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É de todos bem sab id o ou pelo menos neste momento já devia sê- lo. que a
Medicina Convencionada tem de ser o ponto de equilíbrio e de bom senso
face às vantagens e aos inconvenientes de uma Medicina Liberal pura ou de
uma Medicina organizada total.
Interessa-nos. no entanto. referir aqui muito especialmente o facto do pagamento por acto médico ser a condição essencial e lógica da Medicina Liberal.
Ele acompanha, assim. de modo natural a livre escolha do médico pelo doente
e a liberdade de prescrição do médico. O pagamento por acto pode aplicar-se ao
sistema de pagamento directo, ou a qualquer tipo de sistema de reembolso,
com ou sem ta xa moderadora. efectuado através de pagamento directo do doente ao
médico ou de pagamento feito por entidade seguradora em causa, seja ela
mutualista, privada ou estatal.
O pagamento po r acto associa -se também à liberdade que o médico tem de
esco lh er a região onde vai trabalhar. e a ele próprio. que como profissional respon sável, se irá confrontar com as co nsequências boas ou más da sua escolha .
Aqui, claramente. associam-se os princípios fundamentais da maior liberdade com a maior responsabilidade;
Os perigos tantas vezes invocados de que o «pagamento por acto médic,mi
levaria ao hiper-consumo, acu sando-se então os médicos de provocar artificialmente o consumo para aumentar os seus réditos. não resistirá certamente, e
sobretudo em termos de macroeconomia. a uma análise realista e correcta.
Desco nhecer-se-á que organismos estatais como a ADSE ou os Serviços Sociais do
Ministério da Justiça, ou privados, como os SAMS, também fazem os seus orçamentos de gestão? Será crível que os economistas do Ministério dos Assuntos Sociais
e os seus responsáveis só sa ibam raciocinar com sa lários e verbas aparentemente
fi xas? Não acreditamos porque é absu rdo .
Pelo contrário, é certamente uma Medicina totalmente gratuita aquela
· que empurrará o doente a pedir cada vez mais, ao eliminar-se a sua parte de
responsabilidade directa no seu próprio tratamento.
Pelo contrário, o «pagamento por salário>>, seja qual for a modalidade por que
se apresente. seja ele salár io fi xo ou sa lário por capitação fi xa ou variável , representa seguramente a antítese da Medicina Liberal. Assim, para ter direito à sua
remun era ção. o médico terá que observar um número relativamente fi xo de doentes,
(Continua na pág. 19)
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Conselho Nacional Executivo

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES- ANO DE 1980

De acordo com o previsto no art 0 5° do Estatuto
da Ordem dos Médicos vem o Conse lh o Nacional
Executivo submeter à discussão e aprovação do Plenário dos Conselhos Regionais o seu relatório da acti vidade realizada ao longo do ano de 1980.
O Conselho Nacional Executivo reuniu 52 vezes
efectuando-se as reuniões ordinárias mensais na sua
Sede provisória em Lisboa e as extraordinárias, de
forma rotativa, na Sede das três Secções Regiona is.
Durante esse período foram expedidas 6406 ofícios
e circulares e recebidas 2400. A Actividade da Ordem
dos Médicos, embora pautada por objectivos comuns
bem definidos e decorrentes do seu Estatuto, desdobrou-se em múltiplos campos de acção que para facilidade de exposição e compreensão serão abordadas
de forma separada e sequenc ial , sem prejuízo duma
constante perspectiva de globalidade de acção.

I-

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
E ORGANIZAÇÃO INTERNA

Procurou-se criar eficácia e profissionalização nos
funcionários do Conselho Nacional Executivo.
Contratou-se um advogado para dar apoio ao Conselho Nacional Executivo e pareceres sobre todos os
aspectos legais da actividade do Conselho Nacional
Executivo, nomeadamente com o fito de propor ao
poder político soluções concretas. Mostrou a experiência que é muitas vezes na passagem de um texto,
da sua formulação corrente para a linguagem das leis
que surgem os atropelos ou as alterações que ultrapassam a semântica não são por vezes difíceis de
avaliar, de imediato, nas suas Implicações.
Contratou-se um Colega, em tempo parcial e em
regime precário, para dar apoio ao Conse lh o Nacional
Executivo como Secretário Geral: Senhor Dr. António Dionísio .
O Conse lho Nacional Executivo utilizou em 1980,
3 secretárias, 2 dactilógrafas, 2 arquivistas, 1 paquete
e 1 primeiro escriturário (cedido pela Secção Regional

Ordem dos Médicos

do Su l) A Contabi lida de ficou a cargo do técnico de
contas da Secção Regional do Su l.

11 - POLÍTICA DE SAÚDE NACIONAL
-

Lei de Bases do SNS

Procurou o Conselho Nacional Executivo, dentro
dos meios e métodos legais ao seu alcance, influenciar
o Governo no sentido de fazer revogar pela Assembleia da República a Lei de Bases do SNS 56/79 por
forma a sa lvaguardar de forma inequívoca a liberdade
de esco lha do médico pelo Doente e constituisse um
necessário recuo na progressiva funcionalização dos
Médicos nos Serviços de Saúde ex istentes no País.
Acreditamos que a nova Assembleia da República
venha a revolgar as disposições estatizantes e despersonalizadas do proj8cto em causa, substituindo-se por
outro, que contemple a orientação proposta pela
Ordem, já que se encontram completados estudos
nesse sentid o, com grande melhoria formal e sem
alteração da filosofia que informava o Projecto inicial.
Além disso está já ultrapassada a fase de Governos
Provisórios, não havendo pois argumentos que JUStifiquem não atacar desde já os problemas de fundo, em
vez de ater-se apenas às questões pontuais.

2 - Serviço Regional de Saúde dos Açores
Com a co laboração do Conselho Nacional Executivo, através do seu Presidente, que, por duas vezes
se deslocou aos Açores, na primeira das quais contactou a Senhora Secretária Regiona l dos Assuntos
Soc iai s e Saúde e na última das quais teve frutuosa
e agradável entrevista com o Presidente do Governo
Regional Dr . Mota Amaral, o Distrito Médico apresentou ao grupo parlamentar dos Assuntos Sociais
e Saúde um projecto de Decreto respeitante ao Serviço Regional de Saúde.

Este projecto na linha geral do PrnjAr.t o da Ordem
dos Médicos e em contínuo aperfeiçoamento formal ,
veio a ser apoiado por esmagadora maioria dos
Médicos. não se tendo registado votos contra e apenas raras abstenções.

3 - Carreiras Médicas
O Conse lho Nacional Executivo enviou à Secretaria de Estado da Saúde. arós ampla recolha de
críticas e sugestões, o projecto de Carreiras Médicas
Hospitalares. que estava na fase de assinaturas
durante o VI Governo Constitucional e enviou também a su a crítica e propostas quanto à Carreira de
Generalista, ambas constituindo anseio premente da
Classe e como tal justificando o apoio do seu organismo representativo.

4 -

Numerus Clausus em Medicina

Face à crescente plétora de jovens médicos e consequente ameaça de subemprego e até de desemprego médico tem a Ordem dos Médicos pugnado
junto dos órgãos do Poder e da opinião pública no
sentido de ver implementado um correcto numeru s
clausus à entrada nas Faculdades de Médicos que,
salvaguardando o regular funcionamento das faculdades, ofereça perspectivas de emprego a todos os
licenciados . Por outro lado tem propugnado pela
criação de alternativas para os alunos vocacionados
para o campo da Saúde, nomeadamente pela estimulação das carreiras de Medicina Dentária de Enfermagem, Paramédicas, etc.

5 - Convenções Médicas
a) Para a Carreira Hospitalar valoriza-se o tiro-

cínio efectuado nos Hospitais e o Título de
Especialista obtido através da Ordem dos
Médicos e consagra-se o carácter naciona l da
Carreira mas com ênfase na autonomia das
Instituições .
A adopção de critérios nacionai s de qualificação facilitará um mais fácil intercâmbio
entre as Instituições e a autonomia facilitará o
traba lho de equipa e a rentabilidade dos Serviços . Pugnou-se por uma estrutura orgânica
mais adequada aos padrões europeus, contribuindo assim para uma ma is fácil integração
na CEE.
b) Na Carreira de Generalista aceita-se o princípio
de que deve trabalhar em regime de responsabilidade contínua e o seu vencimento resultar
de uma remuneração base correspondente ao
exercício da medicina profiláctica e preventiva ,
quando ela deva ter lugar, e de uma retribuição
variável dependente de número e qualidade de
actos médicos efectuados.
A Carreira de Saúde Pública encontra-se
ainda em Estudo e deverá integrar-se na filosofia já expressa no projecto de Lei de Bases do
SNS proposto pela Ordem dos Médicos.
O Conselho Nacional Executivo propôs que
fosse dada opção entre tempo completo e
tempo completo prolongado e que com a brevidade possível fosse à imagem do que foi feito
com o Serviço Médico à Periferia, posto termo
à obrigatoriedade de tempo em exclusivo obri gatório nas categorias em que existe.
Propôs ainda a Conselho Nacional Executivo a correcção do Decreto-Lei 414/71, que
atribui prioridade absoluta para efeitos de
nomeação de Delegados de 2 .8 Classe aos
Médicos habilitados com o Internato de Policlínica. Isto não apenas pelo facto do Internato
de Policlínica não ser mais do que um estágio
hospitalar obrigatório sem nada a haver com a
· carreira· de Saúde Pública. mas sobretudo
porque põe em desfavor os Médicos mais
ve lhos e que à data da sua licenciatura não
faziam, por inexistente tal internato .
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Foram assinadas as primeiras Convenções em
27.6.80 entre a Secretaria de Estado da Saúde/Serviços Médico-Sociais e a Ordem dos Médicos.
Por motivos circunstanciais, ainda não puderam
ficar expressos na sua totalidade os princípios defendidos pela Ordem. Por isso, as Convenções assinada s
serão obrigatoriamente revistas em 1981 , data em
que se espera seja já possível a expressão completa da
nossa fi losofia .
Ficou, no entanto, bem vincado o princípio da
«liberdade com inteira responsabilidade», no exercício
da nossa profissão.
Todos passam a dispor dos médicos que decidam
~derir às Convenções realizadas - Patologia Clínica ,
Anatomia Patológica, Fisiatria, ~adiologia e Radioterapia - como médicos qwe são e não como simples
fornecedores comerciais como até aí eram considerados, sem qualquer vínculo de responsabilidade
mútua.
Foi vitória de todos os Portugueses, porque
Governo, Serviços Médico-Sociais e Ordem dos
Médicos. conseguiram colocar-se lado a lado, entre
ajudando-se e vencendo a bipolarização que forças
políticas ou de opinião haviarl} tentado criar durante
anos e de dois campos irredutíveis de opinião. consubstanciados nos Governantes, em representação
dos utentes e dos Médicos .
Já os Governos de 1978 haviam determinado por
despacho a celebração de Convenções para suprirem
a impotência dos seus esquemas de Saúde, do mesmo
modo que o faz a Lei 56/79 aprovada na Assembleia
da República. Mas mesmo assim não as realizaram
senão por excepção e apenas com um Grupo Sectorial
de uma Especialidade, o que a nível de Saúde, não teve
como não podia ter, qualquer tipo de reflexo .
A lucidez do VI Governo, com relevo para o Secretário de Estado da Saúde, o Colega Fernando Costa e
Sousa e para o titular do Ministro dos Assuntos
Sociais, Dr. Morais Leitão . apesar das dificuldades
subrepticiamente criadas por forças interessadas na
sua falência, fez com que prevalecesse o critério da
sua elaboração segundo um esquema integrado, com
a assinatura de um protocolo com a única associação
que representa todos os Médicos- a sua Ordem .

Ordem dos Médicos

O princípio do respeito mútuo entre quem tem o dever
de assegurar os cuidados o princípio de plena liberdade de escolha e actuação com correspondente responsabilidade, essa, a grande vitória, e para a qual
cu mpre destacar a acção eficiente e incansável do
Presidente do Conselho Nacional do Exercício de
Medicina Livre, Dr . Carlos Torres e das Convenções
Negociadoras sectoriais. A Ordem es pera agora que
todos saibam continuar a mercer a confiança depositada na Classe. assumindo por inteiro as responsabilidades que lhe foram legalmente atribuídas .

6 - Acordo SES/SMS/OM no campo
extra-hospitalar
O Conselho Nacional Executivo estabeleceu um
acordo para atendimento dos doentes dos SMS no
domínio da Clínica Geral e Especialidades que em
tempo de filosofia de Sistema de Saúde representa o
primeiro grande passo na via de uma forma futura de
exercício profissional mais personalizada, ma1s
humana, mais eficaz e mais rentável.
Este acordo representa a abertura da via para um
futuro sistema convencionado, defensor dos médicos,
sob retudo os mais jovens e sobretudo dos doentes.
Os primeiros através de remuneração por acto
méd ico, compensados de acordo com o esforço e
qualidade de trabalho produziao. Os seg undos através
da liberdade de escolha do Médico, tornar-se-ão rapidamente os primeiros e mais acérrimos defensores de
novo sistema que. mantendo as principais vantagens
da Clínica Livre se torna por outro lado, universal no
acesso, sem limitação de carácter económico.
Recusámos o termo Convenção para este Acordo
po r ele estar longe dos méritos que reconhecemos
àquela e que deverão ser contemplados na revisão a
efectuar a curto prazo. Assim, não é aceitável que se
limite como até agora sucedeu, o acesso ao Acordo a
médicos que desejem subscrevê-lo. Importa expurgá-lo
da enorme burocracia que envolver, sobretudo com
prejuízo do doente. mas que não foi possível ultrapassar na fase inicial face à obstinação dos SMS e às
suas concepções de controlo administrativo pesado
e não rentável.
A adesão ao Acordo foi muito boa já que poucos
Médicos dele podiam auferir reais benefícios económicos e apenas em termos de princípio ele era de facto
importante. O Governo foi o grande beneficiado em
termos económicos: reduziu as listas de espera dos
SMS e a baixo custo: 150$00 ao clínico geral (o doente
paga 50$00) e 225$00 ao Especialista (o doente paga
75$00). Se tomarmos em consideração que o médi co
suporta todos os encargos e que o preço de uma
co nsulta nos SMS, fica a todos nós quase a 400$00,
podemos ver o alcance económico da medida.
Para o Médico trata -se em muitos casos de substituir doentes que pagam em regime livre, piores honorários. por outros pagando menos ou então aumentar
a sua capacidade de atendimento programado através
de horas extraordinárias de trabalho, pagas a bai xo
preço e com encargos suplementares. Pensamos no
entanto que o sacrifício se justifica por mostrar que é
possível avançar no caminho certo.

Ordem dos Médicos

7 - Código de Nomenclatura e valor relativo
de Actos Médicos
Este foi um dos grandes avanços conseguido
em 1980 após um grande esforço de uniformização e
equilíbrio com base nos estudos apresentados pelos
Co légios de Especialidades.
Desde há muito se vinha verificando a necessidad e
de existência duma tabela oficial da Ordem dos
Médicos, que nunca tinha sido elabora da verdadeiramente a nível nacional e viu agora pela primeira vez a
sua concretização, ainda que atítulo provisório.
Não temos dúvidas que, dada a comp lexidade de
execução duma tabela desta natureza, bem assim
como as opiniões divergentes que certamente surgirão face ao seu conteúdo de pormenor. será
necessária a sua revisão num prazo relativamente
curto.
Assim, torna -se indispensável que cheguem ao
Co nselho Na cional Exec utivo da Ordem todas as
possíveis críticas e sugestões de aperfeiçoamento da
tabela, para que em 1981 possa entrar em vigor uma
tabela «definitiva ».
Na presente tabela atribui-se certa pontuação por
acto médico cujo va lor em numerário se obtém pela
multiplicação dessa pontuação por uma constante
actualizável anualmente.
Esta tabela terá a possibilidade de, ao atribuir-se
um valor diferente, em numerário, é constante da
multiplicação, ser utilizada nos vários regimes de
medicina a praticar . Assim, em relação à medicina livre
clássica, propõe-se que o valor da co nstante seja um
termo médio, com possibilidade de aumentar 100 %
ou diminuir 50%.
Daqui resulta que, se forem praticados honorários
acima do limite máximo estabelecido, a Ordem não
concederá o seu «laudo» se este eventualmente for
pedido . Se forem praticados honorários inferiores aos
mínimos estabelecidos poderá considerar-se que o
médico infringiu as alíneas b) e f) do art 0 13 ° do
Estatuto da Ordem , sem prejuízo do direito do médico
de prescindir dos seus honorários.
Como valor base, para a Clínica Livre e em 1980.
considerou-se um va lor de 100$00 para a constante K.
que tem assim a correspondente variação de 50$00
e 200$00. Para a Medicina Convencionada tais de K
deverão ser estabelecidos caso a caso, e nas actuais
convenções com os SMS situarem-se no valor mínimo
de 50$00.
A distribuição por Especialidades que se efectuou
foi feita apenas para facilidade de consulta, e de modo
algum é sinónimo de absoluta exclusividade de execução por determinado Especialista .
O que se pretende de facto é uma tabela alfabética
de actos médicos e à qual se aporão, sempre que
necessário, as Especialidades que especificamente a
ela deverão ter acesso (isso sem prejuízo da liberdade
de qualquer Médico, face ao seu código deontológico,
poder actuar dentro da sua ciência e consciência a
partir do momento em que é licenciado em medicina).
Nesta fase do processo, o que parece ser mais
importante e discutível são os valores relativos dos
actos médicos e nos quais procuraram «equilibrar» as
várias Especialidades. O espírito foi que o Especialista
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médio e o Clínico Geral médio poderiam obter em
termos médios a mesma compensação económica,
fosse qual fosse o ramo do conhecimento para o qual
resolvessem dirigir as suas atenções.
Esperamos que a Classe co mpreenda o esforço
produzido e o valorize com as suas críticas e aproveita-se para agradecer a todas as Comissões que
trabalharam neste assunto a valiosíssima colaboração
que deram ao Conselho Nacional Executivo.
Não é necessário frisar que, sem existência duma
tabela de actos médicos. se torne impossível qualquer
sistema convencionado e uma programação correcta
em economia de Saúde.

8 - Tabelas de Cirurgia e SMS
Foi possível implementar, para que vigorem em
1981, novas tabelas de cirurgia para 1981. Não se
tratou aqui de convenção pois o va lor K ficou em
25$00, o que seria inaceitável. Houve no entanto duas
alterações mais significativas na situação anterior :
uma foi passar a ser feito pagamento separado ao
ajudante; a outras foi passar a ser feito o pagamento
directamente ao médico, terminando com a insólita
e irregular exp loração do trabalho médico feita por
algumas clínicas que indevidamente retiravam 20 %
dos honorários médicos, sob pretexto de despesas de
administração.

9 - Redução de gastos com medicamentos
A fim de minimizar o galopante aumento de despesas com a saúde através de uma racional utilização
de medicamentos. tem procurado a Ordem dos
Médicos contribuir para uma correcção dos gastos
sem prejuízo e até com vantagens da qualidade dos
serviços clínicos prestados. Esta activ1dade tem sido
delineada em três frentes :
a) Participação activa na elaboração do Formulário terapêutico Nacional e na Comissão dos
Novos Medicamentos (Dr . José Melo e Castro);
b) participação no Grupo de Trabalho criado para
estudar a redução e moralização dos gastos
com a propaganda e publicidade dos medicamentos especializados. (Representantes : Prof.
Walter Oswald e Dr . Virgílio Durão);
c) Foi proposta a racionalização dos gastos com a
saúde. sem prejuízo da liberdade de prescrição
do médico e do direito do doente à melhor terapêutica, sugerindo que no formulário Nacional
de Medicamentos e na literatura que acompanha as emba lagen s de venda ao público, be-m
como na propaganda médica, venha indicado o
custo da unidade terapêutica , bem como o
custo diário de tratamento na posologia
habitual.
Como contributo para uma mais fácil prescrição, sugeriu -se também a obrigatoriedade de
ser acrescentado sempre à designação comercia l do medicamento, a designação internacional e que para o licenciamento de novos
produtos fosse utilizada de preferência apenas
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a designação comum internacional, seguida do
nome do Laboratório produtor.

1O - Comissões ou Grupos de Trabalho
em que a Ordem dos Médicos participou
a) Grupo de Trabalho sobre as Carreiras Médicas
"Hospitalares (Drs . António Pinto Soares e
António Canto Moniz);
b) Reunião sobre Geriatria (Dr. José Reis Júnior e
Dr . Custódio Pais Rodrigues).

ANEXO I
- Reunião da UEMS na Fundação Calouste Gulbenkian - 2 e 3 de Maio de 1980- Presentes:
Dr. António Gentil Martins e Dr . Mendonça Santos.
- Reunião da Gl PE na Ordem dos Médicos em
Lisboa em 5 de Maio - Presentes : Dr. António Gentil
Martins.
- Reunião anual da Associação Portuguesa Estomatológica Internacional - 22 a 26 de Maio de 1980.
no Funchal.
Representante da Ordem dos Médicos: Dr. Simões
dos Santos, Presidente do Colégio de Estomatologia.
- Reunião com o Director-Geral dos Hospitais
- 21 de Fevereiro de 1980. Representa nte da Ordem
dos Médicos : Dr. José Manuel Leite da Silva .
Remunerações a auferir para ajudantes às intervenções ci rúrgi cas ou obstétricas.
- Reunião do Conselho Executivo da Associação
Médica Mundial -Abril de 1980, em New Orlean s.
Presente: Dr. António Gentil Martins como Presidente
eleito da AM M e Presidente do futuro Congresso.
- Reunião com os Serviços Médico-Sociais sobre
a Convenção de Fisioterapia. em Lisboa .
. Presentes como representantes da Ordem dos
Médicos : Dr. Domingos Filipe, Dr. Mário Moura e
Dr. Evaristo da Fonseca .
- Reunião com os Serviços Médico-Sociai s sobre
a Convenção de Patologia Clínica, em Lisboa .
Presentes como representantes da Ordem dos
Médicos : Dr . Carlos Silva Torres. Dr. Jervis Ponce
e Dr. Forte Vaz.
- Reunião com os repre sentantes dos Ministérios
da Justiça, Educação e Ciência, Assuntos Sociais,
Instituto de Medicina Legal e Ordem ·dos Médicos. em
Lisboa, no dia 15 de Abril de 1980. Representou a Ordem dos Médicos : Dr. Almeida
Ricardo, do Colégio de Patologia.

11 - Entrevistas do Presidente da OM e/ ou CNE
com Membros do Governo
Ministério dos Assuntos Sociais
Várias reun_iões sobre problemas genéricos e
outros específicos, como nomeadamente o problema
das horas extraordinárias .

Ordem dos Médicos

Secretaria de Estado da Saúde
Várias reuniõe s de trabalho sobre problemas gerais
e futuros e nomeadamente sob re o problema das
Can·eiras Médicas, dos Serviços Médico-Sociais, da
assistência odonto-estomatológica, etc.
(Ver capítulo especial).

Ministério da Administração Interna
Sobre o problema dos Médicos Municipais.

Secretaria de Estado da Seg urança Social
Sobre a segurança social dos Médicos e os pro·
blemas da Caixa de Previdência dos Médicos Portu ·
gueses (em conjunto com Representantes da Caixa) .

Secretaria de Estado do Ensino Superior
Sobre Numeru s Clausus, problemas do Centro de
Lisboa do Instituto Português de Oncologia de Fran·
cisco Gentil.

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Sobre o futuro Congresso da Associação Médica
Mundial e so bre o documento a discutir nas Na ções
Unidas sobre a «Tortura ».

Dr. Mota Amaral -

Região Autónoma dos Açores

Reunião efectuada em 9 de Outubro de 1980
so bre Lei de Bases do Serviço Regiona l de Saúde da
Região Autónoma dos Açores.
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DEFESA SÓCIO-PROFISSIONAL

Teve o Conselho Nacional Executivo em 1980.
globalmente e através do seu Presidente. quando as
circunstâncias o impuseram, múltiplas tomadas de
posição. relativamente à política levada a cabo pelos
MAS/SES do VI Congresso Internacional. um cl ima
geral de abertu ra e cooperação. proporcionada sobre·
tudo por uma maior compreensão por parte desta. da
Filosofia de Saúde apoiada pe la maioria dos médicos.
Não obstante, tal não impediu que frequentemente o
Conse lh o Nacional Executivo. manifestasse a sua
posição de discordância. quando entendeu serem as
determinações do MAS/SES contrárias à defesa dos
interesses dos médicos. da melhoria das condições de
exercício profissional e implicitamente da qua lidade de
sa úde no País . Para uma melhor análise das posições
construtivamente assum id as entendeu-se fazer uma
divisão na s tomadas de posição em relação ao
MAS/SES.
Assim relativamente a:

Ordem dos Médicos

Direitos sócio-profissionais dos Médicos
Ape sar dos esforços feito s junto do Governo. não
se conseguiram atingir muitos dos objectivos que o
Estatuto do Médi co (Decreto-Lei n° 373/79 de 8 de
Setembro) ainda não contemplava . Assim sucedeu
nomeadamente co m o prometido aumento de letra
que deveria ser atingido indirectamente através da
promulgação do Decreto reformulando as Carreiras
Médicas Hospitalares .
Por outro lado, dados objecti vos contidos no
Estatuto não foram concretizados. assim sucedendo
por exemplo com muitos Médicos Municipais que não
viram as respectivas Câmaras cumprir a Lei , apesar da
boa vontade e espírito de colaboração do titular do
MAl. A Ordem dos Médicos está na disposição de
apoiar o recurso aos tribunais, no caso da situa ção
actual se manter.
Pugnou assim o Conselho Nacional Executivo. pela
preservação do Estatuto do Médico, conquista indu·
bitável de toda a Classe, procurando o seu cumprimento integral e a sua comp lementa ção. para um
aJustamento mai s com pleto à si tuação rea l dos méd icos
portugueses e de acordo co m a orientação já expressa
na fase final da greve de 1979. Para isso :
a) Procu rou efecti var a sua aplicação em diversos

casos em que esta não estava a ser feita. como
por exemplo:
- Aos médicos especialistas. oriun dos do Oua·
dro Geral de Adidos e 1·equisitados no Hospi·
tal Egas Moniz ;
- Aos Médicos Municipais, nomeadamente da
região Centro em que apenas 4 dos 90 estariam a ser remunerados de acordo com a lei,
ou seja, pela letra F;
- Aos médicos de va lência dos Centros de
Saúde, nomeadamente dos Centros de
Saúde Materno-Infantil. que deveriam rece·
ber de acordo com o grau atingido na Carreira Hospitalar, ou seja, sendo Especiali stas, pela letra E;
- Aos médicos colocados no SM P que deveriam pe lo EM receber o su bsídio de dedi·
cação exclusiva. até à data do despacho que
revogou esse regime de trabalho . aliás na
linha do solicitado pela Ordem dos Médicos;
b) Propôs a ap licação do Estatuto do Médico aos
casos nele não expressamente co ntemplad os.
através do seu artigo 21 °. qL'e te xtualmente
refere «As remunerações dos médicos que
trabalham em serviços oficiais de saúde, cujas
situações não se encontram previstas no pre·
sente diploma . serão actualizadas por portaria
conjunta dos Ministros da tutela das Finança s e
dos Assuntos Sociais e do Secretário de Estado
da Administração Pública ».
Nesse sentido requereu o Consel ho Naciona I Executivo :
-

Promulgação de legislação para correcção
das remunerações dos Médicos téc nicos do
quadro provisório dos H UC. habilitados com
o exame final do Internato das Especia lid a·
des. desempenhando funções idênticas aos
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especialistas, mas com vencimento inadequado;
- Promulgação de legislação que regularizasse a situação dos lnspectores Médicos
dos Serviços Centrais dos SMS;
- Contemplação duma expos ição feita por
médicos de Saúde Públi ca . no sentido de ser
promulgada legislação que pusesse termos à
situação de desfavor existente entre a Carreira de Serviços Pública e as restantes
carreiras ;
~ Regularização da situação dos médicos do
SLAT ao abrigo do Estatuto do Médico.
c) Denunciou os casos em que se unificaram interpretações erróneas do Estatuto Médico, nomeadamente em relação ao Dec. -Lei n° 124/79
e quanto ao perlodo dado para opção dos
médicos dos SMS pela função pública e que foi
apenas dilatado e não adiado.
Procurou o Conselho Nacional Executivo
sa lvaguardar os direitos dos médicos policlínicas, através das tomadas de posição, tais
como :
Lutando pela subida de letra, por não se
justificar serm os médicos, funcionários
públicos licenciados, pagos pela letra H;
- Congratulando-se com a abolição do regime
de exclusividade no SMP, conforme a sua
proposta do Estatvto do Médico;
- Sugerinçlo uma Portaria éldicional ao re gulamento do SMP, em que fossem contempladas disposições transitórias, que tivessem
por objectivo substituir o factor sorte pela
classificação de curso; a aplicação da lei dos
cônjuges; o respeito pelos compromissos
criados anteriormente com os actos médicos
candidatos ao SMP; a util1zação de médias
ponderadas nas cla ssificações; a possibilidade de acesso ao SMP a todos os médicos
que o desejassem; a dopção do critério de
distribuição por zonas Norte. Centro e Sul,
sempre que se verificasse necessidade de
recorrer a sorteio;
- Propond o que os médicos tendo efectuado o
Serviço Militar, fossem dispensados dos
SMP ou de outras formas de actividade com
ca racterísticas de serviço cívico;
- Tomando posição à recusa dos SMS em
integrar à título eventual, médicos em prestação de serviço militar obrigatório, conforme Deç.-Lei 248/80 o que na prática
vinha contrariar o espírito do próprio
Dec .-Lei ;
- Requerendo o rápido pagamento de subsídio
de férias aos médicos policlínicas 1980/81
por completarem no fim de Dezembro
de 1980, 12 meses de actividade profissional;
- Solicitando a definição duma data de execução dos concursos de P4 1980, e que tal
fosse facultado aos ca ndidatos com antecedência mínima de 3 meses .
-
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Tomou ainda o Conselho Nacional Executivo as
seguintes posições em relação à defesa dos direitos
sócio-profissionais dos Médicos em geral :
-

Requerer ;:J definição de um período sufic ientemente alargado para regu larização da s condi ções de in sta la ção dos médicos que se dirijam
aos hospitais distritais, após a realização dos
recursos e definida que fo sse a distribuição
dos lugares.

Sublinhou-se neste documento que o Conselho
Na ciona l Executivo dava aval à mesma pois com pree ndia ser tal deslocação necessária à população
ma s frisando que os sacrifícios que ela acarretaria
deviam ser minimizados na medida do possível.
Requerer a intervenção da SES junto à Banca.
através do Ministério da Tutela, a fim de efectuar
os pagamentos em atraso dos SMS aos
Médicos, ao facilitar empréstimos sem juros
e no montante necessário ao cumprimento dos
seus compro missos legai s e decorrentes do
atraso referido.
- Defender tratamento fiscal para os honorários
dos médicos que aderiram ao acordo OM/SES/
/SMS, no sector extra-hospitalar, idênticos aos
praticados para os honorários dos médicos que
trabalhavam para os se rviços ambulatórios
dos SMS.
Em Dezembro de 1980 exigiu a efectivação
dos pagamentos dos médicos que aderiram
nesse acordo e também aos das conveções já
então com atrasos de 5 meses.
- Deu parecer contrário à interpretação feita do
Dec.-Lei 496/80, segundo a qual haveria proibição de acumulação dos subsídios de férias
e Natal aos médicos que trabalham nos SMS .
- Requerer rápida revisão do quantitativo atribuído aos médicos estomatologistas que por
contrato com os SMS actual nos seus consultórios particulares não só por não ser actualizado desde 1975, mas também por estar
fixado no valor mínimo de 900$00/mês.
-

Procurou também o Conselho Nacional Executivo
precaver os interesses dos medicas em relação a
intromissões de certos sectores da Administração
púb lica:
-

Pedindo a revogação do despacho da Comissão
lnstaladora dos SMS que em 15 de Junho
de 1980 estabelecia a obrigatoriedade das visitas domiciliárias aos médicos que trabalhassem
para os SMS apenas com consu lta nos postos
da caixa .
- Protestando em relação à circu lar emanada da
DGS que, para efeito de pagamentos co nsiderava apenas «especial istas» os médicos da carreira hospitalar e não considera ndo os Especialistas pela Ordem dos Médicos e indo, se não

Ordem dos Médicos

contra a forma. pelo menos segurarnente contra
o espírito da Lei.
-

2 - Exercício ilegal e problemas éticos
Procurou o Conselho Nacional Executivo dar efectividade a uma das competências que mais justifi cam a
existência de uma Ordem dos Médicos. salvaguardar
os aspectos Deontológicos do exercício médico. sempre que os mesmos forem possíveis de controvérsia .
Deste modo :

-

-

Procurou que fosse substituído o Decreto-lei 321/71. de 29.7.42. respeitante ao exercício da Medicina. por outro mais actualizado
e adequado. em que fossem definidas competências específicas de categorias profissionais
não médicas. e fossem claramente probidas as
práticas actualmente consideradas como nocivas para o público.
Considerando as actividades daqueles profissionais. com as de individuais não qualifi cados ou mesmo puros charlatães.
- Emitiu parecer. obviamente negativo sobre o
pedido enviado à SES. de oficialização da Neu ropatia. dados os previsíveis prejuízos pâra a
Saúde Pública resultantes da citada e eventual
oficialização e dado não se justificar a abertura
das portas ao empirismo em prejuízo duma
medicina moderna. Sublinharam-se ainda os
danos causados por uma pseudo-medicina. que
se vai praticando no País e que constitui campo
fértil ao char latani smo.
- A repudia r a posição dos SMS em recusar corn ,
participação nos aparelhos fornecidos através
de receitas dos Serviços Hospitalêres. alegando
não conhecer as assinaturas e exigindo implicitamente da médica outra autenticação mais
detalhada.
- Defendeu que não deveria haver restrições no
direito do doente de procurar o médico. quando
surg iram dúvidas quanto à capacidade que um
médico tem de ver doentes de fora do blistfitô
em que t em consultório.
- Protestou contra a devoluçãO de Atestados
Médicos pela falta de cla ssifi cação da doença,
ocorrida nos Correios e Telecomunicações.
esclarecendo que fazê-lo. representaria violação do segredo profissional.

-

-

3 - Aperfeiçoamento técnico-profissional
e dignificação profissional
Procurou o Conselho Nacional Executivo no esptrito de estreito contacto com os Colégios de Espe~
cialidade, veicular junto da SES as suas toméclê!l de
posição. ,
Isso verificou-se nomeadamente:

=

-- Quanto ao parecer do Co lég io de Reumatologia .
no tocante à idoneidade dos serviços de Reuma toloia . que deveriam oreencher as condições
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expressas no art 0 31 ° do Regulamento do
Colégio .
Quanto ao parecer do Colégio de Ortopedia e
Traumatologia . para criação . de secção em
unidade de Ortopedia Infantil. nos serviços de
Ortopedia Hospitalares. como forma desses
serviços poderem ser considerados idóneos
para o treino comp leto da Especialidade.
Quanto ao protesto do Colégio de Neuroci rurgia. no respeitante a terem sido abertas
vagas para lugares de Especialistas de Neuro·Cir urgia. em Hospitais Di stritais. em que se
ve11 fi ca va total in existência de serviços progra mados e planeados de acordo com as norma s
Europeias para a Especialidade.
Quanto ao protesto emitido pela Direcção do
Colégio de Estomatologistas. sobre a publicação do Despacho n° 51 / 80 que regulamen taria as actividades dos Odontologistas no s
SMS. protesto aliás ao qual o Presidente do
ConsGiho Nacional Executivo já se antecipara .
Sublinhou ainda neste caso o Conselho
Nacional Executivo. não lhe ter sido previamente pedido parece[ sobre o texto do referido
diploma . e vir este a co locar os Odontologistas
em posição de facto inaceitável. beneficiando de
critéri os que os colocam ao nível de li cenciados
médicos ou até em posição preferenc ial. esquecendo simultâneamente a contratação dos
médicos Dentistas.
O Conselho Nacional Executivo entregou à
SES uma proposta de diploma legal que substituísse o Despacho referido e que não foi implementado face à firm e posição da Ordem dos
Médicos .
Tomou ainda o Conselho Nacional Executivo
posições para salvaguardar da idoneidade da
qualificação médica no nosso país e assim veicu lou um abaixo-assinado. enviado por Médicos
que realizaram o concurso de admissão aos
internatos de Especialidade na zona Centro.
protesta ndo quanto às condições em que tinha
decorrido o mesmo e solicitou a abertura imediata de um inquérito a nlvel nacional e a
suspensão da promulgação de resultados até à
conclusão daquele.
Pediu a revisão dos mapas de vagas para os
Internatos de Especialidades. por terem sido
para o efeito contemp lad os serviços sem id oneidade e sem especialistas (como Angra do
Heroísmo). Referiu ainda ser excessivo o
número de vagas para Cirurgia Pediátríca, não
apenas em termos abstractos. mas ainda pelas
con dições reais existentes no País e soli citou a
abertura de vaga em Cardio logia Pedi átrica .
Pediu a definição das vagas de treino para internato de Especialidade de Clínica Geral e relação
das mesmas de acordo com a capac id ade
didáctica dos serviços. em parte já preenchida
pelos restantes internatos.
Manifestou interesse e apoio ao curso de pós-graduação em Saúde ocupacional. e sugeriu
equiparação .curricular en tre os Médicos que
fr equen tariam o referido curso e o curso de
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Medicina do Trabalho ministrado pela Escola
Nacional de Saúde Pública. relativamente ao
exercício da Medicina do Trabalho.
O Dr. Robert Martins. num trabalho exaustivo e
competente. como Relator oficial do Conselho Nacional Executivo e apesar da colaboração nem sempre
eficaz ou a tempo, fornecida pelos Colégios e pelo
Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica (no
qual se distinguiu pelo esforço de colaboração o seu
Presidente - Prof. José Manuel Gião Toscano Rico).
conseguiu fazer uma síntese final da situação geral dos
Colégios actualmente existentes e que foi submetida
ao Plenário dos Conselhos Regionais , em 27 de
Dezembro de 1980.
Encontram-se pois já aprovados na generalidade
os Regimentos dos Colégios e definidos os parâmetros técnicos das Especialidades em vigor. estando
inc lusivamente parte desses parâmetros. consignados
na Portaria n° 357/80. de 28 de Junho.

- Congresso Nacional de Medicina
Te ve lugar na FIL entre 7 e 12 de Setembro de
1980. realizando-se· 52 anos após o 111 Congresso.
Apesar das inúmeras dificuldades encontrada s
acabou por dar um saldo trancamento positivo (e xcepto nos aspectos financeiros).
O êxito do Congresso. cuja programação inicial se
deveu ao Colega Robert Martins. ficou a dever-se à
enorme dedicação demonstrada pelo Secretário-Geral

do Congresso. o Dr. Eugénio Mendes de Magalhães
e ainda os Drs. João Pinheiro, António Dionísio. José
Maria de Carvalho é Germano de Sousa.
Realizaram -se 29 Mesas-Redondas e 8 Simpósios
e foram apresentadas 55 Comunicações Livres. Faltaram infelizmente vários dos oradores inscritos o que
em parte perturbou a programação .
Foram propostos 2 prémios para os melhores
trabalhos : o Prémio Nacional de Medicina e o Pré mio
Wyeth , no valor respectivamente de 50 OOOSOO e
40 OOOSOO. Infelizmente. por razões técnicas e práticas ainda não foi possível a sua atribuição, o que se
espera seja feito em 1981 . com base no Parecer do
Júri (Conselho Nacional de Ensino e Educação
Médica).
Cumpre destacar a realização de um Curso sobre
Diabetologia. com entrada livre mas seguido de uma
prova de avaliação . O Conselho Nacional Executivo
considera estas provas de avaliação um dos melhores
meios de va lorização curricular.

IV -

ESPECIALIDADES E COMPETÊNCIAS
MÉDICAS

Ficaram definitivamente aprovadas as seguintes
Especialidades. estando algumas na fase de admissão
por consenso. Outras eventuais Especialidades e Competências encontram-se entregues à Comissão de
Estudo.
Em 1980 realizaram -se os seguintes exames e
foram obtidos os seguintes resultado s:
!

I Aprovo

N / Aprovo

Deso

1 - Anatomia Patológica
2 3 45 6 7 8 9 1O 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
Anestesiologia - Inscritos 16 ( •)
Cardiologia
Cirurgia Geral- Inscritos 33 (*) .. .. . .. . . o.
Cirurgia Plástica
Dermatologia .
Endocrinologia
Estomatologia .
Gastrenterologia
Ginecologia
Ginecologia/Obstetrícia ..
Medicina Física
Medicina Tropical
Neurologia .
Obstetrícia
Oftalmologia
Otorrinolaringol l' ia .
Ortopedia- ln swtos 5 (*) .
Patologia Clínica .
Pediatria ..
Pedopsiquiatri v
Pn eumotisioi O\:J oa ....... o.
Psiqu iatria
Radio logia . . . . . . . . . . .
urologia .

20

3

1

5
3
1
12

6

2
1

2
1

7
8
3
6

6
4

3

4
30
1

8

7

5
3
122

29

3

(*) Amda não se podem apurar os resultados pois há provas a 31. 1.81 e Fevereiro de 1981 .
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-----

Teve lugar a 1 a Convenção Médica Mundial e com
a qua l se pretendeu dar início a uma eficaz conjugação
de esforços entre as várias entidades. individuais e
co lectivas. que prestam ens in o pós-graduação e se
preocupam com a educação médica contínua e a
r-ecic la gem.

Médicos em reuniões nacionais
ou internacionais
-

-

-

IV Congresso Na cio nal de Medicina - Lisboa.
7 a 12 de Setembro de 1980
Dr. A ntónio Gentil Martins
1° Congresso Nacional de Radiologia - Lisboa. 2. 3 e 4 de Abril de 1980
Dr . Antóni o Gen til Martins

--

-------------------

XVI Jornada s Médicas da Figueira da Foz
- 5 de Setembro de 1980
Prof. Armando Porto
-VI/ Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia - Coimbra- 15 a 18 de Outubro
de 1980
Prof. Dr·. Armando Por·to
- Congrés de 1a Societé lnternationale de Chirurgi e Digestive
Dr. António Genti l Martins
- Convenção Méd ica Na cional - Lisboa - 1O de
Setembro de 1980
Dr . António Gentil Martin s
- Congresso Interna ciona l de Termalismo e Climatismo - 12 a 19 de Outubro de 1980
- Póvoa de Varzim. Braga e Luso
Dr. Guimar·ães dos Santos
- Congresso Funda cional de 1a Assoc iacion
Médica Ib ero -Ame ri ca na - de 2 a 15 de
Outubro de 1980
Dr. António Gentil Martins
- Primeiras Jornada s de Saúde e Nutrição - Lisboa
- Sessão Regiona l da Assembleia Médica Mundial
- Dublin - 27 de Novembro de 1980
Dr . António Genti l Martin s
- Reunião da Comissão Permanente da CEE
- Dublin de 28 a 29 de Novembro de 1980
Dr. António Gentil Martins
- I Congresso Na cional de Med icina Nuclear
- de 13 a 15 de Novembro de 1980
Dr. António Genti l Martin s

2 - Patrocínio ou participação da Ordem dos

°

---- ---

-

A exposição in serta no Cong resso e que procurou
dimensionar o Médico para além dos seus aspectos
técnicos e mostrá -lo como ser hum ano que tam bém é
fe z-se atra vés da apresentação de mú ltipla s faceta s·
o médico in vestigador, o médico artista (pintor. escultor. etc.). o médico desportista. o médico co lecciona dor (filate lia. medalhística, numismática). O inventário
desta expos ição será uma das bases para a co ncretrzação do fu tu ro Museu Na cional de Medicina.

1/ Jornada s In ternaciona is de Medicina Desportiva - Lisboa
Dr. António Gentil Martins
-- V I/ Mesa s-Redonda s Médicas dos Açores e
Madeira
Dr. António Gentil Martins
- 11 Jornada s Na ciona is de Pediatria - 1O a
15. 11 .80 - Funchal
Dr. António Gentil Martins. Dr. Guimarães dos
San to s e Dr. António Osório
- Congresso Lu so- Hi spano- lbérico de Oftalmologia - 18 5.80 - Li sboa
Dr. Antón io Gentil Martins
- Reunião Internac ional de Cuidados Intensivos
Dr. An tónio Gentil Martins
- Jornadas de Emergênc ia Méd ica - 24. 1.80
Dr. António Gentil Martins
- UV Reunião Nacional de Medicina Nuclear
- Setembro de 1980
Dr. António Gentil Martins
- Con féren ce lnterna ti onale des Ordres
Pari s. 14 . 1 80
Dr. António Gentil M artin s
- Co/loque Europe et Medicine - 20 a 2 1 6 .80
- Pari s
Dr. António Gentil Martin s
- Homenagem ao Dr. Manuel Agos t inho Santana
Maia - 20 4.80 - Abrantes
Representante da Ordem dos Médicos :
Dr. Joa qu im Jo sé da Costa Simas.
- 1
En contro so bre Progressos Téc nr cos em
Ultra -Sonog rafia - Li sboa em 19.4.80
Dr. António Gentil M artin s
- Reunião com os SM S so bre o Estudo da Convenção de Radi olog ia - Li sboa
Rep re sentante do Presidente da Ord em dos
Médicos - Dr. Carlos Fernando Vieira da Silva
Tor res

~----

3 - Boletim da Ordem dos Médicos
Outro aspecto de es pecial relevância foi iniciar da
pub licação regular. mensa l do órgão informativo
nac ional da Ordem dos Médicos. publicado e distri buído a todos os médicos se m encargos para esta.
O Consel ho Nacional Executivo espe ra que todo s
sai bam corresponder á ini ciativa e prestem a sua
cola bo ra ção. através do envio de artigos e críti cas
cons trutivas. Foi cri ada uma secção espec ial de «cartas
ao Editor» na qua l se deposita m esperanças quanto ao
plural ismo das opin iões ex pressas. favoráveis ou não.
Não foi posível dar início ao projectado supleme nto científico. por razões vá ri as entre as quais
financeiras. e dado que tal órgão apenas teria sentid o
se viesse a obter um elevado nível de colaboração
científica . superior ao da s Revista s já existentes.
A possib ilidad e e desejo da sua publicação man tém -se de pé.

VI -

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Tal vez o mais importante trabalho efe ctuad o em
1980 foi a aprovação de um novo Código Deontológico que. não alterando os va lores firm es_ e tradi cionais da Medicina vem no entan to dar-lhe uma tra du ção formal adaptad a à situa ção actual da Sociedade
Portuguesa.
Da aprovação do Código Deontológico decorre
naturalmente a necessidade da elaboração de um
Código Di sc iplinar.
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Através da aplicação de ambos será possível que
todos os médicos mais facilmente tomem plena consciência dos seus direitos e deveres e corrigir eventuais
desvios que, sobretudo em tempos recentes tanto têm
prejudicado a imagem da Classe junto das populações.

Vil- ACÇÃO SOCIAL

-

Projecto de legislação

O Conselho Nacional Executivo continuou o seu
trabalho junto do MAS e Secretaria de Estado da
Segurança Social a fim de assegurar uma previdência
condigna aos Médicos Portuguess, nomeadamente
através de um esquema de Previdência próprio e no
qual se integraria a actual Caixa de Previdência dos
Médicos Portugueses. Para esse efeito entregou ao
Governo um projecto de Legislação.

2 - Caixa de Previdência dos Médicos
Portugueses
Entretanto e graças ao esforço do Conselho Nacional Executivo, em apoio à Direcção da Caixa e à boa
vontade do Governo, foi possível impedir a destruição
destes e equilibrar o seu orçamento, substituindo
títulos antigos de baixo para pôr títulos recentes, já
com bom nível de Júri.

3 - Fundo de Solidariedade - Agência Oficial
da Ordem dos Médicos
Foi criado o Fundo de Solidariedade da Ordem dos
Médicos cuja regulamentação deverá ser efectivada
em 1981. Esse fundo baseia-se nos fundos obtidos
através da colaboração com a Agência Abreu mas
dado o seu comportamento, com o não cumprimento
de acordos feitos, foi necessário rescindir o acordo
existente. No período final do ano foi já a Agência
Capristanos Turismo, Sarl, a escolhida para Agência
Oficial o que permanecerá em 1981. Importa por isso
que os Médicos nas suas deslocações científicas ou
turísticas (incluindo as dos familiares a seu cargo) e
também quando organizadores de manifestações cien tíficas não deixem de utilizar os Serviços da Agência
Capristanos, como prova de incrementar o Fundo de
Solidariedade.

4 -

Seguro de Grupo

Tem tido pleno êxito o Seguro de Grupo estabelecido entre a UAP e a Ordem dos Médicos e que atin giu já 3553 inscrições.

5 - Sismo dos Açores
O Conselho Nacional Executivo lançou imediato
apelo à solidariedade para com as vítimas do sismo
dos Açores recolhendo donativos e obtendo volun -
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tários para a eventual adopção de órfãos, o que feliz mente se não tornou necessário.

VIII- CONTENCIOSO
Os Consultores Jurídicos das Secções Regionais
continuaram a dar a sua valiosa colaboração ao Conselho Nacional Executivo que só em Dezembro passou
a dispor de Consultor Jurídico próprio.

IX -

RELAÇÕES PÚBLICAS

1 - A Ordem dos Médicos participou de tempo de
antena atribuído através da Lei sobre a Radiotelevisão
e pôde contar com o tempo atribuído às Ordens dos
Engenheiros e Advogados , por amável cedência destas e de acordo com um esquema de reciprocidade.
O tempo, 4 minutos, foi usado em 31 . 12.80 e falou
em nome da Ordem dos Médicos o Dr. Vasconcelos Dias.

2 - Medicina Livre - Convenções Gerais
Através da actuação junto das instâncias competentes foi possivel evitar a execução de uma simples
Portaria de Extensão ao CTT das Empregadas de Con sultório, negociado entre os Sindicatos e as Associa ções Patronais.
Estabeleceram-se contactos informais com entidades actuando no âmbito de uma Medicina de tipo
convencionado, por forma a preparar o caminho para
o estabelecimento de Convenções entre a Ordem dos
Médicos e essas entidades.

3 - Sindicatos Médicos em Portugal
Perante os Sindicatos de Médicos existentes, SIM
e Sindicatos dos Médicos do Sul. a Ordem mantém -se
dentro da linha já tradicional. dado não lhes reconhe cer suficiente representatividade.
Aceita-os como opção livre dos Médicos, que re speita e defende, mas considera-os uma solução
divisionista e discorda da sua formação face ao resul tado do Plebiscito efectuado em 1977 e em que a
Classe opto u por esmagadora maioria por uma «Ordem
com fun ções Si.ndicais».
O Conselho Nacional Executivo continua a repudiar
a instrumentalização política das estruturas representativas de médicos, já que não esquece os tempos
em que, após abusivamente a Ordem ter sido transformada em Sindicato ( 1974/75/76) para fazer parte
das Comissões de Especialidade da Ordem os parâmetros se situavam pela seguinte ordem:
1) Ser progressista.
2) Ser competente.
3) Ser da confiança dos Corpos Gerentes.
Os Corpos Gerentes da Ordem subscrevem apenas
as alíneas 2) e 3) e por essa ordem de prioridade s.
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X -

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O Conselho Nacional Executivo procurou manter a
desenvolver as relações Internacionais da Ordem do s
Médicos.
Como factos mai s salientes temo s a considerar a
reunião em Lisboa da Comissão Exec utiva da U EMS e
do grupo GIPE.

1 - Em 2 e 3 de Maio teve lugar na Fundação
Calou ste Gulbenkian em Lisboa a reunião da U EMS
(União Europeia dos Monoespecialistas Médicos).
Apó s dia e meio de trabalho s realizou-se uma sessão
de esclarecimento sobre problema s ligados à futura
integração de Portugal na CEE e a que presidiu o
Dr. Poyaud. Esteve presente o Presidente da Ordem
e o Dr. Mendonça Santos da Secção Regional do Sul.
A Ordem esteve presente como observadora na
reunião da URMS em Veneza . de 16 a 18/ 11 através
do seu Presidente.
A Ordem esteve presente como observadora na
reunião da Secção Monoespeciali zada de ORL em
Agosto de 1980 em Friburgo através do Presidente do
Colégio Dr. Samuel Ruah. ficando decidido que a próxima reunião desta !:Jecçào se faria em Lisboa em 1981.
2 - Em 5 de Maio teve lugar a reunião em Lisboa.
na sede provisória do CNE . na Av . da Liberdade. 65- 1
a reunião do grupo GIPE. constituído pelos Presidentes das Associações Médicas da Grécia . Itália.
Portugal e Espanha. países a braços com situações
relativamente semelhantes.

°.

3 - A Ordem esteve presente como observadora
nas reuniões da CIO em Paris em 14 de Maio de 1980.
através do seu Presidente.
4 -A Ordem esteve presente na reunião do
Grupo Europeu Hospitalar Júnior (PWG) de 18 a 19
de Abril de 1980 em Copenhague e 1O a 11 de Outubro de 1980 em Lucerne na Suíça, através do Dr . Men donça Santos .
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5 - A Ordem esteve presente. como observadora .
na reunião da Comissão Médi ca Permanente da CEE.
em Dublin de 27 a 29 de Novembro de 1980. através
do seu Presidente.
6 - A Ordem esteve presente como ob servadora
na reunião de constituição da Associação Médica
Ibero-Americana dinami zada pelo Sindicato Livre dos
Médicos de Espanha. em Madrid. em 6 de Outubro.
através do seu Presidente e fizera-se representar na
«Primera Convencion Sanitaria del Sindicato Médico
Libre d'Espana» realizada nas Canárias de 29 de Fevereiro a 9 de Março de 1980. através do Dr. Antó nio Osório .
7 - O Presidente da Ordem foi convidado a participar em P·aris. em 20 de Maio. no Colóquio «Europa
e Medicina» organizado pelo Instituto de Ciências da
Saúde. em Paris.
8 - O Presidente da Ordem participou em representação da Ordem dos Médicos e também na sua
qualidade de Presidente Eleito da Associação Médica
Mundial na 99a reunião do Conselho Executivo
daquela organização em Nova Orleans (EUA) de 22 a
28 de Abril de 1980 e também na 1
reunião em
Munique (Alemanha Federal) de 21 a 25 de Outubro
de 1980.
A Ordem dos Médicos fez -se representar na reu nião do grupo Regional Europeu da Associação
Médica Mundial realizada em Dublin em 27.11.80 e
onde foram eleitos para o Conselho Executivo representantes da Itália. Inglaterra e Alemanha Federal.
9 - A Ordem deu o seu apoio ao Co légio de
Médicos de Espanha na sua luta para evitar a degradação da Medicina Espanho la através do acesso
directo ao Ciclo Clínico do Curso Médico de profissionais com cursos superiores curtos (diplomados de
enfermaria) .
1O - A Ordem. num gesto imediato de solidariedade
humana fez um dpelo aa Médicos e Enfermeiros que
estivessem dispostos a deslocar-se à Argélia na
sequência do terramoto de EI-Asram tendo em cerca
de 24 horas sido obtida a adesão de 47 médicos. ·
52 enfermeiros e 5 socorristas.

ooa
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Opinião

ESTATUTO DA CARR EIRA DOCENTE
DIREITOS OU PRIVILÉG IO S
Sem rT)ostrar qualquer apetên cia por novas e bem
dotada s instalações hospita lares dependente s do
MEIC . vem, (desde 1979) a carreira médica -a docente - tentando ampliar dentro do MAS as suas
infra -es truturas logística s. em verdadeiro movimento
anti -paralelo com as necessi dades d o Paí s. em matéria
de ens ino pré-graduado .
A argumentação preparatória d e um grupo interuniversitário (Co imbra 1/X II /76) que tentou arrolar
fruto s do pr ivi lég 1o dos meio s. em nome de outra co r
para a substâ ncia cinzenta. e se hipotecava a uma
plétora pontua l de aluno s. sub lima-se agora no s
«Superiores interesses» de ensino e da ass istên ci a. que
tenta acautelar do ímpeto abraânico do Art. 105 ° do
Estatuto da Carreira Docente. A sa ti sfa ção deste
parece exigir nada menos que a revogação de do1s
decreto s ( 182/77 e 33/73). a anulação pa1·cial de doi s
outros (48 1/77 e 674/74). bem como a suspe nsão
do Art 12 ° do própr io Estatuto M édi co.
Não podem, por isso. os médicos da Carreira
Hospitalar deixar de escalpelizar. c9m um mínimo de
exigível c lareza. a mito log ia do ensino méd 1co e a sua
logística . por ele ser a fonte dos equívocos tomado s
como ra zões para o assalto às estruturas hospitalares.
pela via do privilégio lega lizad o.
Efectua-se a aprendi zagem m éd ica a partir de disciplinas básicas e outra s dita s clíni cas. Uma s e outras
se destinam à preparação de pro fi ss ion ai s actuantes
sobre o ser humano. cujo respeito exige a 1niludível
obtenção de conhecimentos seg und o os cân ones
duma ciência experimen tal. se m a vacuidade de retó ri cas. parentes já sem crédito da magia .
O que há -de confer ir aptidã o para o ensino. na s
cadeiras básicas. é a profi ss ionali zação nas matéria s
ver sada s. po is só quem «fa z» pode realmente trans mitir con hecimento s profícuos A míngua de autêntica
carreira nesse domínio. os incentivos académ1cos
prefiguram o necessário estímul o. e não são em si
me smos atributos da aptidão pa1·a ens inar utilmente.
A pro fi ssio nalização do ens1no. documentada pela
prática da entrega dum a parte minoritá1·ia ela tl·a nsmi ssão ele informaçã o aos num erosos mon1tores e
assis tente s. com predomíni o ele gente não preparada e
meno s cliferenc1ada . não co rre sponde se nã o ao uso do
termo «e nsi no» como co bertura el e vacuidade e afastamento de responsabilidad e soc ial .
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Neste campo. estabelecido o paralelismo co m o
que ocorre no estrangeiro. vista a diferente s1tua ção
qu e actualmente se encontra na s escolas portugu esas.
e a própria variação no tempo da FM P. extraem os
médi co s hospitalares que a própria in stalação da s
estruturas do ensino bá sico dentro de unidades assisten cia is é um fa cto acid ental. Dele não são. pm isso.
de aceitar co nsequên cia s que possam dimmu u· a eficácia da função ass isten cia l dos hosp itai s.
Entram no conceito desta eficácia o espaço necessá rio ao dese nvolvim ento técnico d os serv1ços ou a
criação de outros. e a não utili zação de tempo ele
ass istên ci a na docên cia do ciclo pré-clinico. eufe mistl camente «compensado» fora do horário hospital ar
(Art 8°. n ° 3 do actual proj ecto de decreto )
Se a colaboração ne ste domínio (Art. 2 ° ) e em ta1 s
circ un stâncias acidentais. pode sig nifi ca r a utiliz ação
de laboratório s das F. M. a troco de receitas obt 1clas
do hospital . ou o forn ecimen to casua l. por este. ele
material de estudo. ela nunca deverá tomar for mas
que ponham em ri sco os Serviços hospitalares exiStentes, ou a sua orgânica. nem a autonomi a da gestão
hos pitalar dos seus re cursos human os e outros. como
tem acontecido. A preten são de cam uflar a abso rção
de lugares do quadro hos pitalar com os docentes do
ciclo pré-cl inico (Art . 8°). fica entretanto a desco be1·to
pelo carácter genéri co dos Artigos 4 °. 5°. 6 ° e 7 °.
No domínio da s c líni cas. a pro fi ssio naliza ção do
ensino enraíza nos mes mo s vícios e desrespeito pela
função de preparar profissionais.
Efectivamente. aqui. o labora tório onde o conhecimento se constrói e pode se r tran sm itido em forma
apli cáve l. é a prática médi ca ex 1gente. estlmuladora
e co mpet1 ti va que só uma carrei ra méd ica (neste caso
hospitalar) constitui.
Pretender menosprezar a ca rrei1·a perante uma
profiss ional ização para ensi nar. gratu itamente simbolizada por títulos e ornamentos acadêmicos. se r1a trair
a re spon sabilidade soc ial da esco laridade m édi ca.
Seria ainda guindar o amadorismo de alguns acima de
um método sistemático de se lecção de bon s profissionai s. Por isso o leg islador (Decreto 182/77) fez
depender o recrutamento para a docência da prepa ração obtida na carreira hospi tala r. CU JO des re spei to
plural se pretende agora duplamente co nsagra 1·; na
alínea a) do n ° 2 do Art 3 ° do projecto de decreto.
e ainda co m a revogação do decreto citado
Se o ensino clínico. co mo o bá sico. só pode se r
o bra de pro f1ssionais co mpetentes. pa1·a a form ação
des tes se não vê alternativa do valo1· a fecu nd1dad e elas
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carreiras médicas. pelo vasto cam 1 ::> on de a co mpetição se pode desenvolver .
O ensino não é uma fin al;dade fechada sobre si
mesma, mas uma consequên c1a da competência profissional posta ao serviço da s necessidades da popu lação . Competên cia que na carreira hospitalar do s
hospitais centrais não foi descurada legalmente em
nenhum aspecto. incluído o da investigação . Ma s a
Nação. a classe médica e a sua Ordem têm o direito de
exigir o equacionamento da s necess idades do Paí s em
assistência e docência e, nesta. a quantificação de do1s
vec tores nitidamente antiparalelos : o ensino médico
escolar em regressão evidente. e a especialização
imprescindível ao funcionamento da rede ho sp italar
periférica .
Acresce que nunca foi demonstrado. bem pelo
con trário , que Serviços hospitalares não po ssam
debitar ensino clíni co pré-graduado. quer os técn1ca e
cientificamente idóneos para o ens ino da s especia lidad es. quer de serviços fundam en tai s na graduação
de novo s médicos, como as Consultas Exte rna s e a
Urgên cia. Estes co nstituem mesmo um aspecto longa mente deixado à espontânea procura dos alunos. que
assim foram dando provas da aprendizagem em estru turas especificamente hospitalares.
A participação do pessoal médico e técnico dos
Serviços. neste tipo de ensino. deveria fazer-se com
total independência relativamente à carreira doce nte,
embora necessariamente dentro de normas a esti pular pela Direcção do Ensino Superior e F. M. no re speitante a programa s. tempo s e remuneração . Aos
médicos que acumulassem, em condições a regula mentar. funções em ambas as ca rreiras. deveriam
caber sempre não só as funçõe s docentes co mo as de
coordenação das actividades de ensino pré-graduado
em cada Serviço, devendo este aspecto ser regula mentado.
'
No entanto. se não se compreende a docê ncia
clínica sem a preparação obtida na carreira médica.
aquela não deverá constituir nunca um mero propósito de absorção de graus de carreira hospitalar. ou
das funções que lhe são próprias. se m perda de digni dade desta ca rreira. Daí a inabalável rejeição, pelos
médicos hospitala1·es. de conc ursos si mulados (sem
concorrentes) como pretende o Art. 3 ° no seu n ° 4,
e da independência do grau de sucesso de tai s concursos para situações de privilégio intra-hospitalares
(Art. 7 ° do projecto). Para além do mais, os títulos e
ornamentos académicos não constituem por si mes mos, entre nós. nenhum prestígio, pela definição histórica que deles se fez na prática do nepoti smo que os
tem acompanhado e até ta lvez agudi zado . A soc iedade terá também o direito de exigir saber se a
genética é ainda uma ciência da s ervilhas e ser filho de
professor é qualidade igual ao valor humano e ao
trabalho dos outros cidadãos . Ainda que o fosse a
genética . não o seria a Democracia .
Se efectivamente o Estatuto da Carreira Docente é
tão fecundo que não perde a virtude no Art. 10 ° do
projecto. ao prever a entrega de docência wé-graduada ao não doutoramento. exigirá contraditoria mente o nada elitista Art. 7 ° que fa z do chefe de
clínica hospitalar o último dos chefes de clínica. e do
especialista o último dos especialistas? Onde exem-
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plif 1ca1· co m estas virtual1dades as reai s necess1dades
do ens~no escolar. fora de c1rc un stânci:J conseguidas
com luta (Ho spital de Santo António. por exemplo).
e que gram aticalme nte prometem respeitar no Art. 2 °
alínea b)7 Como concil iar a prome ssa com a articulado
do Art. 4 ° do mesmo projec to7
É in suficiente e seria talve z pou co íntegro conceder validade a estimativas definida s em termo s do
alheio (art. 4 °) como 50% dos lugares de chefe de
clínica e 30 % dos de especialista dos quadros de
hospitais não desc riminados que obedeceriam à complacente condição de se mostrarem «adequados»
(ainda art . 2 °).
A pouca integridade reforça -se na eternização do
privilégio. mesmo quando as necessidades específicas do ensino escolar o não justificas sem (Art. 6 ° ).
O conjunto da formulação semi -quantitativa releva
mais o so nho qu e a vida. mais o apetite que a ju sta
e documentada aval1ação do se u espaço soc 1al.
Os dois primeiros projectos de decreto arremessados sobre a carreira hospitalar. em fins de 1979.
não hesitavam em prescindir duma teoria justificativa
para assumirem. sem a força da razão, o carácter
sumário de simples actos de força , na anexação de
hospitais . No presente e sua crisália de 1980. esse
vácuo é preen chido com a referência às exigências do
Art. 105 ° do Estatuto da Carreira Docente. afinal
exigências de um estatuto profissional e classista.
De uma classe re strita sobre outra mai s vasta. e que
lhe fecha deste modo a porta :
Nada existe. na orgânica das instituições hospitalares nem na estrutura da sua carreira médica. que
impeça os docen te s, pelo factor de o serem, de
ascender a qualquer grau da Carreira e ao exercício de
todas as funções a ele ligadas.
AURÉLIO MACEDO E CUNHA (Esp. Hospitalar)
ROSA ARAUJO (Directora de Serviço)

(') A doutnna expressa nesta secção é da responsabilidade dos
seus autor es e não necessanamente coincidente com a da Ordem
dos Médicos.

•
ELE IÇÕES
E REPRESE NTATIVI DA DE
Têm vindo certos Médicos a contestar. em órgãos
de Comunicação Social . a validade da eleição e a
representati vi dade do candidato único, eleito para a
Presidên cia da Ordem dos Méd1 cos em 20 de Dezembro p.p.
Baseiam tal atitud e no facto de no Boletim de vo to
não haver qualquer quadrado em seguida ao nome do
candida to único. o que os teria impedido de manifesta r
a sua opção e já tornado público 5 dia s antes da
eleição.
• Ape sar desta fraca contestação. a Comissão Na cional Eleito1·a1, dad o existir um ún1 co cand idato e ser
possível manifestar livremente co ncordância ou dis-
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cordân cia . apenas não sen do possível o voto em
branco. decidiu manter o acto eleitoral co nforme
programado.
O ac to eleitora l realizou-se pois na data prevista.
Em Coimbra a votação foi inter rompi da por falta
de boletins de voto já que muitos médicos se esque·
ceram de levar consigo os boletin s recebidos em casa.
A Com1ssão Nacional Eleitoral decidiu dar ali a eleição
por ence1·rada. dado não ir influi r no resultado final.
que ficou assim definido face ao candidato único
António Gentil Martins.
Médicos
inscritos

Total
Norte
Centro
Sul

16 925

Votantes

4 074 -

24,07 %
17.79 %
33,23%
24,82%

O resultado da votação foi . em valor relativo, o
maior de sempre a nível nacional já que 3 anos antes o
mesmo candidato. obtivera 81,3% dos votos expres·
sos contra apenas 16,4 % do can didato que se lh e
opusera. A percentagem global de votantes fo1·a
de 45. 1 % o que se justifica face à existên cia de mais
de um candidato.
As votações na Ordem nos últimos anos 1·evelaram :
197 1 - Secção Regional do Sul (consideradas as
maiores de sempre até en tão ):
Pe1·ce ntagem total de votantes Li sta A - 65.8% (21 .2 %)
Lista 8 - 34,2% (11 %)

32.2 %.

Após 25 de Abril de 1974 este grupo en tendeu
(tendo sid o eleito com 21.2 %dos votos possíveis). ter
legitimidade para tran sfor mar a Ordem em Sindicato.
e à verdadeira revelia da Classe como o provou mais
tarde o plebi sc ito efectuado em 1976 e em que vota·
ram 5 1.5% dos Médicos inscritos e deu o seguinte
resultado :
Ordem com fun ções sin di cais
Ordem e Sindicato separados .
Sindicato apenas

77,8 %
15,6 %
5,3 %

Em 1977 a votação do actual Estatuto da Ordem
obteve 93.3% de votos favoráveis e apenas 2.2 %
contra. com uma percentagem de votan t es de 40,6 %.
Tendo a votação sido inteiramente democrática e
livre o seu re su ltado é inteiramente legítim o e o Presidente da Ordem sente-se de fa cto o represen tante da
Classe, eleito mediante programa de acção bem claro
e definido. A menor percentagem de votantes ju sti·
fica -se inteiramente dada a não ex istênc ia de opos ição.
Constata -se por ou tro lado:
a) que no prazo regulamentar de 45 dias o grupo

agora con te statário. não apresentou nenhum
candidato de alternativa e só agora, num
esforço de quase 3 meses, consegue reunir
pouco mais de 500 assinaturas. muitas delas
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ilegíveis. o que só revela a sua insignificante
representatividade;
b) que o grupo que agora contes ta a eleição não o
fez dentro do prazo regulamentar;
c) que pelo menos 5 dos 8 promotores do abaixo·
-assinado agora su rgid o participaram activa mente na votação. que agora acusam esta r
eivada de graves irregularidades e que. segundo
entendem, impõem a sua repetição;
d) que o mesmo grupo, herdeiro espiritual do que
em 197 1 teve 21,2 % de votos. e achou por

A Favor

C ontra
ou nulos

84,19% (20, 1 %)
87.66%
61,20%
94,05%

15,86% (3,93 %)
12.33%
38.80 %
5.38 %

isso legítimo. transformai· a Ordem em Sindi·
cato 3 anos depois. nega agora o valor de
20.2 % de votos como suficiente numa eleição
sem oposição;
e) que após a eleição de 1978, com 81.3 % de
votos o Presidente da Ordem liderou uma vito·
riosa interrupção parc1al de trabalh o médico
que mobilizou imparavelmente a grande maioria
da cla sse médica Po1·tuguesa. apesar das ten ·
tativas de boicote desse mesmo grupo opositor.
representado pelos Médicos Sindicali stas e que
chega ram ao apuro de. para furar a greve (feliz·
mente sem resultado), chamar a trabalhar
Médicos em férias e até doentes.
Por outro lado que pensar da capacidade intelectual de quem. ao recel:Jer conjuntamente. em
período ele eleições. um envelope com resposta paga
e dirigido à Mesa da Assembleia Geral Eleitmal. umas
instruções de vo to e um boletim com as caracterís·
ticas regulamentares mas em que não exi ste um qua·
eirado à frente do nome do único candidato. fica com
«f undada s dúvidas sobre o que se pretende com esse
cartão» e o cons id era apenas um cartão pessoa l do
candidato e não um Boletim de Voto?
Face ao exposto. as atitudes e opções deste grupo
estão definidas. bem como os respectivos critérios ele
democracia. coerência. honestidade de processos .
representatividade.
Só se lamenta que a Classe Médica possua ele·
mentos que se deixem ar ra star por um tal sectari smo
e não tendo representatividade suficiente para propor
candidato . procurem fazer apenas pubi1C1dacle com
falsas acusações de «graves irregularidades». previamen te con hecidas e que não os co ibi1·am de participar
nas eleições .
Concluindo· quem pode duvida1· que seja repre·
senta ti va e legítima uma votação livre que dá ao can ·
di dato 84, 18 % de vo tos favoráveis?
Abstemo -nos de mais comen tários : os fa ctos falam
por si.
António Gentil Martins
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POSICÃO DO PRESIDENTE DA ORDEM DOS
M ÉDI.C OS FACE A ENTRADA PARA O INT ERNATO
POLICLINICO

RECORDANDO ... 1974/ 75
COMISSÕES DE ESPEC IALIDADES
Para os que têm memória curta e para os qu e
utilizam argumentos conforme as circun stâncias e os
momentos. transcrevemos do RELATORIO DA ACTIVIDADE DOS CORPOS GERENTES EM 1974 - SECÇÃO
REGION A L DO SUL DO SINDICATO DOS MÉDICOS:

.-

1o

Entende-se não dever caber oficialmente aos
Cursos sucessivos. o estabelecimento dos critérios de distribuição pelas vagas. mas sim
devem existir parâmetros legais justos. prévia
e publicamente expressos e entre os quais
tenha lugar prioritário regra idêntica à chamada
«lei dos cõnjuges» .

Esp ecialidad es

Neste vasto sector tudo estava. pode dizer-se.
por faze r. Há longos anos que a composição das Comissões de Especialidade não era renovada e. consequentemente. os respectivos titulares consideravam-se comp letamente desligados das suas actividades.
Finalmente . o âmbito da sua acção (dos pareceres
quando os Corpos Gerentes lhos pediam . normalmente relacionados com laudos ou situações deontológicas) foi considerada ultrapassada numa perspectiva
sindical.

.1 -

Em face de uma circular rubricada por «As Comissões
de Internato da Faculdade de Medicina de Lisboa e da
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa». o Presidente
da Ordem considerou dever exp licitar a sua posição fa ce
à entrada dos Pol iclínicas para o Internato.
Transcreve-se seguidamente o aludido parecer.
datado de 6 de Dezembro.

Ãmbito da sua acção

Deste modo. foi aprovado que as Comissões de
Especialidade não se limitariam. daqui em diante. a
dar pareceres sobre matérias propostas pelos Co rpos
Gerentes mas poderiam e deveriam elaborar estudos
sectoriais. emitir pareceres sobre as matérias respectivas.
com total liberdade de acção.
Além disso. constituíram núc leos d inamizadores
das respectivas especialidades. agregando outros especia listas. convoca ndo reu ni ões de sector. acele ran do
assim todo um processo não só científico como sindical.

.2- Nomeação
Embora aparentemente tivesse sido mais democrático
proceder à eleição dessas Comissões pelos seus pares.
constat ou-se rapidamente que essa opção acarretaria
o prolongamento excessivo de um processo eleitoral
que, em termos politicos, tinha encontrado a sua
natural e clara conclusão no acto eleitoral que deu a
vitória aos actuais Corpos Gerentes.
Por outro lado, dadas as naturais contradições do
actual processo revolucionário , a existência de Comissões de Especialidade que não fossem da confiança
dos Corpos Gerent es gerar ia situações conflituais
insanáveis .
Assim um TRIPLO CRITÉRIO PRESIDIU A SELECÇÃO DOS SEUS ELEMENTOS: TERIAM DE SER ELEM ENTOS PROGRESSISTAS DO PONTO DE VISTA
POLITICO, DE RECONH ECIDO PRE STÍGIO CIENTIFICO
E SINDICAL. .

Ord em dos Médicos

2° Discorda - se fronta lmente dos sistemas de distribuição por simples sorteio.
3° Já está consagrada legalmente a forma de
provimento das vagas. a publicar a muito
curto prazo. e onde se consagram parâmetros
de distribuição. a utilizar com o auxílio da
informática. para mais rápida colocação dos
Médicos .
4°

Entre esses parâmetros conta-se prioritariamente
a opção.

5°

Em teoria nada obsta a que os Médicos façam
por consenso. prévia e particu larmente uma
distribui ção pelas vagas e individualmente ma nifestem a opção resu ltante de tal aco rdo:
não nos parece no entanto tal hipótese realista
ou viável em termos práticos.
Isto porque pressupõe como base um acordo
unânime de todos os candidatos. a nível naciona l.
o que se nos afigura impossível de conseguir. Por
outro lado. em termos legais. nada vincula cada um
à distribuição a que se chegasse e nesses casos teriam
necessariamente de entrar em jogo os parâmetros legais.
com consequente perda da maior parte . senão da totalidade. dos eventuais benefícios obtidos com a distribuição
por opção privada e prév ia.
6° Parece portanto que a atitude ma is rea lista
e prática será aguardar a distribuição a ser feita pela
S.E.S. que. segundo info rmações que nos foram dadas.
está programada a curto prazo com o evidente intuito
de colocar rapidamente os Médicos. o que só t rará
benefícios a estes e aos doentes. Isto. repetimos. sem
prejuízo da liberdade ·de se poder chega r a aco rdos
parce lares. na tentativa de algum modo fac il ita r a distribuição geral oficial a real izar.

António Gen til Martins

RE GALIA PARA OS MÉDICOS
Comunica-nos o Hotel Embaixador (Av . Duque de
Loulé. 73 - 1000 Lisboa) que propo rcionará 50 %
de desconto sobre o preço do quarto e pequeno-almoço. a todos os membros da Ordem que deman dem aquele estabelecimento hoteleiro . Esse desconto
é extensivo aos familiares dos Médicos.
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HORÁRIOS DE TRABALHO
E REMUNERAÇÕES NOS SMS
CARTA ENVIADA PELO CONSELHO REGIONAL DO
SU L AO PRESIDENTE DO C.E.O.M.
Submetem os à consideração de V. Ex.a. para os
fins convenientes. uma exposição do Colega Dr. Jorge
Tomaz Baltazar Moita.
Nesta data . informamos o interessado do destino
dado à sua exposição.
Com os melhores cumprimentos.
CARTA ENVIADA AO DR . JORGE TOMAZ BALTAZAR
MOITA
Pelo presente informamos V. Ex a que a legislação
em vigor não permite um horário superior a 48 horas
semana is. ou seja, 4 períodos.
Uma vez que V. Ex a ultrapassa em 18 horas o
permitido. solicitamos que nos informe até ao fim do
corrente mê s qu al o novo horário que pretende efectuar.
Logo a Ordem dos Médicos oficiou à Comissão
ln staladora dos Serviços Médico - Sociais defendendo
vigorosamente a posição daquele Colega.
CARTA ENVIADA PELO PRESIDENTE DO C.E.O.M.
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA DOS
SERVIÇOS CENTRAIS DOS SERVIÇOS MÉDICO - SOCIAIS
Tomou esta Ordem co nh ecimento da Exposição
enviada à Comissão a que V. Ex. a preside. pelo Dr. Jorge
Tomaz Baltazar Moita e com a qual inteiramente concordo.
Solicito por isso a V Exa que o Dr . Moita seja
remunerado pelo Serviço até agora prestado e de acordo
com as remunerações actualizadas. sem prejuízo de.
para o futuro. se limitar aos 4 períodos definidos no
Estatuto do Médi co.
CARTA ENVIADA PELO PRESIDENTE DA COM IS SÃO
IN STALADORA AO PRESIDENTE DO C.E.O. M .
Com referência ao ofício de V. Ex.a n o 10487. de
28 de Novembro pas sa do. cumpre-me informar que são.
nesta data . dadas in stru ções ao nosso Serviço Di strital
de Setúba l no sentido de que são devidos. ao Sr. Dr. Jorge
Tomaz Baltazar Moita. retroactivo s (a partir de M arço
de 1979) relativos ao horário praticado para além de
48 horas semanais. calculados com base nas tabelas
de remunerações anexas ao Estatuto do Médico,
durante todo o tempo em que tal «horário supl ementar»
se tiver mantido .
CARTA ENVIADA PELO PRESIDENTE DO C. E.O.M.
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO IN STALADORA DOS
SERV IÇOS MÉDICO - SOCIAIS
Em meu pode r o ofício de V. Ex a n° 023488 de
4 de Dezembro de 1 980 .
Em seu seguimento. cumpre-me sub linhar a rapidez
do justo despach o de V. Ex. a dando in struções no sentido
de se rem reposta s as remunerações devidas ao Dr. Jorge
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Tomaz Baltazar Moita. respeitantes a horas extraord inárias ca lculad as com base nas tabelas de remuneração
anexas ao Estatuto do Médico.
CARTA ENVIAD A PELO PRESIDENTE DO C.E .O.M.
AO DR. JORGE TOMAZ BALTAZAR MO ITA
Junto envio fotoc ópia do ofício que acabo de
receber do Pres id ente da Comi ssão ln sta ladora dos
Serviços Médico -Socia is dando provim ento às justas
reivindicações do Colega , expressas através desta Ordem.

•

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA POUCA DE AGUIAR ATROPELA A LEI
Algumas Câmaras Municipais estão a manifestar-se
como sistemáticas violadoras da legislação do País.
Situação estranha e lamentável visto que se trata de
entidades oficiais que deveriam dar o exemplo aos
cidadãos.
O Município de Vila Pouca de Aguiar pode ser dado
como triste espelho de outros.
Pois essa autarquia tem -se recusado a cumprir o
Decreto 373/79 (Estatuto do Médico). no que diz
respeito às remunerações dos Médicos Municipais.
Mas não contente com isso. novo problema criou ao
clínico que lá prestava serviço como nos relata o
Colega em questão:
«A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
suspendeu a retribuição que vinha recebendo . e sob re
a qual sempre me foram feitos descontos para a Caixa
Nacional de Aposentações . Efectivamente. desde
16/Junho/80. dia em que atingi o limite de idade . a
Câmara Municipal deixou de me pagar . Como sempre
descontei para a Caixa Nacional de Aposentações
julgo ter direito a continuar com a gratificação que
vinha recebendo.»
Após ser submetida a questão ao Contencioso da
Ordem e após o seu parecer fundamentado. enviámo s ao reclamante o seguinte ofício:
«Tenho a honra de informar V. Exa., co m referênc ia à carta que me enviou de que, por força do
Art. 24°, n° 1 a) do Estatuto do Médico . aprovado
pelo DL 373/79. de 8 de Setembro. tem direito a que,
para efeitos de aposentação. lhe seja contado todo o
tempo de serviço prestado para entidades públicas.
Mai s informo V . Exa., de que atingindo o limite de
idade. não lhe devem ser suspensos pura e simp lesmente os vencimentos. devendo antes o serviço de
origem prestar pensão de aposentação provisória. nos
termos do Art. 99°, n ° 3 do Estatuto da Aposentacão (DL 498!72. de 9 de Dezembro) alterado pelo
DL n ° 191-A/79. de 25 de Junho»
Que mais fará a Câmara Municipal de Vila Pou ca
de Aguiar já que o desrespeito pela Lei parece ser o
seu lema?
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)

INÉRCIA DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Tem vi ndo a ser grande a dificu ldade em dinamizar
as entidad es ofi ciai s no se ntido de fazer cumprir
algun s preceitos co ntid os no Estatuto do Médico
- muito embora este, co mo se sabe, constitu a um
Decreto-Lei (o 373/79 ).
Divulgamos seguidamente o ofício enviad o ao
Ministro da Edu cação e Ciência at ravés do qual se
exige que seja integral e rapidam ente apli cad o aquele
diploma aos médi cos que trabalha m no In stituto Portugu ês de On colog ia de Fra ncisco Genti l. no In sti t uto
Oftalmoló gi co Gama Pinto e no In stitut o Su per ior de
Higien e e Medici na Tropica l.
«Após a entrevi sta qu e nos fo i co ncedid a por
V . Exa. em 29 de Abril de 1981 , co nj untamente co m o
Senhor Secretári o de Estado da Saúde ve rifi cam os
com surpresa e profund o desagrad o que nenhum dos
3 projectos .de Porta r ia para aplicação do artigo 2 1
do Decreto-Lei 373/79 de 8 de Setembro aos Médi cos
do Centro de Li sboa do In stituto Portugu ês de
Oncologia de Fran cisco Gentil, In stituto Oftalm ológico
Gama Pinto e In sti t uto Superior de Higiene e Med icin a
Tropical parece t er tid o qualqu er seguim ento .
Parecem assim gorados, pela apa r ente inércia dos
Serviços do Mini stério da Educa ção e Ci ência , os
esforços da Ordem dos Médicos para que se cumpra a
.Lei do País, que o Govern o deveria se r sempre o primeiro a respeita r. Como se ju stifica que, nem já com o
trabalho da elaboração legislativa fac ilitado não se
vejam os resultado s con creto s da decisão política qu e
se impõe?
Solicito pois mai s uma ve z a V . Exa. que tom e providências para a urgente solu ção do problema , já que a
sua sempre garantida retroa ctividade de remun era ção
reportada a 1 de Julho de 1979 não pode ser usada
como justificação para os atra sos verificados.
Esta Ordem dos M édicos reserva-se desde já o
direito de actuar por toda s as forma s ao seu al can ce
para desbloquear definitivamente a situação. »

°

médicos que não são radiologistas. patologistas clínicos
ou estomatologistas. continuam a ser regulad as pela
P.R.T. de 7/12/77. sendo as disposições do C.C.T.
de 1 5/3/80 apenas são ap li cáveis a todos os outros.
estejam ou não filiado s em Associações Médicas das
referidas Especialidades.
Transcrição da Declaração de Voto do Representante
da Ordem (no acto do Contrato Colectivo de Traba lho
para os Consultórios de Radiologia . Laboratório s de
Análises Clínicas e outros (Boi. Trab. e Emp .. 1.• Série.
n° 1 O. de 15/3/ 80) .

CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
Entre AMAPLAC
AMRPCR
ANEPSA
e FETESE

(Patologistas Clínicos)
(Radiologistas)
( Estomatolog istas)
(Escritórios)

DECLARAÇÃO DE VOTO
do Representante da Ordem

«0 presente contrato obriga apenas as partes que
nele intervieram e que são as que constam da sua
cláusula primeira .

A Ordem dos Médicos. simples observadora. não
é parte no contrato. por isso que não fica por ele obrigada.
do mesmo passo que o não ficam todos e quaisquer
médicos que não estejam representados pelas Associa ções outorgantes.
Sa liente-se que estas Associações representam .
aliás. uma pa rce la mín ima dos médicos portugueses.
A sua totalidade. que exerce uma activ idade méd ico -cirú rgica em regime livre. desenvo lve a sua actividade
em cond ições que são sobejamente con hec idas e que.
em qua lquer caso. nada têm a ver com aqueles que o
presente instrumento pressupõe ex isti rem po r parte da
entidade patronal.
Daí que. para além de não vincular os referidos
médicos o presente clausulado seja por demais inade quado e irrealista face às condições concretas de uma
grande parte dessa clínica. nomeadamente fora dos
grandes centros. em termos de não se coadunar com
a sua extensão pura e simples às relações de trabalho
daqueles médicos com os seus colaboradores.».

•
RELAÇÕES DE TRABALHO
Situação dos Médicos da
o limite de idade

C.P . que atingiram

Ofício dirigido à Administração da CP. em re lação
a um médico da C.P. des li gado do Serv iço por ter atingido
o limite de id ade- Se m di reito a reforma ou qualquer
outra rega li a.
Parecer jurídico acerca da aplicabilidade do Contrato de Trabalho publicado no B.T .E. n. 0 10,
de 13/ 3/ 80 a todos os consultórios médicos , após
a Portaria de Extensão publicada no mesmo
«Boletim», n. 0 35, de 22 / 9 / 1980.

Este pa recer co nclui e esc larece que as rela cões
de traba lho entre os emp regados de co nsu ltório e os
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APOIO CONTENCIOSO DA
SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Em refo rmu lação dos Se rviços de Contencioso. to1
criado um serviço de consu ltas dos médicos inscritos
na Secção Reg ional do Centro. relativa mente a questões jurídicas emergentes da sua actividade profissional.
Tal servico de cons ultas funciona na Sede da
Secção. às .segundas-feiras. entre as 14,30 e as
17.30 ho ras. sa lvo impedimento do Co nsu ltor Jurídico. que o comunicará com a devida antecedênc ia.
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Vária

ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA
BRITÃNICA

A Associação Médica Britânica realizará o seu
Encontro Clínico Anual de 1 981, em Outubro próximo.
em San Diego (EUA).
Colaboram na iniciativa a San Diego County
Medicai Society e a California Medicai Association.
Paralelamente. realizar-se-á uma Exposiçâo Internacional de Cuidados de Saúde.

•

PRÉMIO REI BALDUÍNO
Patrocinado pela Fundação Rei Balduíno. encontra-se em vias de atribuição o «Prémio Internacional
Rei Balduíno, para o Desenvolvimento».
O prémi o no montante de três milhões de francos
belgas destina -se a recompensar pessoa s ou organismos. sem distinção de nacionalidade, que deram
uma contribuição importante ao desenvolvimento do
Terceiro Mundo ou à solida ri edade e boas relações
entre países industrializados e países em vias de desenvolvimento . bem como entre os povos desses países .
As propostas de candidaturas deverão ser enviadas ao Secretariado da Fundação Rei Balduíno antes
de 20 de Setembro de 1981, rue Montagn e aux
Herbes Potagéres. 57 B - .1000 Bruxelles. Belg ique.

TERCEIRO CURSO DE PATOLOGIA
PARA PATOLOGISTAS LATINO-AMERICANOS, EM ESPANHOL

Este curso que se realiza de 3 a 7 de Agosto próximo na Universidade de Miami/Jackson Memorial
- Hospital Medicai Center, cons iste numa semana de
conferências com um programa opciona l de pequenos
cursos práticos. Em cada dia haverá três horas de
conferências de manhã e três hora s à tarde . Os participantes receberão uma publicação contendo os
resumos dos temas disutidos. O programa destes
mini-c ursos. com uma duração de quatro dias, está
elaborado por forma a que os participantes pratiquem
as técnicas tanto quanto possível nos laboratórios.
Informações mais detalhadas poderão se r solicitada s ao Department of Pathology (D -33) University
of Miami School of Medicine P O Box 016960 Miami,
Florida 331 O 1 USA.

•
9.° CONGRESSO INTERNACIONAL RES
De 8 a 12 de Fevereiro de 1982 terá lugar na
conhecida estância Suisse de Davos o 9° Congresso
Internacional RES .
O seu programa científico in ci dirá prioritariamente
em trabalho s sobre Macrofagos. Linfócitos e Granulocitos.
18

•
CONGRESSOS
CURSOS
PRÉMIOS
XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE
TERAPÊUTICA EM PORTUGAL
Realizar -se-á em Portugal a edição de 1981 do
Congresso Internacional de Terapêutica que a União
Terapêutica Interna ciona l promove regularmente
- o que pela primeira vez acontece.
Tal deci são foi tomada em 1979, em Bruxelas.
por ocasião da anterior manifestação.
Espera -se que nesta Congresso que terá lugar na
Póvoa de Varzim de 4 a 8 de Outubro. participem clínicos e farmacologistas provenientes de países variados. A finalidade é a discussão conjunta de alguns dos
mais candentes problemas de terapêutica, nomeada mente no que diz respeito às suas mais recentes aqui sições, no sentido de proporcionar base mais ra cional
à utilização dos medicamentos e dos outros meios de
tratamento.
Os trabalhos distribuir-se-ão por «mesas redon das». «simpósios» e «comun icações livres».
As inscrições devem ser remetidas para o Laboratório de Farmacologia. Faculdade de Medicina.
4000 Porto.
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REUNIÃO DA CIOMS

Na discussão final da reunião da CIOMS sobre
«Experimentação em Medicina». realizada em Cascais
em 1979. o Dr. Gentil Martins produziu importantes
considerações sobre o controverso tema. em que após
defender a necessidade da dignificação pública da
profissão. considerou serem os médicos os mais capazes
de decidirem sobre temas éticos de experimentação.
quer como classe. quer integrados em grupos com
outros profissionais ou mesmo com leigos. Mais adiante
subl inhou ainda que os co ntroles éticos devem estar
subordi nados à classe. embora isto. evidentemente. não
exima os médicos de se rem chamados à Justiça quando
ca iam na alçada das leis.

•
MEDICINA E DIREITOS HUMANOS

O Centro Internaciona l de Pesquisa e de Estudos
Sociológ icos. Penais e Penitenciários organizou em
Messina (Sicí lia) de 6 a 12 de Abril de 1981. e no quadro
da Faculdade de Direito da Universidade local . a sua
segunda sessão de estudo e. formação sobre os Direitos
do Homem. O tema central da Reunião foi «0 médico
e os Direitos do Homem». Esta reunião abordou os aspectos do médico como perito e testemunha. a medicina
exercida segundo a perspectiva dos Direitos do Homem
em meios penitenciários. em centros de cuidados
(sobretudo hospitais. clínicas. estabelecimentos onde
estejam internados doentes mentais conde nados por
cri mes ou delitos). em campos de detenção de prisioneiros políticos. em campos de refugiados e instituições
similares. no seio das forças armadas e nos campos de
prisioneiros de guerra. nas empresas industriais e comerciais. Nos últimos dois dias foram versados os temas:
Conselhos das Ordens e os Direitos do Homem. a lib erdade Si ndical dos Médicos e a Sindicalização do mundo
Médico. e o ensino dos Direitos do Homem nas Faculdades de Medicina.
Para tratar do tema respeitante às Ordens dos
Médicos foi espec ialmente co nvidado o Presidente
da Ordem dos Médicos Portuguesa .

•
MEDICAMENTOS SEM SIMILARES
NO MERCADO
Silicita-nos a Direcção-Geral de Saúde que cha. memos a atenção dos Colegas para as normas que
regulamentam a prescrição de medicamentos que não
tenham similares no Mercado.
Nessa conformidade transcrevemos seguidamente
o ofício que sobre a matéria aquela entidade nos
enviou.
A Direcção de Serviços de Farmácia e Medicamentos da Direcção-Geral de Saúde a solicitação da
«TAP-AIR PORTUGAL» tem vindo a indicar no verso
do receituário médico, que os medicamentos prescritos por determinados clínicos não se encontram no
mercado . Acontece. por vezes. que esses medica-
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mentos têm similares em Portugal , co mo por exemplo
o «Ga rdenal ». que já tem sido prescrito por alguns
c línicos .
Ultimamente tem-se observado um aumento exagerado na prescrição de medicamentos. que cremos
terem similares em Portugal , ma s pelos seus nomes
comerciais não nos é possíve l identificá-los.
Louvamos as intenções da TAP-A IR PORTUGAL
em prestar aos doentes uma aquisição rápida de um
ou outro medicamento. que o mercado nacional não
possua. Mas. torna -se inteiramente impossível satisfazer os pedidos que surgem nesta Direcção de Serviços que absorvem diariamente dois funcionários
para atender as soli citações do re ce ituário de medicamentos, cujos nomes comerciais não existem em
Portugal.
A fim de se poder reali zar uma ass istê ncia útil a
quem. efectivamente. dela necessite in formamos que
a partir deste momento a Direcção d ~ Serviços de
Farmácia e Medicamentos da Direcção-Geral de
Saúde só indicará no rece ituário que: «o medicamento
não tem similares no mercado». se o clínico ao prescrevê-lo indicar na receita. além do nome comercial,
a denominação comum internacional do seu princípio
activo.

EDITORIAL
(Continuação da pág. IJ

ver-se-á empurrado para determinada região. encarregado de uma lista de população específica e
para a qual a liberdade de escolha do médico pelo
doen te se encontra estremamente limitada.
O pagamento generalizado por salário representa de facto a funcionalização da medicina com
os seus corolários habituais: a mediocridade das
remunerações dos funcionários associada à
mediocridade dos serviços prestados aos utentes.
Acreditamo s estarem já os médicos co nsc ientes
deste fa cto. mas importa que cada um vincule
junto dos seus doentes este problema fundamental. A manutenção do regime salariado e a sua
não transformação no regim e de pagamento por acto
médico. certamente perpetuará as estruturas
degradadas da Saúde do nosso país, nomeadamente no sector extra-hospitalar. que só uma mudança
radi cal do sistema permitirá com êxito modifi car.
Se o médico bom, competente e humano, será
largamente beneficiado pelo pagamento por acto
médico, o que é inteiramente justo, não esquecemos que o incompetente e ineficaz não deixará
de sofrer as consequências dessa incompetência
e ineficácia; mas acima de tudo o que importa é
que o grande beneficiário é seguramente aquele
a quem o médico, por dever ético inerente à sua
própria profissão, tem o dever de ajudar
-o doente.

António GentJI Martins
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Extractos de Trabalhos apresentados nos
6. ° Congresso Internacional sobre Trombose
Monte Carlo, Outubro 1980
e
12.° Congresso Internacional de Angiologia
Atenas, Setembro 1980
avaliada enquanto factor Xlla e calicreína pela análise do substrato
obtida após exposição ao vidro de plaquetas humanas normais , era
responsável pela formação de trombas.
Fez-se a infusão do plasma activado (I ,5 ml/kg) numa veia da
orelha, e nos 15 segundos seguintes à sua libertação isolou-se
durante 10 minutos a veia jugular contralateral. Procedeu-se em
seguida à sua remoção e abertura. O coágulo encontrado era
classificado segundo uma escala de O a 4 (0 =coágulo não visível,
4 =cilindro venoso completo).
O tempo de recalcificação in vitro foi medido por meio dum
ndelómetro especial (Trombómetro) calibrado de modo a ler-se
N 200 sec. com plasma activado e N 600 com plasma não activado.
O composto SP 54* (Benechemie Munique) foi ensaiado quanto
à sua actividade inibitória no an im al modelo. O produto foi administrado por via intravenosa na dose de 2 mg/ kg (42 g/ ml) três
minutos antes do plasma trombog'énico. Este induziu no controlo um
coágulo de grau 2, 3 ou 4. O composto SP 54 inibiu completamente a
coagulação quando adicionado ao plasma antes ou depois da
act ivação pelo vidro. In vivo também produziu inibição com concentrações plasmáticas de 10,4 g/ ml. In vitro, o SP 54 revelou
activ idade trombogénica em muito baixas concentrações (0-7 g/ ml)
quando ad icionado ao plasma não activado, mas na concentração
de lO g/ ml inibiu quer o plasma não activado quer o activado.

VI CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TROMBOSE
MONTE CARLO, OUTUBRO DE 1980

COMPARAÇÃO DA INIBIÇÃO
DO FACTOR X ACTIVADO (Xa)
E DA TROMBINA PELA HEPARINA
E PELO XILANO POLISSULFATADO
(PZ 68)* NO HOMEM
por
RYDE. M .. ERIKSSON, H.

e TANGEN, O.

Departamento de Investigação, Pharma'cia AS, Uppsala, Suécia
A descoberta dum componente plasmático que interfere especificamente com a inibição acelerada do Xa pela heparina (Yin e ai.,
Thromb. Res . 1979, 15 : 557) demonstrou a possibilidade duma
interacÇão mais específica com a coagulação sanguínea do que a
obtida com a heparina. Estudos preliminares revelaram que o PZ 68
é um inibidor mais potente do Xa do que a trombina. Com base
neste facto o PZ 68 foi comparado com a heparina segundo o
protocolo seguinte: 10 voluntários receberam por via subcutânea
5000 U ( - 30 mg) e 8750 U (- 50 mg) de heparina e 50 mg e 75 mg de
PZ 68. Colheram-se amostras de sangue antes e depois da administração a intervalos regulares até às 24 horas. Procedeu-se às
seguintes determinações: tempo de trombina (TT), APTT e actividade inibitória do X a peW a ntitrombina IIl ( AT 111) (doseamento
pelo método " Phadecode Differential Xa Inhibitor" segundo von
Kaulla).
A dose de 5000 U de heparina não aumentou o TT (excepto num
indivíduo que experimentou um aumento acentuado) enquanto que
a dose de 8750 U provocou uum aumento nítido.Ao contrário, o
PZ 68 não aumentou o TT com qualquer das doses usadas. O APTT
sofreu aumento depois de 8750 U de hepal ina e de ambas as doses
de PZ 68, mas não depois de 5000 U de heparina. Registou-se em
todos os grupos uma acentuada inibição do X a pelo Inibidor AT !liXa. Enquanto a heparina revelou um acentuado efeito inibitório
com ambas as doses,o PZ 68 não produziu qualquer aumento de
neutralização da trombina pelo inibidor AT III-Xa: Nos testes TT e
" AT III-Xa Inibitor" observou-se uma larga variação interindividual
em resposta à heparina , enquanto foi muito mais uniforme a resposta ao PZ 68. Estes resultados indicam que o PZ 68 produz um
efeito mais específico e reprodutíveel do que a heparina sobre o
sistema de coagulação e que, como tal , constitui um substituto
interessante como agente profiláctico da trombose.

XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANGIOLOGIA
ATENAS, SETEMBRO DE 1980

TERAPÊUTICA FIBRINOLÍTICA PELO
SP 54 COMO ADJUVANTE NA PTA
por
HORVATH, L.. FENDLER. K.. !LL[S, I.
Serviço de Radiologia, Med. Univ. Pécs Hungria
Utilizou-se o SP 54 em 52 doentes submetidos a angioplastia
transluminal percutânea (PT A). A adm inistração da droga teve por
objectivo diminuir a agregação plaquetária, inibir o processo de
coagula~ão, dissolver coágulos intravasculares não organizados
(pelo aumento da actividade fibrinolítica) e destruir os depósitos de
fibrina, bem como prevenir a reoclusão das artérias tratadas. O
SP 54* após diluição, foi injectado através do sistema de perfusão
por via subcutânea imediatamente depois da intervenção cirúrgica.
Iniciou-se de imediato a administração a longo prazo sob a forma de
grajeias.
Não se observou qualquer reoclusão no pós-operatório imediato,
em nenhum dos doentes tratados. A irrigação do membro melhorou ,
mesmo quando comparada à situação obtida por angioplastia transluminal. Isto pode ser observado na grande maioria dos casos. O
emprego do SP 54 a segu ir à PT A permitiu remover uma placa não
oclusiva numa artéria renal dilatada ao fim de dois meses. Também
foi possível resolver um coágulo volumoso que complicava uma
obstrução crónica da artéria femoral.
Em dois casos desenvolveu-se um hematoma no local da injecção Apenas um deles podia aceitar-se como complicação deste
tratamento especial da PT A. Surgiram também dois casos de oclusão distai da artéria pediosa. Ambos ocorreram em doentes diabéticos e num dos casos surgiu no membro oposto ao membro tratado.
O nosso ensaio comprovou que a droga era eficaz na realização
da PT A uma vez que aumenta a segurança da técnica nomeadamente no que diz respeito à trombose local e à reoclusão no pósoperatório imediato.
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INIBIÇÃO DA TROMBOGÉNESE
NO HOMEM PELO SP 54
(POLISSACARIDO DO PENTOSANOPOLISSULFATO DE SÓDIO)
UM ANÁLOGO DA HEPARINNA.
DOSEAMENTOS IN VIVO E IN VITRO
por
LUNDOUIST. P. 8 .. SWEDENBORG. J .. OLSSON, P. ,
EGBERG. N. e LARM. O.

Departments of Experimental Surgery and Blood Coag.
Disorders, Karolinska Sjukhuset, 104 01 Stockholm and
Dep. of Chem. , Swedish Univ. of Agricultura! Sciences,
750.07 Uppsala.
Utilizando como modelo a estase venosa provocada no coelho
(Wessler) comprovou--se que a actividade plasmática de superfície

• Em Portugal , Fibrocide (SP 54).

20

Publicidade

