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m caso ocorrido na Região Autónoma dos Açores, em que o
Ministério Público acusou um
médico dos crimes de homicídio pór
negligência e ofensas à integridade física, foi acompanhado corn preocupação
pela classe médica e é emblemático dos
riscos que podem atingir os médicos a
trabalhar em situações idênticas.
Injustamente acusado pelo Delegado
do Ministério Público local, e proibido
de exercer a profissão, valeu ao nosso
Colega a pronta intervenção do senhor Procurador Geral da República.
Este e outros factos
que têm destaque nesta edição da Revista
m e rece m reflexão:
Que pode e deve fazer
um. médico, quando
colocado sozinho numa urgência?
Para a Ordem · dos
Médicos não há dúvidas. De facto, e excluindo situações extremas, devidamente
fui1damentadas, não é razoável "escalar" só um médico para um serviço de
urgência.
A continuação desta prática lesa a
imagem do médico e gera um sentimento de insegurança junto da população, que compromete a relação entre
a classe médica e os doentes.
Só garantindo aos médicos os meios mínimos é legítimo exigir-lhes o máximo
de responsabilidade.

U

cabe apenas avaliar a conduta ética e
deontológica e intervir apenas se houver comportamentos incorrectos.
No entanto, como médico e Bastonário, entendo desejável que o Ministério
da Saúde e o SIM encontrem um acordo que ponha fim a um diferendo que
se prolonga há demasiado tempo, com
custos para todas as partes envolvidas.
este e~itorial queria c~amar a
atençao para a nova tmagem
da Revista da Ordem dos Médicos. Condicionados
por compromissos anteriormente assumidos, só agora nos foi
possível dar o primeiro passo para assegurar a indispensáveL
melhoria desta publicação.
Neste número, destaque para a entrevista com o Dr. Miguel Leão, Presidente da Secção Regional
do Norte. Um balanço dos primeiros meses de trabalho e as
principais apostas da equipa que lidera
os destinos da Ordem no Norçe do País.
Nos próximos números serão entrevistados os Presidentes das Secções Regionais do Centro e do Sul, procurando-se assim uma maior descentralização e
um melhor conhecimento do trabalho
que está a ser desenvolvido pelos
responsáveis da Ordem.

N

as últimas semanas o País assistiu a mais uma greve médica,
convocada pelo SIM. Há meses
atrás o processo parecia caminhar para
a desejada resolução, mas as duas partes afastaram-se da via negocial. Como
repetidamente tenho dito, a convocação de uma greve e as suas consequências são da responsabilidade da entidade promotora. À Ordem dos Médicos

N
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RECOMENDAÇ ÕES

Urgências não referenciadas
Recomendações da Ordem dos Médicos
Casos envolvendo médicos a trabalhar em Centros de Saúde,
recentemente noticiados pelo semanário "Expresso ", vieram uma vez
mais chamar a atenção para a necessidade de se discutirem as
condições do exercício da medicina em Portuga l. Trata-se de uma
questão cada vez mais actual.

111

.

a Região A utónoma dos
Açores , um caso mereceu
a interve nção do Ministério Público, que indicio u
um médico em dois crimes: homicídio
negligente e ofensas à integridade física.
O médico é ac usado de ter diagnosticado e medicado um edema agudo do
pulmão, tendo o doente sido condu zido ao internamento enquanto o médico continuou a faze r o atendimen to
na urgência do Centro de Saúde. Para
o magistrado, o médico tinha a obrigação de permanecer junto ao doente.
Numa situação envolve ndo um doen te com suspeita de traumatismo craniano, o mesmo magistrado, que desconhece que na Região Autónoma
dos Açores as evacuações têm de ter a
aceitação dos Hospitais da Horta ou
Ponta Delgada, decidiu constituir arguido o mesmo médico, por este não
ter "determ inado a imediata evacuação de um doe nte com um diagnóstico neurológico grave".
A trabalhar sozinho num serviço de
urgência da ilha de Sa nta Maria, o
nosso colega Carlos Pinto foi obrigado
a pagar uma caução de dois mil con tos e foi-lhe interdito o exe rcício da
medicina até à resolução do caso.
Ficou assim a ilha de Santa Maria
(três médicos para cinco mil habitan tes) com um único médico, pois o outro colega encontrava-se doe nte.
No intui to de esclarece r o processo, o
Bas tonário contac tou as entidades re-
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gionais e a Procuradoria Geral da República, o Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores iniciou diligê ncias várias , e o Conselho Regional do Sul emitiu um comunicado, escreveu ao juiz e expôs o caso ao Presidente do Governo Regional
Estas e outras situações doc umentam
exemplarmente os riscos resultantes
das condições de trabalho em que
muitos médicos exercem a sua actividade. Sozinhos, em serviços de urgên -

cia nos Centros de Saúde, são diariamente confrontados com situações
extremas, em que a opção pode acarretar enormes prejuízos para os clínicos e para os doentes.
Confrontada com es tes casos , a O rd~ m dos Médicos tomou posição. N a
re união do Conselho Nacional Executivo, de 29 de Maio de 1999, foi
aprovada a posição do Conselho Regional do S ul como posição nacional
da Ordem dos Médicos.

Vila do Porto

·o

Bastonário acompanha processo contra médico

processo do Dr. Carlos Pinto foi
acompanhado desde início pela O rdem dos Médicos.
Além das posições públicas, assumidas pela
Secção Regional do Sul e pelo Conselho Nacional Executivo, o Bastonário da Ordem
dos Médicos desencadeou contactos junto
do Governo Regional dos Açores e da Procuradoria Geral da República.
Destaque-se a atenção que o Senhor Procurador Geral da República dispensou ao caso,
bem assim como o papel desempenhado pelo
Conselho Médico da Região A utónoma dos
Açores.
A juntar a estas iniciativas, refira-se que
também a população de Vila do Porto solicitou a intervenção do Presidente da O rdem dos Médicos no sentido de colaborar no
esclarecimento das acusações dirigidas ao
Dr. Carlos Pinto.
Num abaixo-assinado, subscrito por cerca de
cinco mil pessoas e dirigido ao Bastonário, lê-se que "o pessoal do Centro de Saúde de Vila

do Porto e a população de Santa Maria (em
geral) não se conformam com a perseguição
que tem sido movida ao Dr. Carlos Pinto,
pessoa que há 18 anos tem desenvolvido dA
forn1a abnegada, irrepreensível e dedicada, ~
sua actividade de Médico nesta ilha".
A receptividade concedida pelas diferentes
estruturas governamentais e judiciais à Ordem dos Médicos e ao seu Presidente, bem assim como o apoio solicitado pela população,
espelham o prestígio da instituição e a confiança que nela depositam todos aqueles que
procuram de facto o apuramento dos factos.
Independentemente das conclusões, o caso
de Vila do Porto reforça a importância e as
vantagens de uma estreita colaboração entre
as diversas instituições que têm a obrigação
de ;~ pura r a verdade, sempre que a conduta
de um médico é posta em causa.
A O rdem dos Médicos e os seus dirigentes
estarão sempre na primeira linha da defesa
do apuramento dos factos e dispostos a colaborar.

Jl....
!

11

REGIÓES SU L E CENTRO

Médicos sozinhos nas urgências
Secção Regional Sul

lll

ecentemente o Jornal Expresso nottcto u o caso de
um médico a quem teria
sido movido processo crime por não ter acompanhado um
doente q ue observou e diagnos ticou
como provável isquémia aguda do
miocárdio.
Tratar-se-ia de um Colega que assegurava sozinho um se rviço de ate ndi nto permanente da área dos cuidade sa(tde primários e que, po r tal
motivo, entendeu não abandonar o
serviço para acompa nhar o doente.
Ao Conselho Regional do Sul da O rde m dos Médicos não cabe substituir-se às instâncias judiciais ne m pre tende emitir parece r em tal contex to.
Confia-se no bom senso e na justiça .
Cabe, no entanto, à O rdem elos Médicos emitir reco mendações no dese mpenho elas suas fun ções ele contri buir para a pres tação elos melhores
cuidados de sa úde aos portu gueses e
ao adequado exercício ela prática i11éclica .
O caso permite, ainda, despoletar
uma a nálise que urgia sobre as condi ções em que são prestados os cuidaelos ele urgência à população e os cone_ticionantes , constrangimentos e insuficiências com que os médicos se eleba tem na procura ele dese mpenhar o
melho r possível a sua missão.
o

Nestes termos o Conselho Regional
do Sul ponderou:
- Os serviços ele atendimento permane nte elos Centros ele Saúde são,
em inúmeros locais, a única possibilidade ele acesso perante a doença
súbita o u os co nstrangimentos no
recurso ao médico ele família.
- T ais serviços ele atendimento são estruturados como ele apoio mínimo
mas divu lgados como se ele verdadeiros serv iços ele urgê ncia se tra-

tasse m, em exage rado optimismo
por vezes fruto ele algum eleitoralismo fácil.
- A fa lta ele médicos especialistas ele
Medicina Geral e Familiar, as restrições orçamentais, a má gestão
elos recursos humanos e materiais
têm levado em muitos locais à
obrigação el e um único médico assegurar por lo ngos períodos o fun ciona me nto el e um se rviço el e
atendimento disponibilizado directamente para os ute ntes.
- Tecnicamente, é incorrecto um (mico médico responsabiliza r-se por
uma urgência, dada a eventual necessid ade ele técnicas e manobras
como as ele ressuscitação qu e implicam apoios, a eve ntualidade elo
acesso ele mais que um doente urgente ou a necessidade ele prestar
acompanhame nto na transferência
para centros ele níve l superior.

Secção Regional
Centro

11

m relação a questões recen temente colocadas rela tivas
aos Serviços de Ate ndimento Permanente, o Conselho
Regional elo Ce ntro ela Ordem elos
Médicos entende que:

o

Em consequência o Conselho Regional do Sul recomenda:
-

Em nenhum caso excepto em situações ele emergê ncia devidamente
comprovada deve rá um médico se r
"escalado" sozinho para um serviço ele urgência não referenciado,
em qualquer nível.
- Do não aca ta me nto ele tal recomendação se rão responsabilizados
os seus autores.
- Foi solicitado aos se rviços de con tencioso a elabo ração ele documentos a serem utilizados pelos
médicos se constrangidos, por superiores hierárquicos, a exe rcer em
condições técnicas desajustadas .

Conselho Regional do Sul

1 - Os SAP (Serviços ele Atendimento
Pe rmanente) visam essecialmente
dar respos ta às necessidades em
saúde ela popu lação que se apresenta nos Centros ele Saúde pa ra
além elo seu ho rário normal ele
funci o namento.

2 - Os SAP não são serviços ele urgê ncia e a fi losofia subj ace nte à
sua instalação não é enquaclrável
na ac tual concepção elo exercício
ela Medicina Familiar.
3 - O Sistema de saúde tem lacunas e
o Se rviço N acio nal ele Saúde insuficiências que urge corrigir. No
entanto não vislumbramos que a
afec tação ele mais recursos vá permitir que todas as situ ações pa tológicas sejam combatidas com os
melhores meios , em todas as circunstâncias e lugares .
4 - Nas situações ele carência ele recursos, não podem os médicos ser
responsáveis pelas insuficiências
elo sistema ele saúde, tendo o médico que agir se mpre ele acordo
com as no rmas ele boas práticas, o
Código Deontológico e o se u sereno e adequ ado juízo clínico ela situ ação , ele modo a minorar as
consequ ências ela patologia em
causa.

Conselho Regional do Centro
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TOMADA DE POS IÇ ÃO

Urgente .fazer justiça
e mostrar solidariedade
As medidas de coacção aplicadas ao Dr. Carlos Pinto, Director
do Centro de Saúde de Vila do Porto, levaram a Secção Regional
do Sul a tomar posição. Sem discutir o carácter juridico da decisão.
a Ordem apela a que os dirigentes politicas assumam
as responsabilidades e demonstrem o seu apoio aos médicos que
trabalham em condições muito abaixo das exigiueis.
Conselho Regional do
Sul, na sua reunião de 9
de Junho de 1999, apre-~;;;.o~- ciou a documentação ao
seu dispor sobre as medidas de coacção aplicadas pelo Meritíssimo Juiz de
Direito Vítor Hugo Pardal ao supramencionado médico e que se consubstanciaram numa caução de dois milhões de escudos e na interdição do
exercício da medicina pública e privada.
Sem pôr em causa a autonomia, licitude e adequação em termos judiciários
da decisão tomada que não nos cabe,
enquanto médicos, avaliar, o Conselho
Regional decide pronunciar-se em matéria da técnica e ética médica nos seguintes termos:

l. A decisão baseia-se sobre três casos
clínicos, insuficientemente documentados, que serão apreciados pelo órgão próprio da Ordem dos
Médicos, o Conselho Nacional para
o Exercício T écnico da Medicina.
Desde já se manifesta a maior estranheza por o parecer auditor que comete aos órgãos próprios da Ordem
dos Médicos não .ter sido solicitado
e/ou aguardado.
2. Da análise dos casos não resulta, salvo análise posterior perante elementos diferentes dos ora conhecidos, qualquer motivo para se alegar
violação de legis artis, que permita
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aconselhar pela Ordem dos Médicos qualquer acto de suspensão de
actividadé ao Dr. Carlos A lberto
Fernandes Santos Pinto.
3. Para os factos ocorridos concorreram indiscutivelmente as condições
de exercício profissional na Região
Autónoma dos Açores, fruto das dificuldades várias conhecidas, nomeadamente dificuldades inultrapassáveis ligadas à própria geografia.
Com efeito, uma decisão de evacuação para Hospital de nível superior
não pode ser encarada da mesma
forma inter-ilhas que entre centros
urbanos ligados por poucos quilómetros de auto-estrada.
Da mesma fo rma, as consequências
e a resposta terapêutica de um edema agudo do pulmão não são evidentemente as mesmas na ilha de
Santa Maria ou na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de
Santa Maria.
4. O Conse lho Regional do Sul, lembrando a sua informação 2/99 , em
que considera adequado estarem "escal<idos" em Serviços de Urgência
não referenciados pelo menos dois
médicos, considera que tal objectivo é inexequível na Região Autónoma dos Açores em várias ilhas,
mas tem de ser considerado nas suas
consequências quando se analisam

os actos dos médicos obrigados a
trabalharem em tais condições adversas.
5. O Çonselho Regional do Sul mostra
compreensão pelo esforço que o
Governo da Região Autónpma dos
Açores tem desenvolvido para prestar às populações os cuidados de
saúde possíveis no enquadramento
sócio-económico e geográfico em
que vivem e espera da parte deste,
bem como do Poder Judicial, igual
compreensão para o esforço, abnegação e espírito de sacrifício de que
os médicos dos Açores, nomeadamente os médicos de família das
ilhas mais pequenas, todos os dia~
dão sobejas provas.
.,
O Conselho Regional do Sul, confiante nas Instituições Judiciais: aguarda
que a justiça seja feita; pede aos médicos que mantenham a serenidade e se
lembrem das necessidades das populações que não podem ficar despro tegidas ; disponibiliza os seus serviços para
as auditorias e pareceres convenientes; e solicita aos políticos, independentemente de se situarem no Governo ou na oposição, que manifestem a
sua solidariedade para com os médicos
e as dificuldades que enfrentam no
cumprimento da sua missão.

O Conselho Regional do Sul

S. R. S.

Condições de trabalho
nos Centros de Saúde
Carta enviada pelo Conselho Regional do Sul a todos os médicos
inscritos nesta região.
rovavelmente tem acompanhado na comunicação
social as notícias referentes aos médicos acusados
pelo Ministério Público de crimes de homicídio por
negligência resultante de actuações em serviços de

P

urgência.
Os casos têm o traço comum de se tratarem de médico:') a trabalhar sozinhos em serviços de urgência disponibilizados para
o acesso directo da população.
Se no caso dos Açores as dificuldades geográficas e a falta de
médicos pode justificar a impossibilidade de organizar os serviços de outra forma, já noutras situações tal é inexplicável.
Não podem os responsáveis da administração fazer "poupanças" não querendo pagar horas extraordinárias ou contratar
mais profissionais e a seguir esperar que sejam estes a assumir
a responsabilidade pelas condições deficientes em que são
obrigados a trabalhar.
Não pode o Governo ceder a pressões políticas para abrir
uma urgência em cada aldeia e depois, quando algo corre mal
pelo isolamento e falta de meios, aceitar que se diga que os
médicos são responsáveis pois aceitaram tais condições de trabalho.
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, sensível a esta e outras situações, está a empreender um estudo sobre as condições de trabalho nos cuidados de saúde primários
pelo que solicita o preenchimento e devolução no envelope
RSF que se fornece do inquérito junto.
Desde já a Ordem dos Médicos na sua reunião dn Conselho
Nacional Executivo de 29 de Maio de 1999 aprovou as recomendações oriundas do Conselho Regional do Sul e consubstanciada na Infmmação 2/99 que se junta.
Como deriva desta posição a Ordem dos Médicos apoiará a
responsabilização dos decisores que determinarem o exercício
da medicina em condições deficientes nomeadamente ao não
providenciarem no sentido de em cada unidade de urgência de
acesso directo à população estarem pelo menos dois médicos
"de serviço".
Neste sentido encontrará o/a Colega neste "mailing" uma
minuta de declaração a ser assinada e entregue ao superior
hierárquico sempre que tal se demonstre adequado.
IndeJJendentemente do "/Jrotesto" entregue, devem os médicos

exigir prova da sua entrega e comunicá-la à Ordem dos Médicos.
Em qualquer circunstância recomenda-se que não haja abandono do local onde é suposto o doente poder recorrer aos serviços médicos, excepto se o julgamento clínico tomar imperativo que um doente não possa prescindir de cuidados médicos
durante o transporte para centro de referência.
A Ordem dos Médicos analisará com base exclusivamente em
critérios técnicos e científicos as decisões tomadas e apoiará os
médicos sempre que as suas decisões se mostrem adequadas
aos condicionalismos em que trabalham.
Não pode ninguém licitamente esperar que a Ordem exerça a
sua acção disciplinar quando a acção médica se encontra fortemente afectada por circunstancialismos que lhes são exteriores.
Por fim o Conselho Regional do Sul lamenta que uma organização médica, o SMZS (FNAM) tenha produzido posições
públicas de ataque à Ordem não hesitando em lançar a confusão na busca de objectivos que não se vislumbram.
O Conselho Regional do Sul não cederá a qualquer tipo de
pressão continuando a tomar as posições que considerar adequadas do ponto de vista técnico-científico. Igualmente não
sendo este Conselho Regional interveniente na esfera da luta
político-partidária não é de esperar que critique ou deixe de
criticar baseado em critérios de utilidade política ou calendários eleitorais.
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Centros de
responsabilidade
O Conselho Nacional Executivo, em
relação ao projecto de Centros de Responsabilidade Integrados (C.R.I.) e,
concretamente, ao documento final de
22 de Janeiro de 1999, propõe como
princípios inegociáveis:
1. O único e máximo responsável pelo C.R.I. tem de ser um médico.
Poderá ter assessores para os diversos sectores profissionais, mas
sem prejuízo de a liderança ser única e inequívoca. Deve-se excluir
em absoluto a Direcção Colegial
com outros profissionais não médicos.
2. Exigir a necessidade de prescrição e/ou
orientação médica nos actos não executados pelos próprios médicos.
3. Face aos objectivos empresariais da
gestão considerada, deverão existir
auditorias externas frequentes, nomeadamente feitas pela Ordem dos
Médicos com vista à monitorização das Questões Éticas e Deontológicas.
4. Ainda face ao exposto no artigo anterior, a Ordem dos Médicos não
aceitará que haja unidades de prestação de Cuidados de Saúde no âmbito dos C.RJ., quer de internamento, quer de ambulatório, que não tenham um médico qualificado responsável, em presença física permanente durante a totalidade do horário de funcionamento.
5. A Ordem dos Médicos aceita e até
recomenda que sêfa exigido aos
médicos responsáveis máximos pelos C.R.I. formação específica para as funções que terão de desempenhar, nomeadamente a nível da
gestão.
6. A alteração estrutural do funcionamento dos serviços envolvidos em
C.R.I. terá seguramente problemas
delicados de aplicação, que poderão pôr seriamente em causa algumas hierarquias já existentes, pelo
que os Colegas deverão estudar e
avaliar as implicações nos seus serviços e carreiras.

Jovens Médicos Europeus
O PWG (Permanent working Gro up
of European Junior Doc tors) integra
24 países europeus e represen ta os
médicos internos e/ou desvinculados.
O objectivo deste organismo é procurar harmonizar políticas de saúde que
rejam os internos auscultando os problemas dos diferentes países para assim
assumir uma opinião conjunta e pressupostamente mais vinculativa junto
de outros organismos internacionais
represe ntativos e de autoridade.
Nos dias 6 e 9 de Maio decorreu mais
uma reunião em Reykjavik-lslândia e
da ordem de trabalhos constaram os
seguintes ass untos: Recursos Humanos; Formação Médica; Educação Médica Contínua; Condições dos Médicos Internos; e Saídas Profissionais.

Integram a Delegação Portuguesa os
Internos Dra. Alexanda Puga (Secção
Regional N orte), Dr. António Jorge
Ferreira (Secção Regional Centro) e
Dra. Filomena N unes (Secção Regional Sul) .
De relevante para Portugal foi a discussão do problema da imigração de
médicos espanhóis e da consequente
instabilidade causada, bem como a
eleição da Dra. Alexandra Puga como
"Liaison O fficer" do PW G na UEMO
(Organização Europeia dos Médicos
Especialistas de Clínica Geral) .
A próxima reunião terá lugar em Kil larney-lrlanda, ficando age ndada para
Maio de 2000 em Lisboa.

Alexandra Puga

Incentivos à fixação de médicos
na Região Autónoma 'da Madeira
O Decreto Legislativo Regional
nº 14/99/M cria incentivos à fixação de médicos no Serviço Regional de
Saúde da Região Autónoma da Madeira.
A gritante escassez de recursos humanos na área · médica, designadamente
de clínica geral, é sobremaneira conhecida e sentida no âmbito do Serviço Regional de Saúde, circunstância
que tem exigido aos órgãos de governo
da Região a necessidade de criação de
mecanismos legislativos para atenuar
tal escassez. Neste contexto, foi publi cado o Decreto Legislativo Regional
n.º 3/92/M, de 7 de Março, e, recentemente, o Decreto Legislativo Regional
n.º 27/98/M , de 29 de Dezembro, esperando-se com este último diploma
obter os efeitos que aqueloutro não alcançou.
A par desta situação, e face a estudos
recentes encomendados pelo Governo Regional, através da secretaria regional que tutela a área da saúde, verifica-se que, a muito curto prazo, o fenómeno da escassez tende a estender-se às demais áreas e carreiras médicas,
havendo já sintomas de alguma fragilidade no recrutamento de novos profissionais. Com efeito, e de acordo com

esses estudos, o número de médicos
que nos próximos cinco anos estarão
em condições de berieficiar das prerrogativas legalmente previstas de dispensa de trabalho nocturno e de serviço de
urgência nos hospitais da Região é preocupante. Por outro lado, e apesar da
capacidade técnica e tecnológica que o
apetrechamento dos serviços de saúde
tem alcançado e das capacidades formativas existentes nas unidades de
saúde, existe uma periclitante falta de
apego às vagas e lugares nos internatos
médicos para a Região, terido inclusivamente esta cedido aos órgãos nacionais as vagas resultantes de protocolo
que lhe estavam reservadas no último
concurso de recrutamento, por inexistência de candidatos. Toda esta conjuntura se reflecte claramente ao nível
dos serviços de urgência hospitalar, reclamando a adopção para estes das soluções legislativas já empreendidas para os serviços de urgência dos centros
de saúde.
O panorama descrito exige inelutavelmente a adopção de medidas urgentes
que, de algum modo, atenuem e façam reverter a tendência desertificacla ra, criando mecanismos de atracção
e fixação dos médicos no Serviço Re-
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gional de Saúde, o que se pretende almejar com o presente diploma.
Os incentivos criados pelo presente
decreto legislativo têm, no entanto,
um universo de aplicação teinporal limitado por um período de dois anos, a
título cautelar, dado que se estima e espera que, a partir do ano de 2000, o
melhoramento das acessibilidades em
curso permita reequacionar o problema
a outra luz.
Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da
Madeira decreta, ao abrigo do disposto
na alínea a) do nº 1 do artigo 22 7 .º da
Constituição e na alínea c) do n.º I do
artigo 29.º da Lei n.º 13/91, de 5 de Junho, o seguinte:
Artigo 1.º

Âmbito
O presente diploma é aplicável a todos os médicos em exercício de fun ções no Serviço Regional de Saúde da
Região Autónoma da Madeira, independentemente da carreira, categoria,
vú1culo jurídico e regime de trabalho.
Artigo 2.º

Objecto
1 - Aos médicos referidos no artigo anterior é concedido um acréscimo
remuneratório, de valor nominal
equivalente à diferença entre a remuneração relativa ao regime de
tempo completo e a remuneração
relativa ao regime de dedicação exclusiva, com horário de trinta e
. cinco horas semanais, nos termos
dos artigos seguintes.
2 - A remuneração relevante para efei tos do número anterior é a correspondente ao índice relativo ao escalão 1 da categoria de assiste nte
das carreiras médicas.
Artigo 3º

Aplicação faseada
O ac réscimo remuneratório referido no
artigo anterior será de aplicação faseada, correspondendo a 30% do valor
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nominal da diferença remuneratória aí
aludida, com efeitos reportados a 1 de
Janeiro de 1999. No valor de 50% daquela diferença, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 1999, e no valor total
daquela diferença, com efeitos a partir
de I de Janeiro de 2000.

Artigo 5.º

Vigência
O acréscimo remuneratório a que se
refere o artigo 3.º do presente diploma
vigora até 31 de Dezembro de 2000.
Artigo 6.º

Artigo 4.º

Entrada em vigor
Prestação de serviço de urgência

Sem prejuízo do artigo 3.º, o presente
diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Sem prejuízo do disposto nos artigos
anteriores, o regime previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 27/98/M, de
29 de Dezembro, é aplicável aos médicos que não estejam em regime de dedicação exclusiva e prestem trabalho
extraordinário nos serviços de urgência
do Centro Hospitalar do Funchal.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Uma dor
Os jornais fizeram-se eco de uma medida
que o Ministério da Saúde teria decidido
levar a cabo em 1999: sempre que alguém
sentisse uma dor aguda no peito, seria
atendido "de in1ediato, independentemente "do preenchimento de papéis e outros
empecilhos burocráticos"' e da ordem de
chegada ao Hospital. ·
Provavelmente foi má interpretação! Não
creio que o Ministério da Saúde entendesse necessário que os sintomas de situações
de risco fossem publicados no Diário daRepública. Os burocratas, que se não têm mostrado muito eficientes na gestão do SNS,
não quereriam organizar a fila e as nom1as
de triagem nos Serviços de Urgência.
A ser assim, toda a angina de peito estaria
legalmente proibida de acontecer sem assistência médica; a "bola histérica", a ansiedade esofágica ou a dor d'alma também
não teriam que esperar nas "Urgências"
hospitalares.
Se fosse verdade, esperar-se-ia que o Diário da República publicasse também a lista
dos sintomas que podem esperar.
A Natureza tem, realmente, horror ao vazio; se não assumirmos as nossas responsabilidades, alguém tentará assumi-las por
nósi como o enfarte do miocárdio é a
maior preocupação dos executivos, não
admira que a dor no peito tivesse sido privilegiada.

d~alma

A série continua; o nº 1 do Art 51 do DL
11/98 de 24 de janeiro estipula que: - "Nas
situações de morte ... devida a causa ignorada e q~ando o óbito for verificado em
instituições públicas de saúde ... deve o seu
director: a) comunicar o facto ... à autoridade judiciária competente, remetendolhe informação clínica que inclua todos os
dados relevantes ..."
Dirijo um Serviço há 24 anos. Sempre que
morria um doente sem explicação clara,
pedia uma autópsia anatomo-patdógica; a ·
médico-legal era reservada aos casos suspeitos. A partir de agora, a lei impõe-me
uma orientação diferente - toda a morte
de causa i~orada é suspeita ~~ crime e~
quanto se nao provar o contrano.
Para completar o quadro, a Portaria 193/99,
de 23 de Março, "impõe" um "modelo do
boletim de informação clínica". Um modelo de história clínica aprovado pelos Ministros da Administração Interna, da justiça e da Saúde e publicado no DR (I sérieB) é uma cena de série Baque não esperaria assistir. O próximo DR trará uma lista
das mortes legais?
·p(,blico, 22 Dezembro 1998

H. Camwna da Mota

M IG UEL LEÃO

a classe
e os
rdem dos M ' ·cos - Já
tinha sido dirigente da
Ordem dos édicos, nas
últimas elei ~ es voltou a
candidatar-se. PorquA?
Miguel Leão - Por convie ~o. Convicção pressupondo que aquilo que nós
podemo fazer na Secção R gional do
orte (SRN) é útil para o médicos, é
útil para Ordem e para os doente .

.----

OM - A ua equipa já está em funções há algum tempo. Essas convicções alteram o quê na SRN?
ML - Julgo que o colegas que geriram
a Ordem fizeram o melhor que podiam e que sabiam, mas natura mente
numa per pectiva diferente da nos a.
Por is o mudámos várias coisas. Em
primeiro lugar o e tilo. Entendíamos
que a SRN tinha uma fraca participação na Comunicação Social, uma evidência que hoje está invertida. Agora
acompanhamos passo a passo as notícias sobre médico e, se forem que tões da competência da Ordem, actuamos imediatamente.
OM - Esse cuidado tem a ver com
uma maior e
i ão dos médicos
na Comunicação Social?
ML - T am ' m. 1 ão interessa agora
di cutir se mal ou bem, mas l:i:oje os
médicos e a Or m estão debaixo dos
holofotes da Comunicação ocial. Temo de aprender a viver com isso. E
aprender a viver com isso não é utilizar
o silêncio e a não re po ta. É responder de uma forma honesta e séria, as-unúndo a · respon abilidades da Ordem dos Médico ·.
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OM - Um estilo novo na S
, mas
e as medidas concretas?
ML - O estilo também são medidas
concretas e é isso que tamos a fazer
permanentemente. Entendemos que
quando há degradação das condições
do exercício profissional, a Ordem dos
Médicos deve informar-se. Foi · o que
fizemos recentemente em relação ao
Centro Ho pitalar de Vila ova de
Gaia e é isso que estamos a fazer em relação a um conjunto de Centros de
Saúde o Norte, como Gondomar, Ri
Tinto, Felgueira , etc. Outro exemplo
da n a actividade foi o apoio da SRN,
no âmbito do Conselho acional
Executivo (CNE) , à suspe - , ara
análise e reapreciação, do processo de
recertificação das reuniões científicas.
OM- Porquê?
ML - Entendemos que o processo deveria ser suspenso até se analisarem
todas as implicações. O CRN não e tá
disponíYel para patrocinar qualquer tipo de creditação que, directa ou indirectamente, culmine num proce so de
recertificação dos médicos. O processo, tal como tinha sido iniciado, para
além de aspectos de princípio do que
deve ser o processo de desenvolvimento profi - ional contínuo, pareceu-o
que ina culminar numa recertificação
do médicos, pondo em causa, não só
os seu título de especialista, como até
a própria estabilidade de emprego.
Outra deci ão importante do RN foi
precisar o processo de recomendaçõe
terapêutica . O processo foi iniciado
pelos anteriores corpos gerente , com
o espírito de usar essa· recomendaçõe

redita
tes.
como uma espécie de actualização para os médicos. es e capítulo não temos nenhuma objecção, mas notámos
da parte do Miiii tério da aúde u
interesse exagerado na recomendaçõe terapêuticas ...
OM - Intere e exagerado?
ML - Poderia pa ar pela cabeça de alguém estranho à profi ão médica, que
as recomendaçõe terapêuticas se
transformassem em imposições terapêutica . Portanto, achámo irlaceitável que o proce ·o pudes e ser utilizado como meio de coerção ou limitação
da liberdade de pre crição. A adesão
às recomendações terapêutica é um
acto hvre do médico que, no âmbito
da sua autonomia profissional, deve
afastar-se dessas recomendações sempre que entender que elas não estão de
acordo com o interesse que, ca uisticamente, cada doente tiver, em cada
circunstância e em cada situação eh
nica precisa. Tudo isto são matérias em
que o papel da SRN foi determinante.
OM - Essas são medidas de natureza
política. E a nível administrativo, há
alterações na SRN?
ML - Uma medida importante foi a
publicação de um Boletim lnformati\'0, que aliás cau ou alguma polémica.
É preciso notar que, sem prejuízo da
unidade que a Ordem deve ter, há aspectos que ão de política regional. A
legitimidade dos órgãos el itos a nível
regional é uma legitimidade regional,
os órgão regiOnais têm programas próprio · e é perfeitamente natural que em
determinada que tões não.::;;::::::=::=::=:::;:;
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niões unânimes e que o Boletim Informa tivo da SRN trad uza isso. Agora
o que nos parece é que um boletim informativo não deve ser uma folha onde se fazem comentários sobre epitáfios ou anúncios de lavandarias. A àctividade da Ordem deve ser publicitada de uma forma exaustiva e um dos
aspectos mais em défice na SRN era o
grau de informação dos médicos. Por
isso foi lançado o Boletim Informativo
da SRN.
OM- Há também uma presença na
Internet?
ML - A responsabilidade da SRN no
lançamento de uma página da Ordem
~os Médicos na Insernet surge por delegação do CNE. E uma tarefa importante, benéfica para a imagem da Ordem e será um apoio permanente e actualizado para todos os médicos.
OM - Cinco meses depois, como é
viver com listas com programas diferentes?
ML- Em função dos resultados eleitorais alguns médicos acreditavam que
as relações entre as Secções Regionais,
e entre as Secções Regionais e o Bastonário, seriam difíceis ou até conflituosas. Isso não tem acontecido e, tanto da parte do Presidente da Ordem
dos Médicos como das três Secções
Regionais, tem havido um esfor_ço de
consensualização de opiniões. E evidente que se este espírito se mantiver
erá possível transmitir uma imagem
de um mínimo múltiplo comum entre
os dirigentes da Ordem.
Pela parte da SRN, e não obstante já
termos tido divergências dentro do
CNE sobre algumas questões, tudo faremos para manter esta atitude.
OM- Faz então um balanço positivo
dos primeiros meses de actividade
dos novos corpos sociais da Ordem
dos Médicos?
ML - Entendo que o balanço destes
primeiros meses de actividade dos novos órgãos sociais é bastante positivo.
Tem havido responsabilidade dos dirigentes da Ordem, mas a verdade é que
isso só pode ser uma supresa para quem

não conhecia as pessoas. Pessoalmente,
sempre tive a convicção que a experiência e a capacidade do Dr. Pedro
Nunes e do Dr. Reis Marques iriam
contribuir para minimizar as divergências e produzir um trabalho positivo.
OM- O papel do Bastonário tem sido importante?
ML- Julgo que o papel do Bastonário
é fundamental. O Presidente da Ordem dos Médicos tem feito o que se
esperava. Ele tinha a especial responsabilidade de criar consensos porque
é o único órgão da Ordem dos Médicos com legitimidade nacional. Essa

legitimidade exigia que ele desempenhasse esse pape l e tem-no feito com
muita habilidade.
OM - E quanto à capacidade do
CNE para acompanhar todas as
questões?
ML - No CNE estamos a discutir a
maneira de operacionalizar as nossas
decisões.
OM - Admite mexer nos estatutos?
ML - Q uem, como eu, tem responsabilidades na Ordem dos Médicos não
pode dizer "não admito". Mas posso
dizer que vejo com fortíssimas reservas
a possibilidade de alterar os estatutos ...
OM- Porquê?
ML - Os estatutos estão muito bem
feitos e qualquer revisão poderia ser
aproveitada pelo poder político, este
ou outro, para reduzir as competências
da Ordem dos Médicos. A tradição diz
que qualquer poder político tem a lamentável tentaçã~ de reduzir as competências da Ordem dos Médicos. Como a revisão dos estatutos só é passível de ser feita por um Plenário Nacional de médicos, com aprovação de
quatro quintos, torna-se praticamente
impossível a alteração interna. Resta a
via legislativa e essa é perigosa.

~
tran.sfol'lftUSnt ...
únposipes
terapiuticas. Portcmto,
achamos inaceitável
que o processo possa
ser utilizado como
meio de coerção ou
limitação da liberdade
de prescrição

OM - Como se pode aumentar então a operacionalidade da Ordem?
ML- A operacionalidade do CNE, enquanto órgão que agrupa três Secções
Regionais e o Bastonário, e as suas relações com os órgãos consultivos,
nomeadamente os Colégios de Especialidade , passa, numa primeira fase,
pelo aumento do número de reuniões
ou pela instalação de um sistema de
teleconferência. A periodicidade e o
facto de nas reuniões do CNE se discutirem questões de política fund amental e questões de natureza burocrática e administrativa faz com que
às vezes sejam desvalorizadas questões
essenciais. É uma situação que nos
preocupa, pois algumas decisões deviam ser mais rápidas e mais oportunas
e não o são. Julgo que aumentar avelocidade da circulação de documen-
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tos, a possibilidade de teleconferência
e o aumento da periodicidade das reu niões poderia minorar o problema.
Mas isso entronca com outras questões. Nenhum de nós é profissional.. .
OM - Por quanto tempo é possível
manter o relativo amadorismo na
Direcção da Ordem dos Médicos?
ML - Julgo que isso é uma refl exão
fund amental. É importante saber qual
é o regime de trabalho dos dirigentes
da O rdem dos Médicos, pelo menos
daqueles que têm maior responsabilidade. Dado o número de assuntos e o
fac to de a O rdem dos Médicos desempenhar funções delegadas pelo Estado,
os membros dos Conselhos Regionais,
dos Conselhos Disciplinares e o Bastonário deveriam ter um estatuto profissional que lhes permitisse serem destacados em comissão de se rviço na Ordem dos Médicos.
OM - Que balanço faz da actuação
da actual Ministra da Saúde?
ML - Julgo que o Ministério perdeu
objectivamente o pé. Como exemplo
mais recente veja-se a situação quase
anedótica de se anunciar um programa
milagroso para a recuperação de Listas
de espera e, ao mesmo tempo, o responsável do Ministério da Saúde da
ARS do Norte dizer que os doentes
vão ser exportados para Espanha para
faze rem aí as cirurgias. De facto, há
aqui qualquer coisa que não está bem.
A fúria legislati va em curso apenas se
tradu z na criação de mais burocracia e
de mais burocratas, mas os problemas
essenciais continuam por resolve r.
OM - O problema é da actual Ministra ou é já insuperável?
ML - Q uando tomou posse, a senhora
Ministra da Saúde, tal como aconteceu
com alguns dos seus antecessores, despertou expectativas. Progressivamente,
essas expectativas têm sido frustradas.
OM- Frustradas porquê?
ML - Pelo que conheço do Ministério
da Saúde é um drama. Nenhum ministro consegue renovar ou rejuvenesce r
a máquina do Ministério. Dá a sensa-
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ção que o ministro entra com a melhor das disposições, com a inte nção
de fazer reformas políticas e de procedimentos e, a dado momento, é trucidado pela máq uina. Faço a justiça de
ac reditar qu e qu alqu er Governo e
qualquer ministro tenta faze r o melhor, mas dá a sensação que os respon-.
sáveis políticos não conseguem executar medidas políticas por causa da máquina administrativa .
OM - Nessa máquina administrava
estão presas decisões como o acto
médico e a lei quadro das conven-

fuer ...,... Pertanto,
eo111 o alllllftlto fio
nUJRerus elausus nas
faculdades era
possível recuperar
um eventual défiee
funcional de médicos.
Não há justificação
técnica para instalar
novas f aculdades

ções, entre outros diplomas que a
Ordem dos Médicos reclama ...
ML - H á de facto quatro medidas urgentes e fund amentais. Uma é o acto
médico que está em negociação ...
OM - Há muito tempo ....
ML- É ve rdade, há muito tempo. É um
processo iniciado pelos anteriores corpos gerentes e julgo que é um processo
negocial com boas perspectivas. O s
indicadores existentes fazem-nos supor
que esse passo importante vai ser dado
e que a O rdem dos Médicos vai fazer
todos os possíveis para que se consiga
um acto médico que seja dignificante
para os doentes e para os médicos.
OM - E os outros processos negociais.
ML- Há a questão da revisão do Estatu to Disciplinar da O rdem dos Médicos. É u.ma proposta da SRN e prevê
apenas a revisão de un' único artigo,
q~1e para nós é uma medida central. É
permitir que a O rdem dos Médicos
possa proceder à abertura de inquéritos em instituições públicas de saúde.
Actualmente·, só é possível fazer inquéritos em instituições privadas e entendemos que é preciso completar o estatu to do Acto Médico com a revisão
deste artigo do Estatuto Disciplinar.
T ambém urgente é a revisão da política referente à formação médica. É um
ass unto que está em discussão no
CNE, mas pela parte do C RN essa revisão deve ser orientada em dois sentidos. Primeiro rever as competência
das comissões nacional e regional dos
internatos médicos, que na nossa opinião exorbitam claramente a sua competência e in vadem áreas específicas
da O M. O outro aspecto prende-se
com o sistema de avaliação no final do
In te rnato Complementar, no sentido
de credibilizar as provas de avaliação
para titulação em especialista.
OM - E a Lei Quadro das Convenções?
ML - É fundamental, mas aq ui confesso estar pessimista. Nós defendemos
um livre acesso às conve nções e as
únicas limitações devem ser de natu reza técnica , a serem definidas pela
O rdem dos Médicos. A legislação ac-
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tua!, com quotas ou percentagens de
10 por cento, é apenas uma questão
que se resolve com notários, o que não
é lícito. T anto mais que, na base daquele articulado legal, há a presunção,
mais uma vez, de que os médicos são
corruptos. Há, portanto, que alterar
essa presunção.
OM - Está pessimista porquê?
ML - Estou pessimista dada a postura
do Ministério da Saúde. Quando no
recente plano de recuperação das listas de espera os próprios funcionários
do Ministério da Saúde preferem en- .
viar os doentes para Espanha do que
fazer convenções com entidades privas portuguesas parece- me legítimo
esperar o pior para os médicos e para
os doentes.
O M - A questão dos médic:ls estrangeiros a trabalhar no Norte ...
ML - A vinda de médicos estrangeiros
é uma questão real. No Norte há mui-

@@[]i)~Cf®D

tos colegas espanhóis a exercerem a
sua actividade profissional, mas o problema principal acaba por ser o impacte na Comunicação Social. T ambém
aqui é muitas vezes transmitido à opinião pública que os médicos portugueses não trabalham, por isso vêm os espanhóis. Cada vez que um médico espanhol vai trabalhar, isso é um acontecimento de relevância nacional... Esse
é o problema.
OM - Vamos ter novas Faculdades
de Medicina. Está de acordo com essa medida do Governo?
ML- Definitivamente, não. As actuais
Fac uldades de Medicina já ensinaram
muito mais alunos do que estão a fazer
agora. Portanto, com o aumento do
numerus clausus nas Faculdades era
possível recuperar um even tual défice
funcional de médicos.
Por outro lado, as justificações técnicas
para a instalação das novas Faculdades
foram objectivamente nenhumas. A

própria Comissão para a Revisão do
Ensino Médico ficou surpreendida
com a rapidez com que o. Conselho de
Ministros decidiu a criação de novas
Faculdades De facto, a decisão parece
obedecer mais a lobbies regionalistas
do que propriamente a uma necessidade do país.
Mas há outra questão. É que, depois
de criadas, as Faculdades de Medicina
não se acabam. E o preço que o País
vai pagar é, objectivamente, o desemprego médico.
T ambém não estou a ver cori1o é que
nessas novas Faculda.des vai haver docentes, quando agora já há necessidade de recrutar na carreira médica assistentes para as Faculdades existentes.
OM- H á ou não médicos a mais?
ML - Em Portugal te mos uma média
de médicos por habitante que nos coloca na parte superior da média europeia. Portanto, essa necessidade não
está comprovada.

I - Departamento de Informática Médica.

· Produção de slides, com grafismo fornecido por si ou criado por nós.
Aplicação informática para gestão de consultórios médicos/ clínicas:
Agenda e marcação de consultas,
Gestão de fichas clínicas de pacientes,
Emissão de atestados pré-formatados,
Controlo de recebimentos e protocolos,
Criação de simpósio pessoal.
Formação em navegação internet- Sites de interesse médico.
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RUI NOGUEIRA

Regime Remuneratório
Experimental
Nova era na organização da prestação
de cuidados nos centros de saúde
RUI NOGUEIRA'

Regime Remunera tório
Experimental (RRE) iniciou uma nova era na or- - - - - - ganização da prestação de
cuidados de saúde no âmbito dos Centros de Saúde. O Dec. Lei 117/98 de 5
de Maio e a legislação complementar
entretanto publicada incentiva m grupos multiprofissionais a organiza r actividades assistenciais com base em projectos negociados com as ARS. As
equipas formadas voluntariamente e
constituídas por médicos de família,
enfermeiros e assistentes administrativos apresentaram 59 pré-candidaturas
e estão a form alizar projectos de trabalho, mantendo a sua integração no
respectivo Centro de Saúde.
A inovação fund amental do RRE é a
dinamização de pequenos grupos de
médicos de família que se constituem
numa unidade multiprofissional capaz
de pôr em prática os conceitos de acessibilidade, continuidade e globalidade
de cuidados, garantindo a personalização e a qualidade do acto médico. Mantendo a distribuição de utentes nominalmente inscritos em lista por cada
médico de família, é estabelecido um
acordo de intersubstituição e complementaridade que garante, no mínimo,
o atendimento das 8 às 20 horas de 2ª
a 6ª feira. Para além da autonomia organizativa, os médicos de família integrados voluntariamente neste projecto
inovador têm acesso a um regime remuneratório diferente, discriminando
positivamente os que são mais procu-
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rados pelos doentes e mais reconhecidos interpares.
Neste regime, a remuneração dos médicos é composta por uma remuneração base é por uma remuneração variável. A base corresponde ao respectivo índice da carreira em regime de 35
horas e dedicação exclusiva mais uma
remuneração ·associada à dimensão e
características da lista de utentes. A
remuneração variável resulta da retribuição de cuidados médicos domiciliários, do alargamento do período de cobertura assistencial e de vigilância médica a grupos de utentes vulneráveis.
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A selecção dos grupos candidatos
RRE obedece a vários critérios e fundamenta-se numa candidatura com
um plano de acção. É necessário dispor de uma base de dados sobre o ficheiro de utentes de cada médico a
partir do cartão de utente; elaborar
um ' programa de garantia de qualidade; definir um modelo de acessibilidade expresso; e dispor de um sistema de
informação.
Os grupos aderentes adoptam um plano de acção que deve explicitar os
"compromissos relativos à prestação
de cuidados, de desenvolvimento profissional e de cooperação interdisciplinar dos profissionais" (artigo 4º do DL
117 /98). De acordo com este DL devem ser utilizados "formulários por patologias e de meios auxiliares de dia nóstico e terapêutica segundo princ
pios de racionalidade técnico-científica". A C ircular Normativa Nº 9 de
28/12/98 da DGS veio depois definir
critérios de monitorização relativos à
dinâmica da lista de utentes de cada
médico, à prestação de cuidados, à organização da consulta e à qualidade.
As linhas de orientação técnica da
DGS relativas a planeamento familiar,
saúde infantil, saúde mate rna e rastreio de cancro do colo do útero e da mama te rão que ser adoptadas. Além destas, devem ser adoptadas pelo menos
três linhas de orientação de diagnóstico e terapê utica, de acordo com as
prioridades identificadas por cada grupo. Estas são, aliás, condutas já adop-
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tadas por muitos colegas isoladamente
ou em grupo, não constituindo dificuldade ou novidade. Carecem, no entanto, de avaliação e crítica, no sentido da evolução e desenvolvimento
que caracteriza a actividade médica.
Os grupos J e apoio das sub-rcgiões de
saúde comprometem-se a reunir as
condições necessárias para a instalação de cada grupo, apoiando a formalização das candidaturas a submeter à
apreciação da ARS respectiva. Também aqui há uma inovação: a negociação das obrigações do grupo e das
condições disponibilizadas é feita de
igual para igual, isto é, "sem ovos não
há omeletes". Os compromissos são
ilate rais e negociáveis caso-a-caso.
ão poderá have r justificações para
carências ou para insuficiências que
não estej am aceites e recon hecidas
por ambas as partes.
Por todo o país surgem pré-candidaturas, aproximando-se já dos 500 médicos envolvidos - limite disponibilizado
pela Direcção Geral da Saúde para este primeiro ano. No total, estarão
abrangidos cerca de 800 mil cidadãos
de norte a sul do país. A distribuição
pelas regiões é, todavia, muito assimétrica, registando-se uma grande adesão
na ARS Norte onde os 18 1 médicos
que integram grupos com pré-candidaturas formali zadas alcança 120%
das vagas disponibilizadas.
Os responsáveis das sub-regiões de
saúde e das ARS's terão um trabalho
crescido e-deverão reconhecer as virtudes da contratualização. Os méd icos
deverão aceitar o desafio, exigindo
condições e equipamentos, dispondo-se a organizar as suas actividades com
autonomia, garantindo maior satisfação profissional. O RRE poderá ser,
além do mais, o embrião de um modelo contratualizado com maior independência, mais liberal e menos burocratizado. Assim saibamos aproveitar
as experiências organizativas e inovadoras com imaginação, dedicação e
coragem.

'Assistente de Clínica Geral

Greve
''Self-Service''
A denominada greve "self-service" continua a suscitar
polémica entre a classe médica. Um debate desejável ao
qual a Revista da Ordem dos Médicos dá destaque neste
número com a publicação de duas opiniões.

A última greve
·dos médicos
HENRIQUE CARMONA DA MOTA

E

sperava o fim da actual greve de médicos para discutir
os métodos utilizados. Como não posso esperar pelo
ano 2000, entendo dever manifes tar
porque discordo da forma de greve
que tem sido adoptada. Baseio-me
quase literalmente num texto meu
que a Revista dos Médicos publicou
em 199 1.
A grande maioria das pessoas pareceu
apoiar a decisão de desimpedir pela força uma estrada bloqueada por manifestantes. O direito à indignação não
poderia impedir o direito à circulação.
T ai acontece u durante umas horas admito que pudesse ter durado dias se
a GNR não tivesse actuado - e apenas uma estrada foi cortada; havia
vias alternativas. Numa greve dos caminhos de ferro, de autoca rros ou de
pilotos da TAP, as consequências são
muito mais graves , dado que ficam
bloqueadas todas essas vias de comu nicação, com prejuízo para muitos cidadãos que têm o direito de não serem utilizados como meios ou armas
de arremesso.

Dir-se-á que, no -primeiro caso o bloqueio foi a consequência duma atitude ac tiva dos manifestantes, enquanto que no caso duma greve de transportes, o bloqueio resultou duma atitude passiva. Não creio que essa diferença seja substancial. Aceitamos parar para deixar passar um cortejo, uma
procissão ou um fun eral que, ac tivamen te, nos corta o caminho. No bloqueio da estrada há uma forte componente passiva; os manifestantes têm o
direito de utilizar a estrada onde não é
proibido andar devagar. Mas, ao abusa rem desse direito, impossibilitam
que outros utilizem essa via, serviço a
que todos têm direito. O que legitima
o uso da força é o prejuízo dos direitos
de uns pe lo uso de dire itos de outros
que, assim , se torna ab usivo - o que
acontece na greve dos comboios, autocarros ou aviões que prestem um
serviço público.
Q uando numa empresa privada, operários e patrão não chegavam a aco rdo salarial, aq ueles decidiam suspender o trabalho. Com risco ass umido da
perd a de salários (e de emprego), ten-
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tavam forçar o patrão (com encargos
a satisfazer e lucros a perder) a reconsiderar. A greve, na sua forma inicial,
punha frente a frente duas forças
complementares e antagónicas, de cujo confronto ninguém mais sofria (salvo as -famílias) . Os tecidos que a fábrica entretanto não produ zia ou o minério que entretanto não era extraído
não prejudicavam terceiros ... e até beneficiavam a concorrência. Numa greve
de serviço público a situação é diferente. Adoptando o mesmo tipo de
greve (de braços caídos, do modelo
primitivo) creio que se desvirtua o espírito inicial da greve - agora quem

O,...,.,...,.
ia
, ... • inurginqio
dos méflieos (que
justfDrmtte reivúuliearn
Ulft estatuto especial,
dada a sua aetividade)
qucmclo decidem lutfll'
pelos seus direitos que
entendem não estfll'em
a ser considerados;
falta de imaginação
que os leva a adoptlll'
uma táetiea obreirista
idêntica à dos
operários
mais agudamente sofre as consequências desta (além dos grevistas que esperam futuros benefícios) é a população. Os responsáveis pela tutela do
serviço público pouco sofrem com a
greve - os vencimentos estão assegurados e não utilizam transporte§ colectivos. A única preocupação é a opinião pública ou, melhor, a dos meios
de comunicação social.
Quando a tutela resiste com inteligência- e utiliza eficazmente os meios
de comunicação - pode ve ncer mesmo com o apoio dos eleitores (Tatcher
versus mineiros); quando decide ceder
(para evitar mais maçadas ou eventuais quebras pontuais de popularidade) faz recair sobre os contribuintes a
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sobrecarga fin anceira necessária para
satisfazer as recl amações do grupo em
luta. A "luta de classes" torna-se conflito "corporativo". As remunerações
dos pilotos da TAP têm que ser pagas
pelos portugueses: pelos 40% mais pobres com os seus 15% do PIB ou pelos 20% mais ricos com 50% do PIB?
Numa empresa privada, esta forma de
luta e de pressão poderia e creio que
muitas vezes terá levado a empresa a
adoptar novas estratégias que, aumentando a prod utividade e melhorando as condições de trabalho, permitia compensar melhor os trabalhadores, evitando conflitos. A luta de
classes como estímulo à renovação
tecnológica; não creio que esta consequência seja tão clara num Ministério.
De qualquer forma, nestas greves de
serviços, todo o público se vê envolvido numa luta que não é a sua. De algum mocto, todos somos reféns numa
greve de um serviço público. Insurgimo-nos contra o sequestro de alguém
que, por acaso, estava no Banco no
momento do· assalto , mas aceitamos
resignadamente sermos todos reféns
numa luta onde nos obrigam a tomar
partido antes de estarmos esclarecidos
sobre quem tem razão (mas apenas
quem detém a força). É certo que ainda não nos ameaçam de morte. Só então reagiremos?
Se este facto me surpreende em qualquer greve de serviço público, mais
ainda me preocupa numa greye de médicos (ou doutros profissionais de saúde). Então já se não trata de fazer reféns entre os passageiros do avião desviado (habitualmente desembarcam as
crianças e os doentes .. . não por motivos humanitários) mas agora os "reféns" são justamente as pessoas doentes (e portanto mais vulneráveis). Até
agora tem-se garantido os cuidados aos
doentes hospitalizados e as urgências
(os serviços "mínimos") mas já se começa a ir mais longe. Até agora não
tem havido problemas- não chamando
problemas adiar consultas e operações
que esperam há meses- e dizem que os
resultados têm sido sa tisfatórios.
Quando estes deixarem de o ser, irá
surgir um Komeini de bata branca? Pol

Pot a bas tonário? Não me tranquiliza o
facto dos nossos civilizados colegas europeus já terem feito o mesmo.
O que preocupa é a falta de imaginação dos médicos (que justamente reivindicam um estatuto especial, dada a
sua ac tividade) quando decidem lutar
pelos seus direitos que entendem não
estarem a ser considerados; falta de
imaginação que os leva a adoptar uma
táctica obreirista idêntica à dos operários, ignorando na prática o estatuto
especial que reivindicam. Agem como
a administração americana, bloqueando cubanos e bombardeando iraquianos para castigar os seus governos.
Não have rá outras formas de luta que
atinj am especificamente o alvo,
pando inocentes? (Até o
procura ser selectivo para ser eficaz).
Uma profissão como a nossa cuj a consideração social já foi muito mais elevada (em parte por nossa culpa), não
pode perder ainda mais o apoio ou a
compreensão dos utentes - e uma greve clássica de médicos da função pú blica (muitos com consultório privado) arrisca-se a isso- se não quiser ficar isolada, apoiada apenas no poder
corporativo enquanto detentora do
segredo da cura das doenças.
Até há anos, cada vez com mais relu tância, fiz greve, exactamente da forma que ponho em causa; como tantos
outros médicos, mesmo em greve, não
deixávamos de ir cuidar dos "nossos"
doentes hospitalizados como nos dias
normais (com o cuidado de não vest'
bata ... ). Em suma- o que é também ridículo- fazíamos quase o mesmo, oferecendo o salário ao Ministério da
Saúde - o "patrão" contra quem lutávamos ... ! Alguns colegas consideram
este procedimento como uma forma
mitigada de "boicote" à greve, na medida em que atenua os seus efeitos...
que entendem tanto mais eficazes
quanto mais forem sentidos/sofridos
pela população. Mesmo que a "população" sejam doentes? Aliás o termo
população é ambíguo. Engloba tanto o
executivo que utiliza habitualmente o
consultório privado e o funcionário
que, informado, não vem à consulta
no dia da greve e telefona a marcar
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outra, como o rural que só se dá conta
da greve quando chega ao centro de
saúde ou hospital após horas de viagem e não consegue a consulta marcada semanas ou meses antes. E, como
muitas vezes acontece, quem mais sofre não é quem mais protesta.
Quanto pior melhor? Não compreendo e recuso-me a aceitar esta form a
self service de greve onde o doente
nunca poderá prever se terá consulta

ou não. O sindicato delega no médico
a decisão de escolher o dia da greve e
este tem de ass umir sozinho os problemas éticos desta decisão.
T em que haver outras formas estrategicamente mais adequadas aos objectivos e à especificidade da nossa profissão e, consequentemente, mais eficazes. Não sei quais mas há que as
descobrir ou inventar de modo a conseguir, se não o apoio, pelo menos a

compreensão dos doentes (e dos utentes) cujos direitos clamamos também
defender - desde agora e não apenas
num amanhã condicional - e de modo a poder continuar a reivindicar um
estatuto especial.
Espero que esta tenha sido a última
vez que um sindicato médico apele a
uma greve deste tipo.

A Greve
CARLOS ARROZ*

legítimo perguntar a razão pela qual os médicos fazem greves. Será ainda mais legítimo
perguntar o que motivará indivíduos necessariamente inteligentes
para tirar um Curso Superior de longa
duração e que se sujeitam a uma necessária actualização sistemática para
exercerem com dignidade a sua Arte,
para recorrer a um expediente tão
"proletário" como pedir justiça ao seu
papel social. Aceitamos sem dificuldade greves de camionistas, de estivadores, de pescadores, de funcionários
judiciais, de técnicos paramédicos, de
enfermeiros, de professores, etc ... So·almente, sentimo-nos inibidos e quase envergonhados quando falamos em
Greve de Médicos.
Porquê? Talvez porque grande parte
dos próprios médicos, e certamente
grande parte da popu lação, ainda
mantém como arquétipo um modelo
de Medicina, de cariz estruturalmente
privado, que quase não existe em Portugal. De facto, 75% dos Médicos são
assalariados do mesmo patrão e destes,
uma boa parte, de forma exclusiva.
Provavelmente, tal como o Serviço Militar Obrigatório e a guerra colonial
provocaram um sentimento de classe
que catalizou a revolução de 25 de
Abril, talvez os grandes cursos méd icos de Lisboa, Porto e Coimbra da dé-

E

cada de 70, tenham permitido o nascimento de uma classe médica combativa e reivindicativa.
A realidade diz-nos que o médico já
não é patrão de si próprio. É antes um
funcionário altamente diferenciado
que exige valorização salarial e social
condizentes com a sua especialização.
E, em Portugal, benefici a de uma conjuntura económica de carência efectiva, que lhe devia proporcionar uma
posição privilegiada em negociações
salariais. E só o facto de os Médicos
não terem ass umido e percebido este
seu estatuto e esta sua especificidade
tem arrastado a greve indefinidainente. Por outro lado, até o conhecido
constitucionalista Prof. Dr. Vital Moreira afirma que os "médicos não são
trabalhadores propriamente ditos" pelo que a greve nos devia estar vedada,
sobrelevando a ética e a moral como
atitudes cimeiras da nossa prática.
Com a vertiginosa velocidade a que se
inova em Medicina e com a vertiginosa velocidade a que se exige do Médico uma actuação irrepreensível, devem colocar-se em pé de igualdade a
ética e a moral com a satisfação profissional e o reconhecimento social (que
numa sociedade capitalista passa necessariamente pelos euros). Sem estas
premissas só podemos falar de escravatura e exploração pela entidade patro-

nal, de uma classe trabalhadora altamente diferenciada.
E afinal os médicos pedem tão pouco:
l - Pagamento compatível com a função e diferenciação como em qualquer país europeu.
2 - Um regime não discriminatório de
férias e reforma.
3 - Direito a Fom1ação Médica Contínua paga pelo Estado (2% sobre a
massa salarial médica).
4 - Subsídio de risco e penosidade.
5 - Horários máximos de trabalho e
não imposição de horas extraordinárias.
O Caderno Reivindicativo dos Médicos já é conhecido. O s pontos acima
definidos são apenas exemplos abrangentes.
No fundo, e num estado democrático,
o que se quer salientar é que, no contexto actual, não resta outra atitude
que não a greve para os médicos reporem, de forma legítima, a sua diferen. ciação social. Outras atitudes "dialogantes", como sejam os cortes de estrada, o arrancar carris de ferro, os pneus
a arder, as manifestações, os abaixo assinados, as greves de zelo, as bandeletes na cabeça à japonesa são, essas sim,
claramente desproporcionadas para o
nosso perfil e, nalguns casos, ilegais.

'Presidente da Comissão de Clínica Geral
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Para nunca se dizer
que se não disse ...
BERTRAND B. BRAZ*

N

ão é nossa intenção utilizar as páginas da nossa revista para, aparentemente, discutir assuntos locais
ou regionais, mas as circunstâncias
obrigam-me a esclarecer a nossa classe, para nunca se dizer que se n ão se
disse.
É que, nem sempre falar mais alto, o u
escrever, transform a opiniões em factos ou ve rdades absolu tas .
Foi publicado na nossa revista de Dezembro (recebida em Março), carta do
Dr. Veloso Gomes sobre o Hospital
Distrital de Faro, onde, em minha opinião, este se esqueceu de muita coisa.
Assim, depois de cinco pontos gerais,
afirma-se no ponto 6:

"... 0 actual conselho de administração
tem um director clínico não eleito, contrariando o espírito da legislação actual. ..".
Esqueceu-se de dizer que, o dito director clínico aceito u o lugar após o acto
eleitoral q ue ficou deserto, impondo as
seguintes condições:
1 (dependente de legislação) ter a
confiança do Presidente do C.A. ;
2º- Receber e manter a confiança da
Comissão Médica;
3º - Manter o seu lugar permanentemente à disposição dos colegas, possibilitando a abe rtura de
· acto eleitoral, caso se apresentasse lista proponente à direcção clínica.
N o ponto 7, nas suas dive rsas alíneas,
também se esqueceu de muita coisa:
-Em primeiro lugar esquece u-se que o
C .A. cessante defendeu, iniciou e
terminou o plano director, agora a
aguardar aprovação superior;
Só este facto respondetia às alú1eas a) e b)

º-

a) ".. .Instalações da consulta extema extremamente deficientes ... ".
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mas esqueceu-se que:
- Já foi aprovada a recuperação do
edifício, abandonado há mais de
uma deze na de anos ("tolla n") ,
exactamente para instalar todo o
ambulatório;
- Foi iniciado o processo de descentralização de consultas, que só por falta· de "resposta" de o utras estrutu ras não está mais desenvolvido;
- Foi regulamentado o acesso às consultas, após definição da capacidade instalada.

b) ".. .Existência de um único serviço de
Medicina Intema, com 44 camas .. .".
esqueceu-se que:
-No plano director está prevista dotação de 70 camas de Medicina lnterna, recomendando-se ta mbém,
a criação de unidade de internamento ex tra- hospitalar, no concelho
de Faro.
Na alínea c) :

"... Não concretização dos projectos de
aproveitamento das instalações do antigo
lar e do ex-sanatório de S. Brás de AlJJortel ... "
esqueceu-se que:
- T al como já foi referido, o antigo lar
será aproveitado para instalar todo o
ambulatório ;
- No antigo Sanató rio Vasconcelos
Porto ir-se-á instalar o Centro de
Reabilitação do Sul do País ( programa já aprovado ) .
Nas alíneas d) , e), Oe g)
d) " ... Elevadores em más condições ... "

e) " ... Graves problemas do sistema de
ventilação e ar condicionado do Bloco
Operatório... "

O"... Incineradora do hospital debitando.. ."
g) "... Unidade de Cuidados Intensivos

Polivalentes de dim ensão inadequada.. ."
Esqueceu-se que:
- Foi aprovada verba para rei110del"
ção total dos elevadores (obra já in
ciada) :
-Após rela tó rio dos S.I.E. , foi aprovado, em Julho de 1998, projecto e
ve rba para remodelação de todo o
sistema de ar ·condicionado do Bloco
Óperatório (a iniciar no primeiro
quadrimestre de 1999);
- A incineradora foi inactivada em
Setembro de 1997 ;
- Foram aprovadas e já iniciadas obras
para aumentar a capacidade da Unidade de C uidados Intensivos Polivalente;
Na alínea h) :

"... Unidade ele Cuidados Intensivos Coronários encerrada há dois anos ..."
esqueceu-se que:
-A unidade foi encerrada, porque
Serviço não mantinha escalas de 2
horas sobre 24 horas, sete dias na semana (encerrava à Sexta-feira);
-Que foi assunto muito debatido, sendo inclusive solicitado parecer à estrutura da O rdem dos Médicos;
- Que os dez Cardiologistas (9 + 1)
do Serviço nunca se disponibilizaram para reabrir a unidade, comprometendo-se a assegurar a única con dição requerida: escalas de 24/24
horas, sete dias na semana assegurando a U.C.I.C. e a urgência geral;
-Que, felizmente, o Dec.-Lei 73/90
não permite impor a qualquer médico, mais q ue 24 horas semanais de
urgência;
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-Que o Serviço considerou ser de 14
o número mínimo de méd icos para
reabrir a unidade e assegurar a urgência;
-Que esta situação foi, inclusive sujeita em 1998, a inquérito da Assembleia Municipal de Faro (rela·tório já terminado), esquecimento
que se estranha, uma vez que o Dr.
Veloso Gomes é autarca desta Câmara, eleito em lista da CDU.

i) "... Ausência de serviços e técnicas fun damentais... "
esqueceu-se que:
-Através da direcção clínica, o H.D.F.,
participou em gru po coordenado peo Gabinete de Planeamento da D irecção Geral de Saúde, com o objectivo de analisar a carta de equipamentos de saúde e definir rede de
hospitais diferenciados, onde se sustentou, e justificou, a necessária diferenc iação do H.D.F. como hospital
de referência da região ( Serviço de
Ne urocirurgia - Neurorrad iologia O ncologia Médica - Radioterapia Hemodinâmica);
- No plano Director são previstas
áreas para serviços de Infecciologia
Uá aprovado), Radioterapia, R.M.N. e
Hemodinâmica;
- Já foram requeridas as valências de
O ncologia Médica, Radioterapia e
Ne urorradiologia.

e l):
Gestão de pessoal inadequada ... "
.. .Escalas de serviço de urgência elaboradas com abuso de recurso a horas extraordinárias... "
Esqi.Jeceu-se que:
-Foi elaborada, pela direcção clínica,
proposta de reactualização do quadro méd ico, apresentada e discutida
na comissão médica, em Dezembro
de 1997. Após discussão nos Serviços, esta proposta foi ratificada em
Março de 1998. Qualquer destes
doc umentos foi enviado, em tempo,
à A.R.S.A.;
-A Comissão de acompan hamento da
auditoria já considerou o quadro entregue;
-Desde O utu bro de 1997 as escalas

de urgência são elaboradas pelos serviços; nunca a direcção clínica tentou impor qualquer actuação não
prevista no Dec.-Lei 73/90;
-Foi efectuada a contratação de médicos que permitiram criar um "quadro" próprio do serviço de urgência (10);
-Foi defendido e conseguido todo o
processo de revinculação dos assistentes eventuais da carreira hospitalar (assumido por nós desde a primeira hora);
- Do apoio dado pelo Hospital ao Projecto de Apoio Domiciliário, hoje
Serviço de Apoio Domiciliário, que
integra autarquias, segurança social
e serviços de saúde, como uma possibilidade de, melhorando a qualidade assistencial, descongestionar o
Hospital.
Esqueceu-se também, duma palavra
de ap reço para com os médicos do
H .D.F., que em tão más condições,
têm sabido com b seu trabalho manter
a dignidade da profissão, melhorando,
inclusivamente, nos últimos anos, os
índices de qualidade no H.D.F. - mais
consultas (invertendo a relação consultas/urgência), maior e mais diferenciada actividade no B.O., mais exames
complementares de diagnóstico.
No ponto 9, ainda afirma:
"... A visita de S. Exª. a Ministra da Saú-

...............,.
08

Q.wn.teá

PlaneGJH~~to

fia
Direetão Qeral fie
Saúfle, onde se
sustmtou o H.D.f.
como hospital de
referência (Serviqo
de Neurocirurgia Neurorradiofogia Oncologia Médica Radioterapia Hemodinâ.mica)

de terá permitido à A.R.S. a iniciativa de
investir uma verba de PIDDAC de cerca

de 200 mil contos ... ".
Aqui não será esquecimento, mas sim
desconhecimento: ainda vivemos num
estado de direito, não só as verbas já
estavam atribuídas, como já tinham
definido o seu destino (elevadores,
Unidade de C uidados Intensivos Polivalente, manutenção e aquisição de
equipamento,... ).
Todas estas acções foram, em tempo,
discutidas e comunicadas no âmbito das
reuniões regulares da Direcção Clínica
com a Comissão Médica, tendo sido algumas delas discutidas nos Serviços.
Não é com certeza má fé, mas reflecte
falta de imaginação, pois na sua carta
limita-se a enumerar uma série de problemas já resolvidos, ou em vias de resolução, quando tanto há para reflectir
e discutir. Como por exemplo:
-Será correcta a posição, na ac tual lei
de gestão hospitalar, que o Director Clínico eleito faça, por inerência, parte do Conselho de Administração?
-Como defender e contribu ir para
instalar uma rede hospitalar coerente?
-Como institucionalizar relações inter-hospitalares nos seus diversos aspectos assistenciais e formativos?
- Qual o grau de autonomia dos hospitais e qual a relação com as A.R.S.?
- Que alterações se preconizam na
gestão hospitalar? Serão os Centros
de Responsabilidades Integrados a
resposta?
- Está ou não correcto o desenvolvimento do conceito de centro hospitalar?
-Como perspectivar um quadro médico para um hospital? Em função
do número de camas? Em função da
população que serve?
-Que articulação e hierarquização deverá existir entre os diversos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos) ?
-Como integrar os hospitais nos Sistemas Locais de Saúde?
-Como ultrapassar a grave deficiência de recursos humanos que conduziu a quadros com uma pirâmide
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etária invertida, e sem médicos em
formação, na maioria dos Hospitais
Distritais?
O Conselho de Administração cessante do H .D.F. - e a Direcção Clínica em
particular- foi constituído por pessoas
do hospital, por isso, tinha obrigação
de ser conhecedor das graves deficiên cias da unidade hospitalar, consequên cia de anos de imobilismo.
Assim, orientou sempre a sua acção em
dois vectores ; por um lado, priorizar as
acções imediatas e inadiáveis, com o
conhecimento de que os recursos não
são ilimitados (gestão de crise), por outro, demonstrar a necessidade de uma
refonnulação global, adaptando as instalações/equipamentos e os recursos
humanos, às novas realidades.
Pensamos que, para além de actuar
nas necessidades do presente, contribuímos para projectar e lançar os alicerces do futu ro (assim haja vontade
política):
- Programa funcional do serviço de lnfecciologia;

Seni eonwto .... o
Dinetor Clínieo .wto
ftlfG por inerineia
parte do Coruellao
de Jlcfministrapo1

Como instalar uma rede
hospitalar coerente?
Como institueionalizar
relações infl'a·
-hospitalares nos
seus diversos aspectos
assisteneiais
e formativos?
- Programa funcional do ambulatório;
- Progrpma funcional do Centro de
Reabilitação do Sul do País;
- Plano Director;
- Proposta do quadro global do hospital (não só do quadro médico) ;
- Integração na programação e nas ac-

tividades da Unidade e do Sistema
Local de Saúde, com descentralização de algumas actividades.
Sempre fizemos o nosso trabalho com
espírito aberto e democrático, sempre
ouvimos e considerámos as críticas,
viessem donde viessem, como estímu los e temas de reflexão. T emos consciência que muito mais haveria e há
para fazer (no H.D.F. e no País).
T ermino, desejando que a nova Equipa, que incluirá com certeza o Dr. Veloso Gomes, consiga, com o seu espírito voluntarista, faze r mais, melhor e
mais depressa. T odos sairemos benefi ciados .
Lembramos que a história, até a A
hospitais, é feita com o passado, se?'
quer construir o presente e ganhar o
futuro.

'ex-Director Clínico do H.D.F.

1° Passeio i i de Santarém
o dia 24 de Abril fmdo, decorreu por terras Ribatejanas o I Passeio TI do Distrito Médico ele Santarém.
Com concentração junto ao Hospital de Santarém e
após visita à Sede da Ordem deste Distrito Médico, teve início o passeio em que participaram 38 Jipes com cerca de 40
médicos entre 120 participantes.
As dificuldades do percurso, constituídas por algumas subidas
e descidas de acentuado declive, a exigir o uso de red utoras,
passagens ele ribeiros, zonas de lama e outras ele areia, onde a

N
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orientação se fazia por marcas colocadas pela Organização no
terreno e referências do road-book, foram todas transpostas
pelos brilhantes concorrentes, com maior ou menor dificuldade, proporcionando momentos de prazer e divertimento
aos amantes elo Todo-o-T erreno.
Q uer o almoço, servido em aprazível meio rural, quer o jantar
convívio, realizado na Chamusca, final do Raide, decorreram
de forma animada e reconfortante após tão dura prova por
cerca de 150 Km de estradas e caminhos de terra batida.

Curriculum a
actividade médica
Na sequência da decisão tomada na reunião de 03.03.99, o Dr. Paulo Sancho
apresentou o parecer que elaborou sobre "Introdução no curriculum da descrição
de actividade médica desenvolvida fora dos estabelecimentos hospitalares e
a sua utilização no âmbito de concursos públicos da carreira médica hospitalar".
O Conselho concordou com o parecer e decidiu solicitar a sua publicação
na Revista da Ordem dos Médicos, com a introdução proposta pelo Dr. Alexandre
·e JUrenço que a seguir se transcreve.
Conselho Regional do Sul reunido
a 17 de Março de 1999 avaliou o
parece r redigido pelo Director do
Conte ncioso da Secção Regional do Sul
da O rdem dos Médicos, manifes tando a
sua concordância com o mesmo.
Este documento é importante na valorização de todos os actos médicos executados
durante o percurso profissional, sejam eles
realizados em ambiente de prestação público ou privado.
Tal instrumento é esse ncial para a mobilidade médica entre instituições de regime
de pres tação dive rso, tendo como press upos to que a essência do valor médico é o
acto que o mesmo pratica.
É implícito, no entanto, no mesmo parecer qu e a va lorização e a qu alificação relados actos praticados em instituições
~blicas ou privadas é da responsabilidade
do Júri dos Concursos.
O Conselho Regional do Sul ressalva que,
ao abrigo do pa rece r, ao Júri é facultada a
possibilidade de exigir aos candidatos a
apresentação de documentação comprova tiva, bem como de faze r o juízo apropriado da qu alidade dos actos praticados.
Por último é de salientar que a atribuição
de idoneidade para fins formativos é, de
momento, a única fo rma ce rtificadora da
qualidade dos actos praticados durante a
formação própria do Internato Complementar e que já é atribuído a instituições
públicas e privadas.
Aos ac tos praticados fora de Serviços que
não constem dos listados como insti tui ções idóneas cabe ao ]li ri a decisão de avaliar a oportunidade, a adequ ação e qu al o

O
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efeito (positivo ou negativo) para o percurso formativo com vista à atribuição do
título de especialista.

Secção Regional do Sul

Parecer
Foi solicitado a es te Contencioso a emissão de parecer no se ntido de saber da legalidade da utilização em concursos públicos
da carreira médica hospitalar de cuniculum do qual conste, qu er a actividade médica desenvolvida no âmbito do es tabelecimento público de saúde, quer a actividade desenvolvida fora des tes estabelecimentos.
Pretend e-se, ainda, saber se o mesmo regime se aplica aos exames fin ais do internato compl ementar.
C umpre, pois, apreciar.
Antes de mais importa reter que os concursos públicos visam possibilitar a escolha, dentre os diferentes candida tos, daqu ele que reúne melhores aptidões e <.JUalidades para desempenhar as funções do
luga r em ca usa. Mas vejamos, detalhadamente, o regime aplicável aos diversos
concursos no âmbi to da carreira médica
hospitalar.
No que respeita aos concursos de provimento na categoria de assistente da carreira médica hospitalar, rege a Portª
43/98, de 26 de Janeiro , que aprovou o
respectivo Regul amento. T ais concursos
podem ser externos - quando abertos a todos os médicos poss uidores dos respecti-

vos requisitos de admissão, es tejam ou não
vinculados à função pública- ou internos,
qu ando confinados aos médicos já vincu lados à função pública.
Decorre, desde logo, de tal distinção que,
podendo estes concursos ser externos e
portanto susceptíveis de integrar candidatos sem qu alquer vínculo a um estabelecimento hospitalar público, que os cunícula
apresentados por es tes não se podem restringir à actividade dese nvolvida em tal tipo de estabelecimentos, que pode eventualmente nem existir.
A seguir tal hipótese, teríamos a situação
absurda de, por um lado, se admitir que
médicos não vinculados à Administração se
candidatassem a concursos de provimento
da carreira médica hospitalar, para depois
não possibilitar a sua classificação e subsequente provimento, por não deterem actividade desenvolvida nos hospitais públicos.
Ora, o legislador não promove a prática de
actos virtuaimente inúteis. Mas há mais.
Neste tipo de concursos o único método
de selecção previsto é o da avaliação curricular, cabendo ao júri apreciar e classificar em mérito relativo os candidatos,
para fins de provimento dos lugares em
ca usa.
E o Regulamento es tabelece que os concorrentes devem aprese ntar "cinco exemplares do cun·iculum vitae", que se desti nam, precisamente, a que os membros do
júri possa m apreciar e classificar os candidatos. O nº 28 do Regulamento dispõe
ainda que: "Na avaliação curricular são
obrigatoriamente considerados, tendo em
atenção a especificidade das funções da
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área profissional a que respeita o concurso, os factores seguintes:
a) Exercício de fun ções no âmbito da área
profissional respectiva, tendo em conta
a compe tência té cni co-profissiona l,
tempo de exercício das mesmas e participação em equipas de urgência interna, externa e de apoio e enquadramento especializado à clínica ge ral em cuidados de sa úde primários;
b) Actividades de formação nos internatos médicos e outras acções de formação e educação médica frequentadas e
ministradas;
c) Classificação obtida na ava liação fin al
do internato complementar da área
profissional respecti va;
d) T rabalhos publicados ou comunicados
com interesse clínico e científico para a
área profissional respectiva, tendo em
conta o se u va lor relati vo;
e) Actividades docentes ou de investigação relacionadas com a área profissional ;
O outros factores de va lorização profissional, nomeadamente títul os e sociedades científicas.
Da letra de ta l dispositivo, designadamen te da sua alínea a), resulta que não há
qualquer restrição quanto ao local - hospital público ou privado - onde o médico
concorrente praticou os actos próprios da
sua especialidade. Aquilo qu e tem parti cular relevo são as funções exercidas no
âmbito da especialidade em causa.
O ra, onde a lei não restringe, não pode o
intérprete fazê- lo . O método de selecção
da avaliação curricular visa medir as aptidões profissionais dos ca ndidatos face às ·
exigências da função, portanto, as aptidões no se u conjunto. Estas aptidões, cuja
ava liação a lei manda operar, são qu alidades próprias do sujeito, que se revelaram e
se dese nvolveram gradu almente, em determinado se ntido, e são mensuráve is
através de ce rtos índices. Mas não são
fraccionáveis nem compartimentáveis, segundo critérios espaciais. Limitar a apreciação desta matéria à luz de índices baseados no local onde os mesmos foram
praticados é propor-se à obtenção de um
resultado distorcido e que fru stra os objectivos da lei.
Face ao acima exposto temos, como pri·meira conclusão, que nos concursos de
provimento dos lugares de assistente da
ca rreira médica hospitalar, nada obsta a
que os médicos qu e a eles se ca ndidatem
incluam no seu cuniwlum vitae a tota lidade dos actos clínicos praticados no âm-
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bito da especialidade, independentemente
do facto de os mesmos terem sido dese nvolvidos num hospital público ou num a
instituição privada. A apreciação e avaliação do júri deverá, pois, incidir também
sobre eles.
Q ues tão diversa, mas conexa com a prese nte é a da prova da prática dos actos invocados no currículo. Importa sublinhar
que a lei não faz qualquer exigê ncia de
comprovação dos elementos constantes
dos currículos aprese ntados pelos candidatos aos concursos, mas tão só estabelece
uma comin ação para as falsas declarações
prestadas pelos candidatos. Efec tivamente, o nº 20 do Regu lamento estabelece
qu e as falsas declarações feitas pelos candidatos nos requerimentos ou nos currículos são puníveis nos termos da lei penal e
constituem infracção disciplinar se o ca ndidato for fun cionário ou agente.
Por outro lado, o nº 11.1 do Regul amento
vige nte facu lta ao júri a possibilidade de
exigir aos candid atos a apresentação da
documentação comprovativa dos fac tos
ou elementos .referidos no se u currículo
que possam relevar para a apreciação do
mérito, sob pena dos mesmos não· poderem se r considerados. Verifica-se contu do, que a exigê ncia de comprovação de
factos ou elementos do currícu lo pode incidir sobre todo e qu alquer acto praticado,
seja nos estabelecimei1tos hospitalares privados ou públicos. No que concerne aos
concursos de habilitação ao gra u de consultor e de provimento na categoria de
chefe de serviço da carreira médica hospi talar, cujo Regul amento consta actualmente da Portª 177/97, de 11 de Março,
cremos que a conclusão deverá se r idênti ca, embora com bastantes limitações, decorrentes do facto de não estarmos perante um concurso de ingresso na carreira.
Efec tivame nte, nos concursos de habilitação ao grau de consultor e de acordo com
o nº26 do R egul amento citado, na "discussão pública do currícu lo são obrigatoriamente considerados, tendo em atenção
a especificidade das fun ções da área profissional a que res peitam as provas, os factores seguintes:

"a) Exercicío das funções de assistente na área
fJrofissional reslJectiva, tendo em conta a
comlJetência técnico-fnofissional, temfJo
de exercício das mesmas, chefia de unidades médicas fun cionais, fJarticifJação
em equifJas de urgência intema e extema
e afJoio e enquadramento especializado à
clínica geral em unidades de cuidados de
smíde fnimários;

b) Actividades de fomwção nos intematos
médicos e outras acções de fonnação e
educação médica, frequentadas e ministradas;
c) Trabalhos publicados ou comunicados
com interesse clínico fJara a área profissional respectiva, tendo .em conta o seu
valor relativo, com destaque para os que
reflictam a produtividade e eficácia dos
widados de saúde prestados, os níveis de
rendimento assistencial e a fJesquisa de
modalidades terapêuticas mais eficazes;
d) Capacidade e aptidão para a gestão e organização de serviços lwsfJitalares e desempenlw de cargos médicos, evidenciada em resultados de eficácia e eficiência;
e) Actividades docentes ou de investigação clínica relacionadas com a área profissional;
f) O utros factores de valorização profissional, nomeadamente, títulos,
científicas e particifJação em júris de
cursos médicos".
Ora, os factores transcritos estão essencialmente ligados ao desempenho, no âmbito da carreira médica hospitalar, das
fun ções correspondentes à ca tegoria de
a sistente que o médico já detém, sendo,
consequ entemente, muito limitada a relevância dos actos médicos praticados, no
âmbito da especialidade, fora do hospital
público. E idêiltica situação se verifica em
relação aos concursos de provimento para
a categoria de chefe de serviço hospitalar,
em que os factores a ponderar pelo júri
são, obriga toriamente, os seguintes (vide
nº 59 do Regul amento citado):

"a) Exercicío das fun ções de assistente e de assistente graduado na área fJrofissional resfJectiva, tendo em conta a competência
técnico-profissional, tempo de exercí
das mesmas, chefia de unidades médicas
funcionais, fJalticipação em equifxls de urgência interna e externa e apoio e enquadramento esfJecializado à clínica geral em
unidades de cuidados de saúde fnimários;
b) Actividades de fonnação nos internatos
médicos e outms acções de fonnação e
educaçao médica, frequentadas e miniso·adas;
c) Trabalhos fJublicados ou comunicados
com interesse clínico pam a área fnofissional resfJectiva, tendo em conta o seu
valor relativo, com destaque fJara os que
reflictam a produtividade e eficácia dos
cuidados de saúde fmstados, os níveis de
rendimento assistencial e a fJesquisa de
modalidades terafJêuticas mais efica zes;
d) CafJacidade e afJtidão fxlra a gestão e organização de serviços hospitalares e de-

sempenho de cargos médicos, evidenciada em resultados de eficácia e eficiência;
e) Actividades docentes ou de investigação
clínica relacionadas com a área {Jrofis sional;
J) Outras fa ctores de valorização fJrofissional, nomeadamente, títulos, sociedades
científicas e fJmticifxrção em júris de concursos médicos."
T odavia, há que te r em conta que, quer ao
conc urso de habilitação, quer ao de prov ime nto podem candid atar-se médicos não
vinc ul ados à fun ção pC1blica - vide nºs 13
e 38. 1, alínea c) do Regul amento aprovado pela Po rtª 177/97.
Com efeito, de acordo com o disposto no
artº 22º, nº6, aplicáve l à ca rreira hospitapor força do disposto no a rtº 29º, nº2,
do D.L. 73/90, de 6 de Março, "Ao

concurso de habilitaçdo ao grau de cons ultor
fJodem ainda candídatar-se médicos sem
qualquer vinculo contratual a serviços onde

se afJlique o difJloma das carreiras médicas e
que fJossuam o gra n de especialista 0 11 médicos a quem tenha sido reconhecida equivalência de fomwçdo e cujo wrrículo {Jrafissional,
em qualquer dos casos, mereça parecer fJrévio
favorável, a emitir fJor comissdo técnica designada fJara o efeito, e seja considerado suficiente fJor des fxrclw do Ministro da Saúde."
E aos concursos de provimento para chefe
de serviço hospitalar podem cand idata r-se
médicos não vinculados, mas habilitados
com o gra u de consu ltor, nos termos do
artº 22º, nº6 do DL 73/90, acima transcrito.
A ssim, atento o ac ima exposto, entendemos que também nes te tipo de conc ursos
poderá se r incluída, no currícu lo elos ca n-

didatos, a ac tivid ade médica pertinente
rea li zada fora dos serviços hos pitalares
públicos. Resta, agora, verificar qu al o regime aplicável aos exa mes fin ais do internato comple menta r, mais conc retame nte à prova c urric ul ar. Ora, de acordo com
o nºl do anº 64º do Regul amen to dos
Inte rn atos Co mpl e m e nr a r e~, aprovad o
pela Portª 695/95, de 30 ele Junho, esta prova "destina-se a ava li a r a trajectóri a profiss iona l do ca ndidato ao longo el o
processo form ativo, consistindo na apreciação e disc ussão do curriculum vítae."
Estabe lece, a ind a, o nº3 deste prece ito
que para a classificação d es ta prova são,
entre outros, os seguintes e lementos a valori za r:

"a) Descrição e análise da evoluçdo da formaçdo ao longo do intemato;
b) Descriçdo e análise do contributo do tra ballw do candidato para os serviços e
funcionamento dos mesmos;
c) Frequência 'e classificaçdo de cu rsos cJrjo
fJragrwna de fonnaçdo seja de interesse
fxrra a es fJecialidade e que se enquadrem
na fa se de fonnaçdo em que foram efecwados;
·
d) Publicaçdo mi apresentação fníblica de
trabalhos;
e) Trabalhos escritos e 0 11 conumicados
feitos no âmbito dos serviços e da esfJecialidade;
J) Participaçdo, dentro da área de es fJecializaçdo, na fonnaçdo de outras fJrafissionws. "

cand id ato, independentemente do loca l
onde a mesma tenha sido desenvolvida e
de os actos praticados o terem sido no âmbito do inte rn ato, sendo certo que os se rviços a qu e as alíneas se referem podem
ser de instituições privadas. Diríamos ainda que, qu ando o Regulame nto a lude a
um a ava li ação da trajectória profissional
do cand id ato ao longo elo processo formativo e na descrição e a nálise da evolução
el a fo rmação, está , em nosso entender, a
permitir claramente que se possam ter em
con ta parâmetros mais amp los do qu e
aque les qu e res ultariam ela mera ac tivid ade estabelecida no programa de fo rmação
lega lmente prev isto.
Não se fa ze ndo es ta interpretação, não vemos que pudesse se r dado qualquer alca nce prá tico ao preceituado no nº2 do artº
58 do Regulamen to . Com efeito, de acordo com tal normativo , podem se r ad miti elos à ava li ação fin al elo internato complementa r os médicos a quem te nha sido
concedida eq uiva lência formativa, o que
faz press upor que não tenham seguido o
programa o fici al ele form ação. Conclui-se,
assim, que os currículos elos médicos qu e
se apresentem às provas de avali ação fin al
elo internato complementar podem conter
a activid ade clínica dese nvolvida "extrainternato" , deve ndo, nesse caso, o júri
ava liar a mesma. Esta é, salvo melhor, a
nossa opinião.

O Cons ultor Jurídico

Res ul ta, pois, que pode e deve se r tida em
consideração a actividade profiss ional do

Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia
O Conselho Regional do Norte
e o Conselho Distrital do
Porto têm assistido com
preocupação a uma sucessão
de notícias relativas
às condições de exercido
da Medicina no Centro
Hospitalar de Vila Noua
de Gaia.

odas as referid as notícias apontam
pa ra a ex istência de ev ide nte conflitu osidade entre hierarquias técnicas e hierarqui as adm inistrativas com
risco eviclem e de degradação d a qualidade
dos actos méd icos. A lgum as de las não se
limitam a especulações jo rnalísticas e fora m já objecto de denúncia junto do Pres idente da O rdem dos Médicos, que as remete u à Secção Regiona l do Norte e qu e
justifi ca m investigação e eventual procedimento disciplin ar.

T

A menos que se atribua aos ó rgãos de comunicação social a orga nização de uma
cabala, a conflituosidade a que nos re feri mos parece ca usar (o u se r ca usad a) por in suficiências d e natureza técn ica. Seja qual
for a relação de causalidade, à O rdem dos
Médicos compete ve lar pe la qualidade dos
ac tos médicos, exe rce ndo as suas competênci as téc nicas e disc iplinares.
Assim, o Conselho Regional do Norte e o
Conselho Distrital do Porto da O rdem dos
Médicos deliberam, sem prejuízo de um
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processo de inquirições aos médicos que
integram o Conselho de Administração do
Hospital de Gaia, enviar ao Exmo. Colega
as seguintes recomendações e solicitações:
1 - Solicitar ao Exmo (a) Colega que de nuncie junto da O rdem dos Médicos
as situações que entender e qu e colocam em causa a independência técnica bem como as condições de exercício da actividade médica, em qu alquer sector da actividade hospitalar,

com risco de diminuição da qu alidade
dos actos médicos praticados, nomeadamente no que refere a meios de
diagnóstico e de terapêutica.
2 - Recomend ar ao Exmo (a) Colega que,
ao abrigo do Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Age ntes da Administ~ação Central, Regional e Local, solicite ao respectivo superior hierárqui co ordens escritas quando entender
que as mesmas colocam em causa a
independência profissional do médi-

co, impeçam a prestação dos cuidados
médicos que considerar adequados ou
limitem ou censurem a utilização dos
meios de diagnóstico e terapêutica
que permitam um adeq uado atendimento aos doentes.
3 - Solicitar ao Exmo (a) Colega que comunique à Ordem dos Médicos qu aisquer atitudes das hierarquias constituídas que assumam carácter de represália pelo facto de agir de acordo com
os princípios atrás enunciados.

Excepções ao segredo
profissional
Que tipo de informações clínicas, destinadas aos procedimentos relativos a contratos
de financiamento ou seguros de vida, ·podem ser fornecidas pelos médicos?
A questão fo i colocada à Ordem dos Médicos pelá Directora de um Centro de Saúde.
a opinião do ·consultor jurídico da
Ordem dos Médicos "há que ter
em atenção que se trata de informações cujos principais interessados são
os próprios doentes e que es tão protegidas
pelo segredo profissional no interesse destes, com vista a uma maior salvaguarda da
relação médico doente e no intuito de aumentar a confiança deste naquele".
Quanto à questão do segredo profissional,
o consultor jurídico sublinha a importância dos artigos 68º e 70º do Código
Deontológico.

N

Parecer
Foi presente a este Contencioso um pedido de parece r relativo às qu es tões
expostas e que basicamente se reconduzem ao fornecimento, por parte de
médicos de Centros de Saúde, de informações clínicas relativas a utentes destes.
T ais informações destinam-se a instruir os
procedimentos relativos a contratos de financiamento e ou de seguros de vida e,
consequentemente, a se r entregues nas
instituições bancárias ou nas companhias
seguradoras.
Em nosso entender, não é relevante o fac to dos pedidos de informação clínica serem efectuados através dos próprios doentes, antes nos parece correcta esta situa-
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ção, atento o preceituado deontológico atinente ao segredo médico, já que um tal
pedido feito pelo interessado implica, no
mínimo, o consentimento tácito·para a revelação dos dados existentes e qu e a si respeitam. T ambém entendemos não constituir irregularidade o fac to de estarem em
causa informações clínicas na posse do
Serviço Nacional de Saúde e qu e são ve iculadas ao sector privado.
Na verdade, há que ter em atenção que se
trata de informações cujos principais interessados são os próprios doentes e que estão protegidas pelo segredo profissional no
interesse destes, com vista a uma maior
salvaguarda da relação médico doente e
no intuito de aumentar a confiança deste
naquele.
Efectivamente, quanto à matéria do segredo profissional é o seguinte o teor dos artºs
68º c 70º do Código Deontológico da O rdem dos Médicos:
Artigo 68º
1. O segredo profissional abrange todos os
factos que tenham chegado ao conhecimento do médico no exe rcício do seu mister ou por causa dele, e compreende especialmente:
a) Os factos revelados directamente pelo
doente, por outrém a seu pedido ou terceiro com quem tenha contactado du rante a
prestação de cuidados ou por causa dela;

b) O s factos apercebidos pelo médico,
prove nientes ou não da observação clínica
do doente ou de terceiros ;
c) Os factos comunicados por outro médico obrigado, quanto aos mesmos, a segredo profissional.
2. A obrigação de segredo existe quer o
se rviço solicitado te nha ou não sido prestado e quer seja ou não remunerado.
3. O segredo é extensivo a todas as categorias de doe ntes, incluindo os assistidos
por instituições pres tadoras de cuidados
de saúde.
Artigo 70º
I. Excluem o dever de segredo profissional:
. a) O consentimento do doe nte ou seu representante quando a revelação não prejudique terceiras pessoas com interesse na
manutenção do segredo;
b) O que fo r absolutamente necessário à
defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do médico e do doente,
não podendo em qualquer des tes casos o
médico revelar mais do que o necessário e
sem prévia consulta ao Presidente da O rdem.
Assim e num a perspectiva deontológica, é
de concluir sumariamente que a cautela e
a letra das normas deontológicas pedem
qu e os médicos solicitem aos se us doe ntes
uma confirmação/autorização escrita para

fo rnece r os dados so licitados pelas entidades referid as, aind a que sejam es tes a efectua r directamente tal pedido .
Deste modo, só caso a caso pode rão os clínicos ajuiza r ela possibilidade ele revelar os
elemen tos protegidos pelo sigil o profissio-

nal, aind a qu e para tal de te nh am auto ri zação exp ressa do doe nte .
Fa z-se, ainda, nota de qu e o conse ntime nto pres tado pelo doente só é eficaz se for
feito de fo rm a livre e esclarecida, ca bendo
aos méd icos, pres tar todas as informações

ao se u dispor para que os doentes tenh am
plena Cúnsciência do alcance e possíveis
conseq uê ncias do se u ac to.
Por Cdtimo, entendemos que as inform ações/rela tórios clínicos em ca usa revestem
natureza idênti ca aos atestados méd icos.

Consultaria Fiscal
IRS
Despesas de Educação
São consideradas despesas de educação os
encargos suportados com a frequência de
estabelecimentos de ensino de línguas, teatro, mC1sica, canto e outros, desde q ue esses
belec imentos estejam integrados no
~ · tema Nac iona l de Educação ou reconhecidos como tendo fin s análogos pelos
ministérios competentes.
A declaração emitid a pelas respec tivas entidades eleve obrigatori amente certificar expressamente que estão integradas no SNE
ou estão reconhec id as como tendo fin s
análogos pelos ministérios compete ntes.
A autorização de funcionamento concedida a esses estabe lec imentos e também às
escolas de ensino particul ar e cooperativo
não dispensa a ex istênci a elo reconhecimento expresso, para efeitos de abatimento
das quantias suportadas em sede de IRS
(Despacho do Secre tá rio ele Estado dos Assuntos Fiscais).
Despesas de Saúde
A dedução elas despesas de sa úde, excepto
medicamentos, para além da exigê nci a da
exibição ela prescrição médica, dependerá
sempre do juízo q ue, numa apreciação ca-~ tica, cond uza ao reconhec imento da in.
pensabilidade da despesa, face aos objectivos e princípios da justiça, ela equ idade e
da igualdade e às ca rac terísticas personali zantes do imposto.
Consequentemente, não serão decl utíve is,
a títu lo de despesas ele sa úde, os enca rgos
derivados ele bens, ainda que w b presCI·ição médica, c uj a utilidade não se esgote na
fin alidade terapêutica, tais como os seguintes:
Cosméticos; colchões; cadeiras; almofadas;
desumi ficado res; aspirado res; aparelhos de
ar condicionado; bicicletas; aparelhos ele
muscul ação; ban heiras ele hiclromassage m
(Despacho do Director - Ge ral Impostos)
Retenções na Fonte
As retenções na fo nte devidas nos rendimentos ele traba lho independente incidirão apenas sobre 50%, quando auferidos
por méd icos de patologia clínica e médicos

radiologistas, como tal reconhecidos pelas
entidades competentes e insc ri tos nas respectivas associações da classe , qu ando a
insc rição seja requisito pa ra o exe rcício oficial da ac tividade profissional.
Nos recibos modelo 6 ("recibos verdes"),
os médicos deve m assinalar esse facto com
x no rec tângulo que refere "sobre 50% artº 10; nº 1, elo DL n9 42/9 1, ele 22/0 1".
Trabalho Independente/Pagamentos fJor
Conta
Os pagamentos por conta respeitantes ao
ano de 1999 deve m se r efec tuados até ao
d ia 20 dos próx imos meses de Julho, O utubro e Deze mbro.
Os montantes devidos constam da nota de
liquidação elo IRS referente ao ano de 1998
e da ca rta enviada pela Direcção Ge ral dos
Impostos du rante o mês de Junho de 1999.
Ne m todos os médicos que exe rce m acti vid ade por conta própri a estão sujeitos a estes paga mentos por conta.
lmfJosto MunicifJal de Sisa
A tabela simplificada do im posto municipal
de sisa, para o terri tório elo Continente, em
vigor desde I de Janeiro de 1999, é a seguinte:

Valor sobre que incide a SISA
(em contos)
Até 11.170
> 11 .170 até
"
> 15 .300
"
> 20.400
"
> 25.500
> 30.900

A obriga toriedade da e ntrega destes mapas verifica-se quando durante o ano de
1998 tive rem sido emitidos recibos modelo
6 ("recibos ve rdes") a cada um dos clientes
e a cada um dos fornecedores relativamente a despesas efectuadas pelos médicos na
sua ac tividade por conta própria, desde que
o va lor seja superior a 1.000 contos.
Não se ve rifi ca ndo estas situ ações não haverá, por parte dos médicos, luga r ao cumprimento destas formalidades legais.
Os mapas recapitulativos alud idos serão
aprese ntados, quando fo r caso disso, na Repartição ele Finanças da área da residência,
em duplicado, (cópia), ou rem etidos, num
(mico exemplar, para o Se rviço de Ad mi nistração do IV A - Avenida João XX I, nº
76- Apartado 8 143, 1802 Lisboa Codex.

)rnos ComfJensmórios/]uros de Mom

A taxa anu al elos juros legais e os estipulados se m determinação de taxa o u quantitativo fo i fi xada em 7% e, sendo assim , a taxa
de ju ros compensa tórios passou para 7% e
a dos juros de mo ra para 12%.
A Consulta ria Fiscal funciona todas as terças feiras, das LO às l3 horas e às quin tas
feiras, el as 18.30 às
20.30 horas, na AveParcela
Taxa
nida Gago Coutinho,
(%)
a abater
15 1, em Lisboa.

o
15.300
20.400
25 .500
30 .900

558.500$00
1.479.500$00
2 .904 .500$00
4.944.500$00
Taxa única de 10%
5
11
18
26

IVA
Mapas Recapitulativos de C lientes
e Fornecedores
Decorre du rante os meses de Maio e Junho,
o prazo de entrega elos mapas recapitulativos
de IVA de clientes (receitas) e de fo rnecedores (despesas), relativa mente aos médicos
que exe rça m actividades no regime de trabalho independente ("recibos ve rdes").

Consulta ria fiscal
IRS/ 1999

Abatimentos, deduções
e benefícios fiswis

O regime que vigorou
a té 3 1.1 2. 1998 fo i
substancialmente alte rado através da Lei
elo O rça mento de Estado para o ano de
1999, se ndo, por isso, releva nte que, desde
já, se informe as modificações mais signifi cativas:
Deduções ao rendimento
Trabalho dependente
O valor mais elevado ele:
a) - 70% elo rendimento bruto com o limite:
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529.63 2$00 - não deficientes
794.448$00 - deficientes
b) - a totalidade das contribuições para a
Segurança Social ou CGA
O limite de 70% pode ser alterado para
75% quando a diferença corresponda a
quotizações para a Ordem ou despesas de
formação profissional, com o limite de 50
contos.
Traballw independente - sem limites

("recibos verdes")
Remunerações e encargos com empregados
e colaboradores; Rendas de consultório;
Amortização de instalação e equipamentos; Q uotizações para a Ordem e outras
organizações de classe; Contribuições obriga tórias para a Segurança Social.
Até 32,5% do rendimento bruto dos recibos verdes.
Pagamento de serviços prestados por terceiros; Seguros do veículo e da responsabilidade profissional; Consumo de água e
de energia; Valorização e representação
profissional (10%); Deslocações e estadas
do sujeito passivo (10%); Comunicações e
bens de consumo.
As despesas com veíc ulos lige iros de passageiros são consideradas custos em apenas
50%.

Prediais (rendas)
As despesas de conservação e de manu tenção, devidamente comprovadas, incluindo seguros de incê ndio, taxas de esgotos, despesas de condomínio, obras, etc
(totalidade).

Mais-valias/menos-valias
A mais-valia apurada é con siderada apenas
em 50% do seu valor, salvo as obtidas com
partes sociais e outros valores mobiliários.

Pensões
São deduzidas até ao limite de:
1445 contos - não deficientes
1.878,5 contos - deficientes
Pensões de alimentos
São deduzidas na totalidade desde que o
sujeito passivo esteja obrigado ao seu pagamento por sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente.
Aquisições/construção de imóveis
Dedução de 10% do valor aplicado com o
limite de 305 contos (casados e não casados) e 152 contos (separados de facto), em
habitação própria e permanente, com data
da celebração do contrato em 1999.

Rendas recebidas
Contratos celebrados
Dedução até 500 contos das rend as líquidas de despesas.
De conservação e de manutenção, de contratos de arrendamento para habi tação
permanente do arrenda tário, de contratos
celebrados de 1 de Janeiro de 1997 a 3 1 de
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Dezembro de 2000.
A re nda não pode se r superior à renda
condicionada calculada nos termos da legislação em vigor.

Poupança-Condomínio
I% do valor matricial do prédio ou fracção, com o limi te de 10 contos (casados e
não casados) .

Donativos

Computadores e Material Informático

São deduzidos os donativos acrescidos de
30% concedidos à ad ministração ce ntral,
regional e local e organismos estatais (tota lidade).
Até ao limite de 30%, ac rescidos de 30%,
os donativos concedidos a igrejas, IPSS,
museus, bibliotecas, instituições de cultu ra, de ciência, de literatu ra , escolas, centros
de desporto, creches, jardins de infâ ncia,
etc.

20% das quantias despendidas com o máx imo de 30 contos (casados e não casados).
Aconselhamento Jurídico e Patrocínio Ju-

Quotizações Sindicais

diciário
20% das despesas efectu adas com o limite
de 25 contos (casados e não casados).

Equipamentos Energias Renováveis
20% das despesas com as aquisições com o
limite de 25 contos (casados e não casados).
Sujeitos Passivos, Dependentes ou Ascendentes
Não casados - 36 con tos
Casados- 54,8 contos
Dependente - 19,8 contos cada. Ac r
225$00, 450$00 ou 575$00, respecti v
mente, por cada dependente quando sejam em número de 2,3 ou mais.
Ascendente- 19,8 contos
Tratando-se de deficie ntes estes valores são
ac rescidos de 50%.
Contribuição Autárquica de Prédios Arrendados
A contribuição é dedutíve l proporcionalmente.
Crédito de Imposto Respeitante a Lucros
de Pessoas Colectivas
60% do IRC corresponde a esses lucros
quando englobados.
Pagamentos por Conta e Retenções na
Fonte
T oralidade.

Até ao limite de I% do rendimento bruto
de trabalho depe ndente e de pensões.
Deduções à Colecta
Despesas de Saúde - 30% das despesas
isentas de IV A ou sujeitas à taxa de 5%
e 2,5 % ou até 10 contos das despesas
resta ntes justificadas obrigatoriamente
através de receita médica.
Despesas dé Educação
30% das despesas efectuadas com o limite
de 101 ,5 contos. Havendo 3 ou mais dependentes são acrescidos de 1Ocontos por
cada um.
Juros e Amortit ações
30% dos encargos com aquisição, constru ção ou be neficiação de imóveis destinados
a habitação própria e permanente, até ao
limi te de 94,3 contos (casados e não casados) e de 47, I5 contos.
Prémios de Seguros
25% dos encargos com prémios de seguro
de vida, doe nça e de
acidentes pessoais, até
ao limite de 20 contos
Rendimento Colectável
(casados) e de 10 con(Contos)
tos (não casados).

Poupança
(PPR's)

Taxa
(%)

Parcela a abater
(Contos)

Refonna

25% de encargos com
o limite de 107 contos
por cada suj eito passivo.

Poupança-Habitação
(PH)

L:::=====================~

25% das entregas efectuadas com o limi te
de I05 contos (casados e não casados).

Poupança-Acções (PPA's)
7,5% das entregas realizadas ou 3 7,5 contos
(o va lor menor) , por cada sujeito passivo.
Aquisição de Acções (OPV's)
5% das entregas feitas até 32,5 contos (não
casados) e 65 contos (casados) .
7,5% das entregas efectuadas por trabalhadores da empresa com o limite de 49
contos (não casados) e 98 contos (casados).

Q uaisquer assun tos relativos a matéria fiscal poderão ser tratados no Gabinete da
Consulta ria Fiscal, todas as terças fe iras das
IOàs 13 horas e às quintas fe iras das 18.30
às 20.30 horas, na Ave nida Almirante
Gago Coutinho, nº 15 1, em Lisboa.

