta belecimentos de ensino, por motivo de doenças tran smissíveis,
Pelos regulamentos em vigor nos estabe lec imentos de ensino, quando um aluno falta às
aulas m ais que 3 dias consecutivos por motivo
de doença, deve apresentar o co rresponde nte
atestado médico ou verbete de morbilidade.
Tratando-se de alg um a das doenças abrangidas pelas disposições do c itado Decreto-Lei,
sol icita- se aos médicos para, no atestado, mencionarem esse facto e indicarem a data a
partir da qua l e ao abr igo do mesmo decreto.
se considera terminado o período de afastamento
legal obrigatório
O atestado será sub sti tuído pelo preenchi mento do «Bo let im de morbilidade» (que o aluno
apresentará ao médico)- nos estabe lec im entos
que disponham de médico escolar- e no qual
devem constar as mesmas indicações acrma
referidas.
Essas indicações destinam-se a possibilitar
uma melhor vigilânc ia sa nitári a e a facilitar o
efect ivo cumpr im ento das medidas de evicção
esco lar.
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Serviço Bibliográfico

Colaboração Roche

Senhor Doutor,
Procurando dar um a cola boração vá lida ao Boletim da Ordem dos
Médicos.

va mos iniciar a

publi cação,

nesta

página , de

bibliografia

seleccionada de publi cações aprese ntando as novidad es de mai o r interesse
para a classe médica, nos vários ramos da med icina .
Propomo-nos, desta maneira, prestar um serv iço info rmati vo que lhe
dê acesso a artigos que poderá requi sitar à Roche Farmacêutica Quími ca, Leia., por me io de um destacável, incluído e m cada núm e ro, que fará
o favor de preencher e enviar pe lo corre io.
Receberá. na volta do correio , cópias dos artigos so li c itad os .
Sempre ao inte iro dispo r de V. Exa., e com toda a consideração.
subscrevem o-nos,

J

De V. Exa.
Atentamente
RO CHE FARMA CÊU T IC A Q i ivii CA. LDA .
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Redução do período de hospita lização
nas hepatites agudas
Em prese nça d e um a infecção he páti ca ac tu a l as poss ibilidad es te ra pê uti cas d o médi co limit a m-se ·
a medidas ge ra is de <<au xí lio» qu e estimul e m a reco nstit ui ção d a integ ridad e do ó rgüo afec tacl o. Entre tant o.
nada faz pre ve r qu e a c urto o u a lo ngo prazo se possa d ispo r de um medi ca me nt o co m ac ti vicl acl e cau sa l
sobre o processo pato lógico.
O substrac to a nato mo pato lógico da hepatite co nsiste esse nc ialm e nte nu ma lesüo ce lular (de bili ões
de cé lulas) qu e a lte ra os e le me ntos es trutura is de q ue de pend e um a dad a ac ti viclacl e me ta bó li ca . Daqui
resulta que a te rapê utica ac tu a l te m co mo o bj ec ti vo q uase exc lu sivo estimul ar as fun ções me ta bó li c as
dos he patóc itos a ind a não a fec tados.
A p ro posta d e um fárm aco qu e não a prese nte as desva ntage ns ela co rtiso na (e fe itos sec und á ri os,
evo lu ção pa ra a cro nic idad e) e qu e poss ua um a activ idacl e es tabilizado ra el as me mbran as e pro tec to ra
das o rganelas celula res é, po is, muito sed uto ra pa ra o médi co prá tico. Daí o nosso inte resse e m estud a r
a efic ác ia d a Silim a rin a (Lega lo n), produto, ali ás, já larga me nte usado po r nós qu e r e m clíni ca hos pit a lar
qu e r ambula tó ri a.
Dos múltiplos e nsai os tanto no anim a l co mo no ho me m co nc lui-se qu e a Silim a rin a é atóx ica e nüo
o rigin a e feitos sec undári os, mesmo após administração pro lo ngad a; reve la ac ti viclad e pro fil úct ica e te rapêuti ca nas lesões he páticas ag ud as e cró ni cas, co nfi rmadas, a li ás , pelo mi croscó pi o e lec tró ni co, e de te rmina um a acção esta bilizado ra so bre as membra nas d a cé lul a he pá ti ca .
Neste ensai o to ma ra m pa rte 40 doe ntes, escolhid os segundo o mé todo alea tó ri o. di stribuíd os pó r
do is grupos com 20 d oe ntes cad a : um co nstituíd o por 10 indi vídu os do sexo fe minin o co m id ades co mpreendid as e ntre 9 e 58 a nos (médi a = 29 a nos) e o ut ro fo rm ado po r 12 doe ntes el o sexó fe minin o
e 8 do sexo masc ulin o, com id ad es entre os 8 e os 67 anos (méd ia= 29 anos). O prim e iro grupo fo i tratad o
co m Lega lo n (420 mg/ cli a) e o o utro fo i tratad o segundo os me tocl os cl áss icos (aclministi'aç üo ini c ial
de glu cose o u levul ose em água a 5 %, seg uid o el e extrac tos supra rre na is, ex trac tos he páti cos re fin ados
e substâ nc ias hepato pro tec to ras - uridin a-5 '-di fosfato, gl uta ti ão redu zido. V it. B 12. me til glu camina.

O quadro seguint e resum e a lguns d ados signi ficat ivos re lati vos a cada grupo:

Núm ero d e casos
Idade média d o doe nte
Hospitalização médi a
Êx ito do tratam ento:
me lh o ras
cura
Antigé ni o Austrália +
A ntigé ni o Au stráli a Hos pitalização médi a co m A u +
Hospitalização médi a co m Au -

Gru po A
LEGA LON

G rupo B
Co ntro lo

20
29 anos
23,3 d ias

20
29 an os
30.4 di as

5 casos
15 casos
7 casos
13 casos
30,4 d ias
19, 5 di as

6 casos
14 casos
9 casos
11 casos
4 1.2 dias
2 1,6 dias

S. Cavalieri : Ser v iço de Doença s lnfecc1osas (Dir . Prol. S. Caval1 en ) do Hosp1 tal de Ve rona. ltál1a - Ga zze ta M ed1ca Italia na. 133. 628·6 35 ( 1974)
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OBSERVAÇÕES TERAPÊUTICAS
EM CASOS DE OBSTIPAÇÃO
por
O A. ROTH
(ServiÇ O de Gmecolog1a do Hos pital de Sta . Isabel de Ra ven s burg
Directo r Dr . O. A. Roth)
A obstipaçüo é hoje em d ia fr e quent e no se r humano c ivilizado.
Tal co mo dantes. o proble m a do tr a tament o da obstipação é pos to ao méd ico. particu larmente ao gin eco logista.
Ex iste m num e rosos laxantes, mas a sua aplicação ve rdade iram e nt e útil é uma ar te. E m Meyer-Gottl ieb lemos o
seg uint e: «Os la xantes ac tuam de fo rma a es timul ar e ~;n e ace le ra re m directamente os mov im e ntos pe ristálti cos do
intes tin o o u mant e ndo líquido e vo lum oso o bo lo in tes tinal. a um e ntando ass im indirec tam e nte os m ov iment os pe ristúlti cos. qu e r por limitaç ão da reabsorção. quer po r a um e nt o da secreção int es tin a l para além da medida de reabsorção>> .
A partir deste co nceito é possíve l depreender a lgo quando se compl e ta a pe rist álise co m os reflexos que diri ge m
os g rand es movim e nt os do cólon. Na práti ca consideram-se principalm e nte as substünci as qu e actuam no int es tin o
g rosso. As s ubstftn c ias qu e act uam no int es tin o de lgado misturam-se ao processo de rea bsorção e ultrapassam ass im
a indi cação da o bstipação em si. Mas também a aplicação dos med icame nt os activos no intestin o grosso é limit ada
pela habituação qu e surge muit o rapidam e ne e e xi ge um a um e nt o co nstante das d oses. Se se acrescentar a inda que
a utili zação c ró ni c a de laxantes. larga me nte divu lgada , a rrasta muitos pe ri gos. a resolu ção d o problema do tratame nt o da obst ip ação habitual to rna-se muit o sign ificativa.
Durant e um pe rí o do de 3 anos tratámos 1078 mulhe res co m Agiola .x<E> *. gra nul ad o à base de frutos da Plantago
ovata. lan ceolat a e psy llium . e nriqu ec ido com mu c il age m . formando co rpos s usce ptív e is de in c har. e pequ e nas
quantidades de Folli culi se nnae.
A adição de emod in as d o Se ne no Agio lax pretende e leva r o poder de reacção destes recepto res. O co nc e it o
parece es tar correcto. dado que basta a peq ue na dose de 18 g de Cass ia augustifo li a para 100 g de g ranulad o.
A emodina é fra cc io nada pe la acção das bactérias. a an traq uin o na é red uzida. O antranol ac tiv o só pode actuar
no int es tin o del gado. Na lit e ra tur a tê m s ido referidos os res ultados clínicos.
Durante um período de cerca de 3 an os . trat o u-se . a té agora. um to tal de 1078 mulh e res com Agiolax . Este
g rupo co mpree nd ia 576 doent es amb ul ató ri as e 50 2 int e rnadas. No qu e diz respe it o às obs tipações. tratava-se . e m
ce rca de 85 % d os casos. de obs tip ações habituai s. em lO % de obstipa ções «espásti cas» e e m 5 % de formas evo lutivas
«atónicas >> in cipie nt es :
536
.\27
104
R2

mulheres
mulheres
mulh eres
mulheres

eJ ~

mulheres

a)

b)
c)

· d)

com o bstipação pós- part o:
co m o bstipaçüo durant e a grav id ez:
para pre paração ope rat ó ri a e tratamento subseq ue nt e:
com obs tipa ção durant e viagens:
para preparação radi o lógica

1078
Em 207 casos. po rtant o e m cerca de 20 %. hav ia ab uso de la xantes. Em reg ra . a tran s1çao para o Agio lax nã o
levant o u dificuldad es . A mai o r part e das obs tipa ções da grav idez s urg iam dur a nt e o primeiro trim es tre desta. fr eq ue nte me nt e em associação co m gases int e nsos . dol o rosos. chegand o ao co mplexo de s int o mas gas troca rdí acos. Ao fim
de 4 a ó semanas . o «e fe it o reg ulad or>> elo Ag io la x e ra tão fav o ráv e l qu e cerca de 50 % das mulh e res tratadas co nseg uiam mant e r-se se m tratam e nt o o u co m to madas ele I a 2 vezes po r se mana.
Nas o bstipações pós-part o. o quadro fo i se me lh a nt e. A id ade das mulh e res tratadas situ ava-se e ntre os 17 e os
56 anos. po rtant o. co m uma méd ia de cerca de 36 anos. A d uraçã o do tratam e nt o fo i de I mês a J a nos. A dose diária
fo i ele I a 2 at é um máxi mo ele 3 co lh eres ele c afé ú no it e. isto é. aum e nt o ela dose diária até ú primeira defecação.
redu zindo e m seguida para a dose el e manut e nção qu e se s itua va. e m média. e m 2 a 1 co lh e r. A inges tão reali zo u-se
se mpre ap ós a re fe ição . Ei11 casos re nit e nt es . administrou-se ad ic io nalm e nt e I. 2 o u. no m áx im o. 3 co lh e res. com água fria.
Em mais ele 90 'X• elos casos fo i possíve l obter um a de fec ação no rmal. fi sio lógica e não espasmód ica. A consistê nc ia elas fezes e ra no rmal e lige iram e nt e pastosa. Houve ape nas re fe rê nc ias ele pe rturba ções subjectivas. sob a forma
de do res espús ti cas e loca is. no caso el e a obst ipação ter pers istid o mais el e 2 dias. e m prese nça ele he mo rró id as ou
fis suras anais qu e e ram traumatizaclas por po rções iso ladas ele fezes dur as. Mais ta rd e . só raras vezes ha via re fe rê nc ias
a qu e ix as. que . ge ralm e nt e. c ham aram a a tençüo para a necess id ade eve ntual dum tratam e nt o loc al elo co mpl exo
he mo rroiclal. Excep tu anclo os casos jú descr itos el e abuso ele laxantes. fo i també m possível. e m quase todos os o utros
casos : passar as doe nt es de o utros pre parad os. in c l. drást icos. para a medicação co m Agiolax. Na mai o r parte elas vezes
fo i apropr iado me nc ionar a « r ee clu c a ç~tO do int es tin o para uma defecação fisi o lógica e pontual>>. Foi fr eq ue nt e me nt e
necessári o c hamar a atenção para uma di e ta ri ca e m detritos, e tc .. mes mo no caso de as doe ntes só pres tare m at e nçüo
a part e elas reco me nda ções. Nas formas evo luti vas crónicas, qu e ex igiam uma medicaçüo pe rman e nt e. não se observou.
durant e o pe ríod o ele tratam e nt o . qualqu e r habituaçüo no se ntido el e um aumento da dose diúria. A dose ele manut e nção
també m se si tu ou. nes tes casos. e m 2 o u 1 co lh e r(+ um copo de água fria) de manhã, e 2 a 1 colh e r à no ite o u e ntão
2 a 1 co lh er só à no it e (fr equ e nt e me nt e co m água morna) el e Ag io lax.
· = marca reg1 stada dos Labo rat6n os Madau s. Col6n1a . Alemanha .
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