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É verdade . Em 27/ 6/1980 foram assmadas na Secreta na de Estado da Saúde.
entre a Ordem dos Méd1cos e os Serv1ços Méd1co-Soc1a1S, as pnme1ras Convenções Méd1cas .
Por mot1vos circunstanc1a1s, ainda não puderam f1car expressos na sua totalidade os pnncíp1os defendidos pela Ordem dos Médicos. Por 1sso. as Convenções
assmadas serão obngatonamente rev1stas em Jane1ro de 1981 . data em que se
espera seja já possível a expressão completa da nossa filosofia .
Ficou . no entanto. bem vincado o pnncípio da «liberdade com inte1ra respon sabilidade». no exercício da nossa profissão.
V1tóna dos Méd1cos?
Vitóna dos Doentes?
V1tóna da Saúde?
Com efe1to. a v1tória foi de todos os Portugueses . Todos passam a d1spor dos
Méd1cos que dec1dam aderir às Convenções realizadas - Patologia Clínica . Anatom1a
Patológica. F1s1atna. Radiologia e Radioterapia - como Méd1cos que são e não como
s1mples fornecedores comerciais como até aí eram considerados. sem qualquer
vínculo de responsabil ização mútua .
Efect1vamente a defesa mtrans1gente dos pnncíp1os perm1tiu passar os Méd1cos
da rubrica contabilística comum à do fornecedor dos lápis ou esferográficas (mas
sem as vantagens que os mesmos possuem da actual1zação penód1ca dos seus
preços obt1da por concursos públ1cos) para a de Médicos propriamente d1tos. como
agentes prestadores de cu1dados de Saúde.
E fo1 v1tóna de todos os Portugueses. porque Governo. Serviços Méd1co-Socia1s
e Ordem dos Méd1cos. conseguiram colocar-se lado a lado. entreajudando-se e ven cendo a bipolarização que forças políticas ou de opinião haviam tentado errar durante
anos. a de dois campos Irredutíveis de opm1ão. consubstanciados nos Governantes.
em representação dos utentes e dos méd1cos.
A ide1a das Convenções não é nova . Já os Governos de 1978 haviam determmado por despacho a sua celebração para supnrem a impotência dos seus
esquemas de Saúde. do mesmo modo que o faz a Le1 de Bases do SNS aprovada
(Continua nB pág. 27)
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Posição da Ordem dos Médicos
face às Carreiras Médicas Hospitalares
e de Generalista

(Esclarecimento à Classe)
Recebeu o Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos. durante o prazo para tal con signado. um certo número de críticas ao «Projecto
de Carreira Médica Hospitalar». publicado na Revista
da Ordem dos Médicos.
Apreciadas globalmente, verifica-•• que teia
críticas, embora aparentemente de cer6cter
técnico • aóclo-profiaaionel, nio fazem meia que
reproduzir diverginciea filosóficas de base, j6
manifestadas noutros assuntos sobre os quais •
Classe Midica teve ocaalio de •• pronunciar:
antinomia Ordem versus Sindicato, Estatuto de
Ordem doa Midlcoa, Projecto de Serviço Nacional de Saúde, etc .
É assim que a contestação é fundamentalmente
de dois tipos : a contestação destrutiva . de pura rejei ção global e a contestação construtiva .
Na primeira os aspectos que contribuem para
a valorização de um texto são quase nulos enquanto
que na segunda são já significativos .
É compr. .naível que o projecto em queatio, pele filosofia, que o Informe nio
do
agrado de quem tem do exercício de ectividede
midica uma viaio eatetizente • funcionelizente.
Para sermos claros . o projecto eaU embuído de
uma filosofia europeie, democr6tlca • de m6ximo
respeito pele independincie • liberdade de pessoa humana e rejeite aoluç6ea colectivlatea,
e de controlo totaliUrio de profiaaio, • doa
midicoa individualmente, pelo Estado.
A classe midica em múltiplas e repetidas con sultas. quer referendárias. quer eleitora is. j6 exprimiu
de forme bem clara qual • sue opçio largamente
meioriUrie.

••i•

SECÇÃO REGIONAL DO SUL
Plebiscito Ordem/Sindicato

51 .5 % do n .O absoluto = votantes 3365
Ordem com funções Sindica is
Ordem dos Médicos

77.8 %- 261 7

Ordem e Sindicato Separados ..
Sind icato apenas
·

15.6 % 5.3 %-

525
180

SECCÃO REGIONAL DO NORTE

55 % do

~.o

absoluto = votantes 1680

Associação Médica ou Ordem com
fun ções Sind icais .
Associação Méd ica ou Ordem e
Sind icato autónomo
Sindicato apenas

90. 1 %- 1513
4 .9 %4 .8 %-

83
4

Votação do actua l Estatuto de Ordem
(Dec.-Lei 282/ 77 ) (Nac1onal)
40.7 % do n .o absol uto = votantes 4601
A Favor . .
Contra ................ .
Abstenções
Nulos ..

93,3
2.2
2.3
2.2

%- 4601
%- 107
%- 115
%- 108

Votação para o Presidente (Nacional)
A Favor
Contra
............... .
Absten ções . . . . . . . . . . . . ..

81.32 % - 4147
16,31 %- 836
2,27 %- 116

Não se descortina razão para . se suficientemente
esclarecida . mudar agora de opinião, apoiando os
contestários. Sind icato dos Médicos do Sul e Sind icato
Independente dos Médicos.
A Ordem dos Médicos sofre desde sempre a
contestação infatigável de uma minoria de profissiona is. substituída agora (certamente por táctica tran si tória e face à sua notória incapacidade democrática
de alterar a situação) a rejeição total por uma aceitação lim itada .
·
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A Ordem dos Médicos continua a defender
os conceitos básicos que sempre informaram a
Medicina, desde H1pócrates . modernamente
expressas, e pontualmente adaptadas à evoluçio das Sociedades humanas, através de
documentos como a Declaraçio de Nuremberga e os Códigos da Associaçio Médica Mundial: o respeito da vida e da dignidade da pessoa
humana. a independência profissional do médico
na defesa e onentação terapêutica do doente. a relaçio livre e personalizada doente/Médico. A ela
opor-se-ão necessanamente aqueles que defendem . a
Med1c1na Estatal. burocrática . despersonalizada. dos
números e não dos Indivíduos. em que a liberdade de
escolha não passa das palavras e das aparênc1as. para
engano de incautos .
Nio negamos e até desejamos a existência
de opiniões divergentes e o debate das ideias,
nomeadamente sobre os problemas da organização
Méd1ca e os Serviços de Saúde. pois se defendemos
intransigentemente a unidade da Classe com
nio menos vigor repudiamos a unicidade.
O que exigimos é que se combatam as ideias
com outras ideias e nio com a mentira descarada, a deturpaçio dos textos, a falsidade concreta e corrupta, a desinformaçio. Para isto
alertamos todos os Médicos.
É exactamente a maioria da Classe que se pretende esclarecer. pois estamos certos que aquela
pequena fracção que tem opções filosóficas diferentes. será Inteiramente Impermeável a qualquer
argumentação .
Que o projecto em apreço representa uma
opçio filosófica de base, parece fora de questio, pois é transparente. para quem t1ver um mínimo
de conhecimento. que sofre uma nítida mspiração nos
sistemas em uso quer nos Estados Unidos. quer nos
países da CEE. designadamente o Reino Unido .
Como, porém. nas criticas ventiladas se
escamotearam as razões de fundo sob a capa de
aspectos técnicos e sócio-profissionais, jogando
assim com as naturais incertezas quanto ao
futuro e desejo de segurança dos mais jovens
e compreensível apego a esquemas tradicionais
dos mais antigos, convém definir quais os princípios que nortearam o projecto· apresentado.
Procurou -se gizar uma carreira o menos «Carrei nsta» possível e em que o médico embora exercendo a sua funçio dentro duma estrutura
estatal, se liberta ao máximo das características dum funcionário ~ mantém o melhor da sua
independência pessoal e profissional.
Tendo em v1sta esta finalidade. adaptaram -se um
certo número de princípios que. embora implícitos
no texto. se julga pertinente explicitar. pois talvez
nio ressaltem sob o peso de muitos aspectos
secundários e regulamentares que o projecto
comporta.
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1)

Diversidade de Carreiras

A Le1 Portuguesa exige. como aliás a legislação da
maioria dos países europeus. um período de exercício
hospitalar pós-licenciatura antes da possibilidade de
exercício livre da Medicina . Seria portanto um contrasenso considerar como primeiro grau duma
Carreira - uma fase em que o médico ainda nio
é profissionalmente Independente.
Só aqueles que nlo encaram a possibilidade
de exercício da Medicina fora das estruturas do
Estado, poderio defender tal principio.
Compete à Ordem doa Médicos, na defeu
dos seus membros, para além da Carreira Hospitalar a que o actual Projecto se reporta assegurar
que os modos de exercício alternativos da profissio quer puramente estatais Carreira de
Saúde Pública - quer independentes. Medicina livre
e convencionada ou esquemas convencionados com
exercício parcial em estruturas estatais - Carreira
de Generaliata - sejam suficientemente dignificados, remunerados e alargados para poderem
receber de forma satisfatória todos os médicos
que nio queiram ou nio possam optar pela
Carreira Hospitalar.
É nesse sentido que a Ord m dos Médicos
tem colaborado na elaboraçio destas Carreiras
que dentro em pouco devem ser publicadas
e que, em conjunto com a hospitalar, constituirlo a Carreira Médica Nacional.
A actual abaorçio de todos os médicos pela
Carreira Hospitalar, que alguns preconizam,
para além de ser contrária aos interesses das
populações, resultaria também contrária aos
interesses dos médicos pelo futuro sub-emprego, a nível de Especialista, a que forçosamente acabaria por conduzir.
A urgência que se põe na definição de Carre1ras.
advém da existência de largo número de Colegas
aguardando entrada em internato de Especialidades
e que necessitam de ver a situação resolvida . Daí o
prazo de três semanas dado pela Ordem e agora
prorrogado dadas as dificuldades resultantes da greve
dos Correios.

2)

Avaliaçio

Ao longo de toda a carreira esboçact., procurou-se que todos os critérios de progreaaio
e colocaçio se baa. .aaem no mérito demonstrado, com afasta mento completo de formas aleatórias como o sorteio.
Procurou-se, nea fases de formaçio, estabelecer um justo equilíbrio entre provas formais
e avaliaçio contínua, tendo em vista a apr•
Ordem dos Médicos

ciaçio global do médico em treino, atenuando
o ênfase que se verificava nas provas «tipo exame»
com todos os condic1onalismos e cont1ngênc ias que
lhes são própnos .
Tentou obviar-se o subjectivismo 1nerente a
uma avaliação contínua com a introdução de folhas
de avaliação uniformes em que a pluralidade doa
parimetroa e a sua expreaaio numérica, bem
como o número de avaliadores tornassem o
resultado final o maia objectivo possível e livre
de favoritismos pessoais e de compadrio.
Relativamente às fases maia avançadas da
carreira, optou-se claramente pala valorização
do trabalho efectivamente já desenvolvido, em
contraposição a provas formais episódicas. Esta
orientação não faz mais que reproduzir o que se
observa na generalidade dos países a que nos preten ·
demos associar e para a qual a nossa legislação mais
recente, ainda que timidamente. já apontava . Uma
Carreira pautada por uma sucessão de provas for·
mais. como era tradicional entre nós. diverge intei·
ramente da seguida com bons resultados. naqueles
Países e não se vê razão pa ra que const1tuamos
excepção nesse campo e continuemos apegados a
soluções ultrapassadas .
Acresce todos terem consciência de que essas
Provas formais traziam consigo e nos meses
que as antecediam uma significativa baixa de
rendimento para as Instituições e um sério bloqueio de vida para os candidatos. Considera -se
que os beneficios de um esforço concuraiata
esporádico seguindo da cctranquilidadeu de ter
atingido o topo de uma Carreira que ainda durará
30 anos aio manifestamente inferiores aos da
continuidade de um esforço de aperfeiçoamento
ao longo de toda uma vida clinica, objectivado
através de um Curriculo correctamente avaliado
e isto sobretudo se consideramos a constante e rápida
transformação dos conhec1mentos Médicos.

3)

Separação das provas técnicas
do exercício efectivo de funções

Paralelamente à diminuição do seu número,
neceaário •• torna que as provas formais
passem a revestir um elevado nível técnico
e sejam realmente aelectivas • discriminativas
para que a qualificação conferida seja de facto
uma garantia de qualidade.
Desta forma torna-se forçoso que os candidatos tenham a garantia que o nio &tingimento
doa elevados padrões exigidos ou um adiar da
prova tendo em vista um complemento de prepara~. em nada afactará a possibilidade de
continuarem a exercer a profiaaio ou proaseguir na Carreira. Como consequência d1recta
Ordem dos Médicos

desta orientação. dá-se ao júri uma muito maior
possibilidade de julgar em consciincia e com
total independência sabendo que a sua decisão
nio se traduzirá em eventuais prejuízos económicoa para o candidato.
Esta foi a orientação seguida relativamente ao
Concurso de adm1ssão ao Internato de Espec1alidades.
em que aos cand 1datos não admitidos. se oferecem as
Carreiras alternativas já citadas .
Por maioria de ra zão. entendeu-se que aos
médicos que houvessem terminado com aproveitamento o seu período de treino e por qualquer razio nio obtivessem a qualificaçio e
titulo de Especialistas, deveria continuar a ser
garantido o exercício profissional na Especialidade para que estavam treinados.
Para além desta garantia . está também o facto da
comun1dade não se poder dar ao luxo de não aproveitar o investimento que real izou no seu tremo . Claro
está. todavia . que as suas preferências quanto ao local
de exercício profissional só poderão ser consideradas
após a dos colegas devidamente quali ficados. o que se
afigura não só justo mas também um ev1dente esti·
mula da valorização dos candidatos .
Relativamente ao grau de chefe de Clínica,
orientação paralela se segu1u. embora neste ponto o
assunto tenha menor relevân cia. dado que se trata
de médicos já colocados em lugares permanentes
e em que. no respeito pelo princípio da autonomia hospitalar adiante exposto, se nio tornou
condição necessária para o exercício de funções
de chefe de clínica, a obtençio do respectivo
grau.

4)

Fixação doa padrões de qualificação
profissional e execução de provas
de qualificação profissional atribuídas
à Ordem doa Médicos

De facto. o projecto neste campo, não faz
maia do que dar cumprimento ao disposto nos
Decretos-Lei n.oa 282/77, Estatuto da Ordem dos
Médicos. 1 .0 Governo Const1tuc1onal. e 373/ 79,
Estatuto do Médico. 5 .0 Governo Const1tu c1onal.
Ass1m . o Estatuto da Ordem dos Médicos
consigna. no seu artigo 81. 0 , alínea d), que são
funções do Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica cccodificar, para efeitos de act1v1dade
profissional. a qualificação méd1ca no que se re fere
aos curricula mínima, tempo de estágio e idoneidade doa serviços, exames, júris e exercício
profissional e parâmetros das diferentes especializações médicas e elaborar os respectivos
regulamentos ... 11
Da mesma forma . os artigos 90. 0 e 91. 0 d iSpõem que ué da única e exclusiva competência da
7

Ordem doa Médicos o reconhecimento da individualização das especialidades e competências
médicas e cirúrgicas, de correspondente qualificação profissional médica e da atribuiçio do
respectivo título de especialista" e «Só os méd icos
inscritos no quadro de especial istas da Ordem dos
Méd icos podem usar o respectivo títu lo e fazer parte
do correspondente colégio».
Por outro lado. o Estatuto do Médico con ·
s1gna que :
«Artigo 3 .0 - 1. Aos médicos a que se refere

o presente Estatuto é... exigido o respeito
pelos... padrões de qualificaçio profissional
fixados pela Ordem dos Médicos.
2 . Os padrões pera qualificação profissional
a que se refere o número anterior servirão para
provas de especialidade quer pela Ordem dos
Médicos, quer nos imbitos das carreiras pelos
Serviços de Saúde11.
Uma vez que sena um contrasenso a execução
sucessiva de duas provas equivalentes e uma vez que
a Ordem dos Méd icos não é obrigada pelo artigo 92 .0
do seu Esta tuto. a aceitar como equivalentes prova s
efectuada s fora do seu âmbito. optou-aa pela efecti-

vação das provas dentro da Ordem doa Médicos
após um tirocinio hospitalar naa normas por ela
definidas • que eata •• comprometia a aceitar
como v61ido para todos os efeitos. Acresce que
existe uma decisão do CN E da Ordem doa Médicos
que só considera para efeitos de prestação de
provas no aeu próprio imbito tirocínios efectuadoa num regime sobreponivel ao do Internato oficial, ainda que efectuados fora deste.
O equilíbrio entre aa inatituiç6ea é assim obtido.
Por outro lado, a orientação proposta entronca ·se
perfeitamente no espírito de separação das provas técnicas e provimento de lugares, definido no
número anterior.

Deste modo qualquer contestação ao Projecto neate aspecto resulta em contestação doa
Diplomas citados e, se •• compr. .nde nos
grupos que sempre assumiram uma posição
antegónice, causa surpresa que possa esboçar-se entre médicos que largamente os
apoiaram.
Va le aqu1 relembrar a expressividede de
voteçlo atrás citada quanto ao Estatuto de Ordem
- 92,3 % de votos favor6veia bem como a vitória
clara na greve médica do Verão de 79 apesar da
força do poder Político e do boicote, aberto doa
Sindicatos, os meamoa que agora voltam a
contestar aa posiç6ea da aua Ordem. Parece
oportuno ainda aqu i clarificar conceitos aobre a
natureza e funções de Ordem doa Médicos.
Dir-se-ia. por algumas das opiniões expendidas.
que a Ordem doa Médicos é um organ ismo estranho
e autónomo que pretende abusivamente intrometer-se
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no exercíc1o da profissão médica. Parece aaqu•
cer-ae que ela englobe todoa oa médicos • que
aa orientaç6ea que define representem a vontade de claaae democraticamente expreaaa.
Nio repreaenter6 talvez a vontade de minorias que, afastadas dea regras do livre jogo
democr6tico, pretendem confundir a Ordem
com os órgioa que legitima, maa apenas conjunturalmente a orientem.
Estranho é que médicos, tendo conseguido
doa poderes públicos à dignidade de aerem eles
próprios a definir • efectivar as auaa próprias
normas de qualiflceçio profissional, venham
agora a contestar tal reconhecimento de cepacidade • a pretender integrar eaaaa funç6ea no
lmbito daa estruturas eateteia.
Repetimos. ·compr. .nde-ae em quem tem do
exercício da Medicina uma viaio estatal, maa é
incongruente para quem acredita numa profiasio digna, livre • independente.

5)

Transferência livre

Partindo do princípio que o título de ••~
cialista conferido é garantia dum minimo de
qualidade técnica que se pretende elevado,
lógico é concluir que todo • qualquer lugar
poder6 ser ocupado com eficilncia por qualquer médico que o possua, o que arrasta o corolirio lógico da livre tranaferlncia entre todoa oa
postos de qualquer ponto do território. O argumento de que. mercê de condicionalismos vários e
con hecidos. isto nem sempre aconteceu. no passado
até recen te (quer na concessão de títulos pela Ordem
dos Médicos. quer nas carreiras hospitalares) não
merece relevância . pois nio devem ser circunstincias ocasionais que impeçam a fixação da

normas correctaa para o futuro.
Por outro lado. como 1m possível se torna detectar
e corngir eventua is deficiências de qualidade porven·
tura ex1stentes. melhor será pragmat icamente delas
abstrair. até porque o seu volume em termos gerais se
afigura diminuto e tenderá ao desapareci mento.
Claro está que. para os médicos nio titulados,

a transferlncia nio ser6 livre, uma vez que se
nio verificam os pressupostos que a justificam
e dever6 ser condicionada • expressa aceitaçio
das instituições.
Também, relativamente aoa poatoa de ch•
fia de clinice, dado o lugar preponderante que
assumem naa instituições, se condicionou o seu
provimento a escolha prévia deatea.
6)

Autonomia da a instituiç6ea hospitalares

Se para a qualificação técnica se considerou
conveniente o recurso a júris nacionais, tio
Ordem dos Méd icos

independentes e afastados das carreiras e do
progresso nestas quanto possível, já para o
preenchimento dos lugares concretos •• pretendeu dar • maior autonomia possível • cada
hospital.
Ass1m . para os lugares de Especialistas, logo
que o número de candidatos seja superior às vagas
e para os de chefe de clinica em quaisquer circunstâncias. deixa-se • escolha ao livre critério de
cada instituiçio. Fnsa -se que •••• escolha nio
tem carácter de valoraçio técnica relativa, uma
vez que se parte do principio que todos os cand idatos
têm capacidade mínima .necessária para o desem penho de qualquer lugar. mas da sua adequaçio

técnica e humana às necessidades da instituiçio.
Julga-se que deste modo •• estimulará • formaçio de equipas homogéneas e coe••• cujo
interesse para • eficiincia de trabalho, ocioso ••
torna realçar.
Acentua -se que o método adoptado em nada
irá prejudicar os candidatos, uma vez que ••
trata de m6dicos já colocados, com carácter de
permanincia, pelo que • sua subsistincia em
termos económicos •• encontra assegurada e
em nada depende das escolhas feitas em termos
declaradamente subjectivos.
Apenas em relaçio à primeira distribuiçAo
de especialistas em cada ano, •• optou pela
hipótese duma distribuiçio centralizada, só porque em termos práticos •• afigurava extremamente confusa, difícil • longa uma arrumaçio
correcta doa candidatos pelas vagas existentes,
se efectuada por forma autónoma.
Julga -se que a fórmula proposta compensa larga mente a pretensa diminuição de prestígio das hierarquias hospitalares ao retirar -lhe as funções de
qualificação técnica. agora transferidas para a totalidade da Classe. ao conferir-lhe• uma deciaio

qu••• incondicionada no provimento doalugarea
concreto•. Não esqueçamos por outro lado. que em
termos pessoais para a constituição dos júris das
Especialidades se terá de lançar mão. na genera lidade. de médicos integrados em estru turas hospita lares. mas agora actuando com a condição dignifi cante de membros de uma profiaalo que ••

deaeja livre • independente.
Em bora se reconheça que o figurino agora propoato se reveate em muitoa aspectos ae características inovadora• para o noaao pala, não se
pode negar que se encontra bem fundamentado numa
reflexão madura e objectivamente estruturada dos
problemas.

Julgamo• que • aua inapiraçio nítida noa
eaquemas adoptadoa no• pai••• de maia elevadoa pa*6e• m6dicoa, longe de constituir um
demérito, deve aer motivo duma cuidada ponOrdem dos Médicos

deraçio dos argumento• em que •• alicerça,
e merece nlo aer levianamente apreciada.
Enquadradas nesta exposição geral. fácil se torna
dar reapoata àa crítica• mais comummente produzidaa. Estas. aliás. reproduzem-se monotonamente
e cingem -se afinal a muito poucas.
1.0 - ecO DOCUMENTO É DA AUTORIA DA
ORDEM DOS MÉDICOSu - A Ordem doa Médicoa nlo enjeita • aua quota-parte na redacçlo
deste documento que. no entanto. não é da sua

exclusiva responsabilidade pois foi elaborado por um
grupo de trabalho no qual a Ordem dos Médicos participou de acordo. aliás. com o que prevê a lei . e no
espírito da colaboração já iniciada quando o Dr. Paulo
Mendo foi Secretário de Estado da Saúde ( 1.0 Governo
Constitucional) . Já em 1978 a então Secretana de
Estado da Saúde apresentara à Ordem dos Médicos
para apreciação um projecto das Carreiras Méd icas
que sofreu fortes críticas do Conaelho Nacional
Executivo que entlo definiu certos princípios

gerais. Eates foram retomado• para aervir de
orientaçio dos Delegado• da Ordem doa Médicos
que fizeram parte do grupo de trabalho, junta mente com dois representantes da Secretaria de
Estado da Saúde e presidido pelo próprio Secretário
de Estado da Saúde.
Seria evidentemente utópico e demagógico esperar ou exigir uma unanimidade num documento das
Carreiras Médicas apreciada na Espec ialidade tendo-se

considerado fundamental obter um conaenao
nos princípios geraia e uma tranaigincia democrática nos aspectos pontuais. Daí a existência de
três declarações de voto no grupo de quatro pessoas
que elaborou o documento-base .

2 .0 - ccESTE PROJECTO É DEFINITIVO
SENDO O PER iODO RESERVADO ÀS CRiTICAS
APENAS UM PRÓ-FORM~1 - Pelo contrário este
projecto é aomente iaao meamo: Um projecto.
Aliás um prazo de três semanas (distribuição hospitalar) nunca se pode considerar muito curto para o
efeito tratando-se de um tema já tão debatido pela
Classe. Se ainda se tornou mais curto a nível mdividual
tal foi devido a problemas levantados pela greve dos
Correios. Por essa razão o Conaelho Nacional Exe-

cutivo aolicitou alargar por maia um mia o
período de crítica.
Pretendia-•• • opinílo iaenta, deaapaixonada, nlo condicionada e individual dos Médicos
e nlo apenas aquela que é determinada por
grupos de preaalo maia ou menoa activoa e obtidas em reuniões com voto de braço levantado e
muitas vezes de muito discutível representatividade .
Muitas vezes até a representatividade é inversa mente proporcional ao alarido que tais grupos de
pressão fazem nos meios da Comun icação Social.
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3.0 - CIO PROJECTO APENAS SE PREOCUPA
COM A CARREIRA HOSPITALAR11 - Certol
Porque de facto este diz respeito apenas i
Carreira Hospitalar, o que não 1mpede porém que
sempre ten ha estado na mente do Conselho Nacional Executivo que o documento final forme um
conjunto integrando tria carreiras (Hospitalar,
Saúde Pública e Generaliata).
4 .0 - CIA DESIGNAÇÃO DE ESTÁGIO É
DEPRECIATIVAll - Embora o Conselho Nacional
Executivo não considere tal designação deprecia tiva
na sua proposta à S.E.S. designará tal período por
Internato Geral.
5° - ecO ESTÁGIO POST-LICENCIATURA
DEVE SER O 1. 0 GRAU DA CARREIRA11 - Em
todos os países da Comunidade Europeia é exigido um período de treino clínico precedendo i
capacidade do exercício pleno da profiaaio, que
nio constitui Grau de Carreira. Por outro lado
qualquer carreira profissional num pais livre
deve pressupor a possibilidade de opçio o que
nio se verifica no caso do Estágio, que é obrigatório. O estágio obrigatório como 1.0 grau de
carreira levaria logicamente i total eatatizaçio
do Médico, o que a Classe claramente repudiou.
6 .0 - CIESTE PROJECTO VIRIA A LANÇAR
NO DESEMPREGO GRANDE PARTE DOS MÉDICOS JOVENSu - Em contraste com o prOJecto
Arnaut que em princípio e pelos números publ ica dos
não absorvia ma1s que 12 000 méd1cos. o actual

projecto aplicado em aimultineo com o das
r.arreiraa de Generaliata e Saúde Pública é o que
maior perspectiva de trabalho pode oferecer aos
Médicos Portugueses na sua totalidade.
Diga-se porém que nenhum grupo profissional pode legitimamente reivindicar a abaorçio de todos os seus elementos pelos Serviços
Públicos. No entanto e por esse mesmo facto a
Medicina Convencionada, para além da Medicina Livre, surge ainda como outra alternativa
valiosa o que viria a alargar o leque de opções
deixadas ao Médico Português.
7 .0 - CIINTROMISSÃO ABUSIVA DA ORDEM DOS MÉDICOS NAS CARREIRAS ESTATAIS,. - Para além da legislação já referida no
preâmbulo vale a pena refenr que a Ordem representa
toda a prof1ssão méd1ca (art. 0 1.0 • Dec .- Le1 n.o 282/77).
organi zada em moldes democrátiCOS e não o grupo
dos seus d1ngentes. como mten c1onalmente algumas
forças têm tentado propalar .

O Conselho Nacional Executivo entende com o
fundamento moral da citada legialaçio oa
aeguintea ~rgumentoa:
1) A ordem doa MWicoa, como organismo

que engloba todoa oa membroa daa lna14

tituiçõea Hospitalares, Universitárias,
Profissionais Livrea, etc., apreaenta-ae
como a única entidade capaz de auperar
com independincia as naturais diverginciaa de intereaaea resultantes de dif•
rentea aituaçõea concretas que podem
prejud icar a total independência que deve presidir à escolha de um júri, rigor das provas
efectuadas e respectivas classificações .
2) O procedimento da Ordem dos Médicos quanto
à escolha de profissiona is prestigiados para os
seus júris de exames de especialidade é de
molde a garantir o nível desejado .
3) Sendo os exames efectuados pela Ordem dos
Médicos não está em jogo , para o candidato.
a continuação da carreira uma vez que a não
conceaaio do título não implica a interrupção da carreira . O Conselho Nacional

Executivo acredita que deve competir
6 claaae como um todo essa atribuiçio,
de preferincia a que ela permaneça nas
mioa de midicoa na sua qualidade de
funcionários público• e na dependincia
directa do Eatado. Isto evitará que o eventual insucesso nos exames leve ao desemprego por exclusão da Carreira .

8 .0 - CIO REGIME DE TRANSFER~NCIA
EQUIPARA HOSPITAIS DISTRITAIS A CENTRAIS E INTERFERE NA AUTONOMIA DAS
INSTITUIÇÕES11 - A Ordem doa Midicoa entende que sem prejuízo da natural hierarquia das
instituições hoapitalarea de aer garantido igual
dignidade e competincia ticnica aoa profiaaionaia que exercem nos hospitais centrais e distrita is.
Dentro da obrlgaçio moral que a Ordem doa
Midicoa nio enjeita, de garantir adequada
cobertura midica a toda a populaçio e porque
repudia atitudes coercivaa, apreciou com o
maior intereaae o regime de tranaferincia que
entende como eatimulo Importante para motivar oa midicoa qualificados a prestar os seus
serviços ia populaçõea da periferia.
A autonom ia das institu ições é respeitada pela
capacidade de escolha de entre os candidatos .
·

9 .0 - CISÃO SÓ PROVAS CURRICULARES,.
- O Conselho Nacional Executivo segue os conceitos prevalecentes noa paiaea de medicina
tecnologicamente maia avançada, em que para
além da licenciatura só existe uma prova de qualificação, que confere o título de especialista .

Para o exercício de funções hospitalares
defende-se o curriculum como forma mala lógica
de escolha, nio aó como menoa traumatizante
para o mWico e maia rentável para os serviços
como, por último e não menos importante. asseguOrdem dos Médicos

rando a escolha que melhor permita um verdade1ro
trabalho de equipa . essencial na Medicina Moderna .
Lembra -se por outro lado que com os Concursos
em moldes tradicionais os Concursos para Hospitais
Distntais. iniciados há cerca de 2 anos ainda não
terminaram . aguardando essas vagas o seu preenchi·
mento. Não será possível honestamente aceitar sistemas que assim bloqueiam o direito à saúde das
populações.
10.0 - ccPRIORIDADE DA NOTA DE CURSO
DA DISTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS DO INTERNATO GERAL QUE É INJUSTA11- Porque considere válida este critica o Conselho Nacional

Executivo entendeu obviar-lhe utilizando nlo •
simples clesaificaçlo mas uma média pon-

derada.
Assim se evitam as eventuais injust1ças resul tantes de diferente rig or na avaliação e de critério na
atribuição de classificações que eventualmente existam entre as diferentes escolas.
11 .o - ccNÃO FORAM CONTEMPLADAS
TODAS AS SITUAÇÕES TRANSITÓRIAS E DE
EXCEPÇÃO - O Conselho Nacional Executivo
tomou conhecimento de várias situaç6es enómelaa e proporá à S.E.S. que seja procurada a
solução ma1s adequada a cada caso .
(Continua no próximo número)
Carreira de Generaltsta

Especialidades e competências
médicas e cirúrgicas

Tendo em consideração :
1. As condições exigidas para a qualificação
em diferentes Países da Europa. e nomea damente as recomendações da CP da
CEE. e as propostas da U .E.M .S.
2. Os pareceres do CNEEM . Conselhos Olrectivos dos diferentes Colégios das Espe cialidades e das Comissões de Estudo
nomeadas pelo CNE.
3. As reais condições de funcionamento das
Instituições onde irão decorrer os estágios
e os condicionalismos resultantes da plectora de médicos. devendo no todo ou
em parte. efectuar estágios de Medicina
Interna e de Cirurgia Geral.
4. A necessidade de reformular verdadeiramente o plano de estudos pós -graduado.
e a responsabilidade que a Lei outorga
à Ordem dos Médicos (Estatuto da Ordem
dos Médicos e Estatuto do Médico) no
estabelecimento das normas de qualifi cação .
5. A urgência em fornecer à S.E.S.. como
compete legalmente à Ordem dos Mé Ordem dos Méd icos

dicos. o «curriculum» das diferentes espe cialidades e os critérios mínimos de
idoneidade dos Serviços.
O CNE.
prejuízo de
tomar que a
especializada

reunido em 10/5/80. decidiu sem
decisões complementares ainda a
duração total mínima da formação
seja :

GRUPO 1-

6 Anos

Cirurgia Geral - Cirurgia Geral 54 meses .
Anatomia Patológica. Cuidados Intensivos. Cirurgia Torácica. Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia
Pediátrica 3 meses em cada (estágios intercalares)
e 3 meses de opção em uma das seguintes
especialidades : Bacteriologia. Urologia. Cirurgia
Vascular. Neurocirurgia. Cirurgia Plástica e Ginecologia e Obstétrica ;
Cirurgia Pediátrica - 12 meses Pediatria ;
12 meses Cirurgia Geral; 8 meses de Cirurgia
Pediátrica e 4 meses de opção numa das especialidades seguintes : Ortopedia. Urologia. Cirurgia
Plástica. Neurocirurgia. Cirurgia Torácica. Oncologia ; 4 meses Cirurgia Pediátrica e 8 meses de
15

opção (2 perfodos de 4 meses) nas especial idades
opcionais acima referidas sem repetição ; 12 meses
de Cirurg ia Pediátrica podendo no entanto ter
opção de 2 a 6 meses : Cu idados Intensivos.
Anatomia Patológica. O.R.L. . Cirurgia Cabeça
e Pescoço ou nas especial idades referidas ante riormente mesmo repetindo ; 12 meses Cirurgia
Pediâtrica .
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva - 22
meses Cirurg ia Geral. 2 meses Anatomia Patológica. 42 meses de Cirurgia Plástica com estágios
complementares. 2 meses Estomatologia. 2 meses
em Cirurg ia Ped iá trica. 1 mês em O.R.L.. 1 mês
em Oftalmologia .
Cirurgia Cardio- Torácica 24 meses
Cirurg ia Geral. 42 meses Cirurg ia Card io -Torácica.
2 meses Pneumo logia. 2 meses Cardiologia.
2 meses Cardiolog ia Ped iátrica e estág ios opta tivos de 1 a 2 meses em Anatomia Patológica
ou Bacteriologia .
Ginecologia e Obstetdcia 12 meses
Cirurg ia Geral. 30 meses Ginecologia. 30 meses
Obstetricia.
Neurocirurgia - 12 meses Cirurg ia Geral.
48 meses Neurocirurgia. 3 meses Neurologia.
3 meses Neuro - Radiologia e 6 meses de tre ino nas
áreas de Neuroanestesia. Neuropatolog ia. Neu rooftalmologia. Neuroquimica. Neurofisiologia.
Ortopedia 12 meses Cirurg ia Geral.
33 meses Ortopedia. 6 meses Ortopedia Infantil.
3 meses Cirurgia Plástica. 2 meses Cirurgia Vas cular. 2 meses Cirurg ia Torácica. 2 meses Neuro cirurgia .
Urologia 18 meses Cirurg ia Geral . 39
meses Urologia. 3 meses Nefrologia.
GRUPO 11 -

5 Anos

Medicina Interna - 42 meses em Serviço
Medicina Interna. 18 meses em Medicina Interna
ou repartidos em 12 meses em um dos ramos
segu intes : Cardiologia. Endocrinologia. Gastrenterolog ia. Hematolog ia. Nefrolog ia. Oncologia Médica. Pneumologia. Reumatolog ia e 6 meses em
uma das anteriores ou em uma das segu intes :
Anatomia Patológica. Dermatolog ia. Imunologia
ou Alergologia . Neurolog ia. doença Infecciosa .
Cardiologia ~ 12 meses Medicina Interna.
36 meses Cardiologia. 3 meses Cardiologia Pediá trica . 3 meses de cuidados intensivos. 3 meses
secção de Pacemaker. 3 meses Cirurgia Cardiaca.
Dermatovenereologia - 12 meses Medi cina Interna. 48 meses Dermatologia e Venereo16

log ia. inclu indo tre inos nas áreas de M icologia.
Laboratório. Dermopatologia. Alergolog ia Cutânea.
Cirurgia Dermatológ ica e Técnicas Terapêuticas
diferenc iadas.
Endocrinologia 12 meses Med icina
Interna. 36 meses Endocrinologia. 3 Estág ios de
4 meses a optar entre : Laboratório de Endocri nolog ia. Laboratório de Med icina Nuclear. Ginecologia. Saúde Mental. Anatomia Patológ ica.
Genética .
Gastrenterologia 12 meses Medicina
Interna. 42 meses Gastrenterologia. 3 meses em
Anatom ia Patológ ica (intercalar) . 3 meses em
Radiologia (intercalar) .
Hematologia CHnica 12 meses Med icina Interna. 36 meses Hematologia Clfn ica .
6 meses Hematologia Laboratorial . 6 meses Hemoteráp ia .
Medicina Tropical - 12 meses Medicina
Interna. 12 meses curso Med icina Tropical. 36
meses em servi ços de Medicina Trop ical com os
estágios de Pediatria Tropica l 2 meses. 1 mês
de Oftalmologia Tropical. Administração Hospi talar. Medicina do Trabalho.
Nefrologia 12 meses Medicina Interna.
42 meses Nefrolog ia. 6 meses Urolog ia.
Neurologia - 12 meses Medicina Interna.
24 meses Neurologia. 6 meses Neurolog ia e
Neurofisiologia. 6 meses Neurolog ia e Neuro
radiologia. 2 meses Neurocirurgia e Traumatizados
Crâneo - Encefálicos. 2 meses Psiquiatria. 2 meses
Pedopsiquiatria. 6 meses de Op ção.
Pneumologia - 12 meses Medic ina Interna.
48 meses Pneumologia com tre ino nas áreas de
Fisiopatologia Respiratória. Técnicas da Especia lidade. Cinesiterapia e Ventiloterap ia. Cu idados
Intensivos. lmunoalergologia. Cirurgia Torác ica.
Saúde Pública com especial relevo para a Especia lidade. Medicina do Trabalho no que se refere
à Especialidade.
Reumatologia -12 meses Medicina Interna.
36 meses Reumatologia. 3 meses Neurologia
(complementar). 3 meses Fisiatria (complementar) .
6 meses Ortopedia (complementar) .
GRUPO 111
Anatomia Patológica 5 anos 60
meses em Anatomia Patológica.
Anestesia e Reanimação 4 anos
12 meses em serviços de Anestesia idóneos para
Cirurgia Geral . Ginecologia e Obstetricia. Orto pedia ; 26 meses em serviços idóneos de Anestesia
Ordem dos Médicos

para as valências da Cirurgia Pediátrica 3 meses.
Neurocirurgia 3 meses. Cirurg ia Torác ica 3 meses.
Urolog ia 2 meses. Oftalmologia 2 meses. O.R.L.
2 meses. Cirurgia Plástica e Cirurgia Maxilo - Facial
ou Estomatolog ia 2 meses. Cuidados Intensivos
4 meses. Cuidados Intensivos Coronários 2 meses.
Cu idados Intensivos Nefrológ icos 1 mês. Cuidados
Intensivos Crâneo - Encefál icos 2 meses. Últimos
1O meses repetição de qualquer valência cujo
estágio tenha sido insuficiente em tempo ou
número ou frequência de uma discipl ina clfn ica.
Básica ou áreas de investigação clín ica ou Labo ratorial.
Estomatologia 4 anos 6 meses
Cirurgia Geral. 24 meses de Estomatologia. 3 meses
de Anatom ia Patológica ou 1 mês de Anatom ia
Patológica. Oftalmologia. Dermatologia. 6 meses
Cirurg ia de Cabeça e Pescoço. 6 meses Oncologia
Oral.
Fisiatria
4 anos - 36 meses em Serviço
de Fisiatria dos quais 12 meses em serviço com
internamento. 3 meses Neurologia (intercalar) .
3 meses Ortopedia (intercalar) .
Clfnica Geral (Generalista) 3 anos
-Medicina Interna 6 meses. Cirurgia Geral
3 meses. Ginecolog ia e Obstetrícia 4 meses.
Pediatria 5 meses.
2 estág ios de 3 meses de opção condicionada
em 2 das especial idades seguintes : Dermatolog ia
e Venereologia , Oftalmologia. O.R.L.. Reuma tolog ia. Traumatolog ia.
6 meses de Medicina Geral em Prática
Extra - Hospitalar. Treino -Teórico de urgência Médica e Cirúrg ica. Reanimação. Farmacologia Clfn ica.
Saúde Mental e Saúde Pública.
Cursos Teóricos de 1 mês para as especiali dades não escolh idas na opção condicionada.
Medicina Nuclear - 4 anos - 48 meses
de Medicina Nuclear.
Medicina do Trabalho - 4 anos.
Oftalmologia 4 anos 48 meses de
Oftalmologia.
Otorrinolaringologia 4 anos 48
meses de O.R.L. com estágios opcionais em
Neurologia. Neurocirurgia. Oftalmolog ia. Cance rolog ia O.R.L.. Cirurgia Plástica. Estomatologia.
Alergo - 1munolog ia.
Patologia Clfnica - 4 anos - 48 meses
em Patolog ia Clfn ica.
Pediatria 5 anos Pediatria Geral
24 meses. Neonatologia 6 meses. lnfecto-Conta gi.osas 3 meses. Hematolog ia 3 meses. Nefrologia
Ordem dos Médicos

3 meses. Cardiologia 3 meses. Cirurgia 3 meses.
Laboratório 2 meses e 4 meses de opção (2 perlo dos de 2 meses) em duas das áreas seguintes :
Doenças Metabólicas. Genética. Endocrinologia.
Alergologia. Psicologia e Psiquiatria. Neurologia.
Radiologia. Oncologia .
Pedopsiquiatria 4 anos 12 meses
Psiquiatria. 30 meses Pedopsiquiatria, 6 meses
Pediatria.
Psiquiatria - 4 anos - 36 meses Psiquiatria. 6 meses Neurologia. 6 meses Pedopsiquiatria.
Radiodiagnóstico - 4 anos - 48 meses
de Radiodiagnóstico incluindo treinos nas áreas
de Neuroradiologia. Radiologia. Pediátrica. e méto dos Radiológicos especiais : T.A.C .. Termografia
e Ultrasonografia.
Radioterãpia 4 anos 48 meses
Radioterápia.
Em estudo :
Competências/Especialidades
Alergologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Vascular
Citologia Clfnica
Diabetolog ia
Doenças Infecciosas
Electroencefalografia
Electroneuromiografia
Genética Médica
Geriatria
Ginecologia Endócrina
Hemoterapia
Hidrologia Méd ica
Imunolog ia Clín ica
Medicina Desportiva
Medicina Legal
Neuroftalmologia
Neurorad iolog ia
Nutrição
Oncologia
Otoneurolog ia
Saúde Escolar
Saúde Públ ica
As competências ex igirão formação de base
da(s) Especialidade(s) donde se destacam ou
em cuja zona de «frontei ra» se encontram .

11 -

ESTAGIOS ESPECIAIS

1. Inclu ídos nos tempos totais mínimos pro postos e para completar a forma ção dos especi a17

listas. estão os estágios em especialidades afins.
com carácter «i ntercalar» ou «complementar».
segundo sejam previstos durante ou no fim do
tempo de treino. e variando no tempo e na matéria.
conforme as especialidades.

111 -

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA
DE ESTUDOS

1. Para cada especialidade deve haver um
«programa teórico» definido a partir de um conjunto
de matérias nucleares ou da adopção de um ou
mais textos de orientação curricular.
2. A distribuição das matérias e a sua
aplicação programa prático constitui a
formação do candidato a especialista e deve estar
a cargo do respectivo orientador do estágio.

IV -

CURRICULUM

1. Nas especialidades cirúrgicas. médico- cirúrgicas. complementares e nalgumas méd icas
com técnicas próprias. deve ser estabelecido
em termos qualitativos e quantitativos mínimos.
o respectivo «curriculum» operatório ou de técnicas .

V-

CRIT!:RIOS DE AVALIAÇÃO
DO ESTAGIO

1. Considera - se que devem ser adaptadas
as fichas de avaliação contínua propostas pela
Ordem dos Médicos com eventuais adaptações
em determinadas especialidades ou estágios parciais especiais.

4. Deve ter movimento de doentes suficien temente numeroso e nosologicamente diversificado
para permitir um treino eficaz nas especialidades
clfnicas .
5. Ter consulta Externa que permita a diversificação citada .
6. Dispor dos meios complementares de
diagnóstico. terapêutica e recuperação mínimos.
mas indispensáveis.
7. Dispor. directa ou indirectamente. de
«camas privativas». em número mínimo suficiente
para que aos candidatos seja possível assegurar
continuidade de cuidados. nas especialidades
clínicas exigindo internamento.
8. Dispor directamente ou ter postos à sua
disposição pela Instituição médica a que pertence.
os requisitos técnicos e didácticos necessários
mínimos. nomeadamente e em princípio meios
bibliográficos da especialidade (revistas. separatas.
fotocópias) e outra documentação pedagógica
(si ides. fotografias. cassettes gravadas. filmes) .
9. Possu ir Arquivo Clfnico organizado. pró prio ou mesmo central.
1O. Ter capacidade de estruturas para exe cutar o respectivo programa de ensino pós -graduado.
11 . Realizar reuniões clínicas regulares e
periódicas e sempre que possível cursos progra mados e seminários. permitindo a participação
activa do estagiário na actividade do Serviço.

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS
VI - CRIT!:RIOS . MINI MOS
DE IDONEIDADE DOS SERVIÇOS
1. A direcção do Centro especializado. Serviço. Departamento. Secção ou Unidade. deve ser
exercida. efectivamente. por um especialista inscrito
no respectivo Colégio da Ordem dos Médicos e.
sempre que possível. com o grau de carreira de
Chefe de Clfnica. para assegurar responsabilização
qualificada permanente.
2. Deve ter quadro técnico médico próprio
e um mínimo de 2 especialistas inscritos no
respectivo Quadro da Ordem dos Médicos.
3. A relação mínima deve ser :
Interno ou estagiário/cama - 1 /4 ;
Interno ou estagiário/especialista - 2/1 ;
Chefe de Clínica/especial ista titulado/
/ estagiário - 1 /3/6 .
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Dada a actual fase de transição. e quando
razões imperativas (nomeadamente as resultantes
da incapacidade das estruturas existentes nas
especialidades de base - em especial Cirurgia
Geral e Medicina Interna). o impeçam. poderá ser
a titulo precário. aceite que os estágios formativos
das Especialidades em causa se passem integral mente nos Serviços da Especialidade .
Por outro lado poderá. após avaliação caso
a caso. ser atribuída. também a título provisório.
idoneidade para formação de Especialistas a
Serviços que não correspondam integralmente
aos critérios agora definidos. facilidade esta que
no entanto caducará automaticamente em prazo
máximo terminando em 31/1 2/82. a menos que
entretanto tenham sido corrigidas as insuficiência
verificadas.
Ordem dos Médicos

COLI:GIO DA ESPECIALIDADE DE
Ficha de avaliação do Estágio Clinico A
De : ............... a ...... ........ .
Serviço :
Ano de Estágio
3 4

NOME :
ESTAGIO :
HOSPITAL:
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Conhecimentos teóricos clfnicos

4

Conhecimentos teóricos básicos

4

Conhecimentos práticos (recolha. interpretação de
dados e sua apl icação apropriada)

4

Capacidade de execução de técnicas (habilidade e
rigor de execução)

3

Eficácia em situação de urgência (capacidade de ava liação e execução correcta e rápida da solução
adequada)

3

Capacidade de exposição escrita e oral

1

Capacidade de organ ização de trabalho (método e bom
aproveitamento do tempo)

1

Capacidade e interesse pelo Ensino

1

Capacidade de direcção de elementos emnos diferenciados

1

Assiduidade. pontual idade

2

Integração no trabalho de equipa

2

Interesse e participação nas actividades ass istenciais
do Serviço (tomada de responsab ilidade e organi zação de traba lho Hospitalar-Assistencial)

2

Interesse e participação em actividades não assisten ciais do Servi ço (reuniões cl inicas. necessidades
admin istrat ivas. arquivo. biblioteca. escalas)

1

Interesse e colabora ção na investigação

1

Relações humanas :
- com os doentes

3

-

com os colegas

2

-

com o restante pessoal

2
3

ttica profissional
PONTUAÇÃO TOTAL
PONTUAÇÃO FINAL
(i gual a pontuação total)
CLASSIFICAÇÃO
(pontuação final : 10)

SERVIÇO HOSPITALAR
DIRECTOR :
ASSINATURA :

O

RESPONSÁVEL :
(ESTAGIO)
ESTAGIÁRIO :
ASSINATURA :
De acordo

1

COTAÇÃO
(1, 2. 3, 4, 5) x COEFICIENTE = PONTUAÇÃO

CRITI:RIOS

rn

I I

O

Não de acordo

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA PONTUAÇÃO FINAL MÁXIMA INSUFICIENTE <100
SUFICIENTE DE 100 a 134
BOM
DE 135 a 1 64
MUITO BOM DE 165 a 184
MUITO BOM C/
DISTINÇÃO DE 185 a 200

O

Nota : observar atentamente o
verso da folha. Assinalar com
uma + o que interessa.

O Insuficiente
O Suficiente
O Bom
O Mu ito Bom
O Muito Bom c/ distinção

CLASSIFICAÇÃO PELA PONTUAÇÃO FINAL
CLASSIFICAÇÃO - ESCALA DE O a 20
(Obtém - se dividindo a pontuação f inal por 10)

200
200

NOTA : os estágios com pontuação final inferior a 100
requerem repetição.

OBSERVAÇOES :
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ORDEM DOS M~DICOS
COLtGIO DA ESPECIALIDADE DE
NOME :
ESTAGIO :
HOSPITAL:

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIO CLINICO 8
De : ............... a ............. . .
Serviço :
2 3 4
Ano de estágio

l1I I I I

1

I

COTAÇÃO
(1 . 2. 3. 4 ou 5) x COEFICIENTE = PONTUAÇÃO

CRIT~RIOS

Conhecimentos teóricos clfnicos

4

Conhecimentos práticos (recolha. interpretação de
dados e sua aplicação apropriada)

4

Capacidade de execução de técnicas (habilidade e
rigor de execução)

3

Eficácia em situações de urgência (capacidade de
aval iação e execução correcta e rápida da solução
adequada)

3

Assidu idade e pontualidade

3

c

Integração no trabalho de equ1pa

2

~

Interesse e participação em actividades não assisten ciais do Serviço (reuniões clfnicas. necessidades
administrativas. arquivo. biblioteca. escalas)

1

Cl)

w

o

c

i=

a.

c(

Cl)

w

::::>

i=

c(

Serviço Hospitalar
Director :
Assinatura :

Pontuação total
Pontuação final
(pontuação total x 2)

Responsável :
(Estágio)
Assinatura :

CLASSIFICAÇÃO

Estagiário :
Assinatura :
De acordo

O

Não de acordo

O

D

Nota : observar atentamente o
verso da folha . Assinalar com
uma + o que interessa

O
O
O
O
O

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom
Muito Bom c/ distinção

CLASSIFICAÇÃO PELA PONTUAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO TOTAL MAX I MA- 100
PONTUAÇÃO FINAL MAXIMA- 200
INSUFICIENTE
100
SUFICIENTE de 100 a 134
BOM
de 135 a 164
MUITO BOM de 165 a 184
MUITO BOM C/
DISTINÇÃO de 185 a 200

<
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CLASSIFICAÇÃO - escala de O a 20
(obtém -se dividindo a pontuação final por 1 O)
Nota : os estágios com pontuação final inferior a 100
requerem repetição.

OBSERVAÇ0ES :

Ordem dos Médicos

Competência da Ordem
para atribuição de.títulos de especialistas
PARECER DE UM PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1. É·nos pedido parecer sobre dois problemas.
que podem sucintamente resumir·se nos seguintes
enunciados :
I -A Portaria n .0 655/ 77. de 22 de Outubro.
colide com o disposto no Estatuto da Ordem
dos Médicos. aprovado pelo Decreto-Lei
n .0 282/77. de 5 de Julho - a designar
por EOM -.e em especial com o artigo 90.0
deste estatuto?
11 - No caso afirmativo. pode tal Portaria ser
contenciosamente impugnada?

2 . A Portaria n.0 655/77. de 22 de Outubro.
proveniente do M inistério dos Assuntos Socia is e
assinada pelo respecti vo M inistro . contém duas disposições fundamentais :
-

-

O reconhecimento. no âmbito dos serviços
dependentes da Secretaria de Estado da Saúde.
como especialidade. de «a actividade méd ica
específica de med icina gera l» (n .0 1 );
A forma de obtenção da referida especiali·
dade : internato de três anos (n. 0 2) . com
exames finais (n° 6) .

O artigo 90.0 do EOM dispõe do seguinte modo :
«É da única e exclus iva competênc1a da
Ordem dos Médicos o reconhec imento da Indi vidualização das especialidades e competênc ias
méd icas e cirúrgicas. da correspondente quah·
fica ção profissional méd ica e da atnbu 1ção do
respectivo titulo de espec ial ista».

Esta dis posição legal - que. evidentemente.
revoga todas as anter iores sobre o assunto - parece
portanto conferir à Ordem dos Médicos competên cia
uúnica e exclusivau para

-

Reconhecer especialidades. sendo que o primeiro objectivo da Portaria n.O 655/77 (n .0 1)
se traduz na seguinte determ inação : «é reco nhecida .... como especialidade. a actividade
médica específica de medicina geral».

Ordem dos Méd icos

-

O reconhecimento da correspondente quali ficação profissional e a atribuição do respectivo título de especial ista. funções que só
fazem sentido e deixam de traduzir-se em
puras formas vazias se se entender que con fiam à Ordem dos Méd icos competência única
e exclusiva para fixar as condições de prepa ração e habilitação de especialistas.

Dado que a Portana n.0 655/77. ora em anál ise.
provém do Ministério dos Assuntos Sociais e não da
Ordem dos Médicos. parece-nos claro que v1ola a
competência (ún ica e exclusiva) atrib4ída pelo EOM
à Ordem dos Méd icos .
3 . Parece-nos. salvo o devido respe1to. distorcer
o problema colocá-lo do modo segu inte : Se com o
artigo 90.0 do EOM o Governo se demitiu da sua
capacidade legislativa para criação de novas especialidades . É evidente que a resposta a esta pergunta
só pode ser negativa : O Governo. Assembleia da
República e o Conselho da Revolução não podem
demitir-se da qualidade de órgãos de soberania que
lhes é dada pela Constituição. e da capacidade. talve z
melhor da competência ou poder legislativo atribuído
pela mesma Constituição . Se usarem desse poder.
através (não de portarias. mas) de decretos-leis. revo gam ou derrogam o EOM e substituem -lhe evidentemente o sistema que quiserem . dentro dos quadros da
Constitu ição e em obediência a esse diploma fun damental.
Simplesmente. a Portaria ora em causa não é um
acto legislativo. mas puramente admin istrativo ; e por
isso não pode sobrepor-se ao artigo 90.0 do EOM
(aprovado por decreto-lei) e legitimar o exercício por
um Ministro de uma competência reservada por
decreto-lei para outro órgão .
4 . A extremamente forte expressão do artigo 90.0
-«é da única e exclusiva competincia da Ordem
dos Méd icos» - preclude em nosso juízo qualquer
tentativa de interpretação restritiva do mesmo preceito .
Designadamente. não nos parece correcto o
entendimento segundo o qual o artigo 90.0 do EOM
só se apl ica ao reconhec imento de especialidades para
efeitos de inscrição nos colégios das especial idades
da Ordem dos Médicos. e por isso não colide com a
Porta·ria n° 655/77. que apenas reconhece certa
especialidade «no âmbito dos serviços dependentes
da Secretaria do Estado da Saúde» (n .0 1 da citada
Portaria) . Tal entend imento assentaria na possibilidade
de dupla estruturação da activ1dade médica : uma actividade integra da na respectiva Ordem e outra estranha à mesma e processando-se fora dos seus quadros.
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Parece-nos esta dua lidade 1mpossível de sustentar em
face da le1 : O art1go 1.0 do EOM mteg ra na Ordem
todos os l1 cenc1ados em Med 1cma que exerçam a
função méd1ca «em qualquer reg1me de trabalho
- portanto «no âmb1to dos serv1ços dependentes da
Secretana de Estado da Saúde» como em qualquer
outra s1tuação .
5 . L1ga -se às considerações que acabámos de
fazer a c1rcunstânc1a - que vamos passar a exa minar - de a Portaria af1rmar basear-se no art 0 11 ° .
no 2 do Decreto-Lei n.0 414/71. de 27 de Setembro.
O retendo diploma ocupa -se da maténa das
carreiras médicas: consoante se d1z no relatóno.
«estabelece o reg1m e legal que va i perm1t1r a estrutu ração progressiva e o funcionamento regular de
carreiras prof1SS1ona1s para os diversos grupos diferen ciados de func1onános que prestam serv1ço no
Mm isténo da Saúde e Assistênc1a . de acordo com o
estabelecidO no n.0 2 do artigo 63.0 do seu diploma
fundamental». Este era ao tempo a Organização do
Mm 1sténo da Saúde e Assistência. Decreto-Le1
n.o 413!71 . também de 27 de Setembro. cujo
artigo 63 .0 • n ° 2. diz: «A defin1ção das diversas
carreiras. graduação e cond1ções de Ingresso. bem
como o reg1me de intercomunicação dos quadros.
constarão de d1ploma própno».
É portanto da maténa da carre1ra de certo t1po de
func1onariato que se ocupa o d1ploma . CUJO art1go 1°
confirma : «De harmon1a com o d1sposto no n .0 2 do
art1go 63 .0 do Decreto-Lei n.0 413/71 . de 27 de
Setembro. são def1n1das pelo presente d1ploma as
cond1ções de mgresso. graduação e acesso nas carrei ras prof1SS1ona1s do Mmistério da Saúde e Assistência».
Essas carre1ras (art. 0 2 ° ) são d1v1d1das em 3 t1pos.
consoante a base de habilitação - licenciatura un1vers1tána . título técn ico e habilitação para cargos adm1n1strat1vos -. constando do t1po 1 a carre1ra méd1ca
de saúde pública e a carre1ra méd1ca hosp1talar .
O art1go 1 1.0 do Decreto-Lei n .0 414/71 . d1spõe
deste modo :
« 1. A carre1ra méd1ca hospitalar 1n1c1a-se pelo
mternato.
2 . O 1nternato. que terá regulamento própno.
aprovado por portana do M1n1stro da Saúde
e Ass1stênc1a» (hoje . Mm1stro dos Assuntos
Soc1a1s) «compreende do1s graus :
Grau 1 Grau 2 -

Internato de policlín1ca ;
Internato de especialidades .

3 . Para efe1tos do d1sposto no presente diploma.
a medicma interna e a c1rurg1a geral são con Sideradas espec1al1dades».
O n.0 2 do art1go 11. 0 do Decreto-Lei n.0 4 14/71 .
refere -se efect1vamente à elaboração de uma portana
do (hoje) Mmistro dos Assuntos Sociais. a fim de
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regular o internato, início da carreira médica
hospitalar. Trata-se de matéria de funcionariato
público - embora dunc1onanato de certa categoria - . matéria em que bem se compreende a Admi nistração seja livremente competente . Não estava na
intenção do legislador de 1971 permitir à Administração regular aspectos já não ligados à situação
e carreira de func1onáno. mas à aprec1ação da com petência profissional ; e tanto assim que. no n° 3 do
c1tado art1go 11. introduziu uma alteração no quadro
de especialidades. alteração que doutra forma devena
ter esperado pelo regulamento previsto no n.0 2 do
prece1to. De resto. ainda que porventura o n.0 2 do
art1go 11 .0 do Decreto-Lei n.0 414/71 houvesse con tendo ao M1n1stro poderes que abrangessem o esta belecimento e reconhecido de especialidade. em face
dos termos claros do artigo 90.0 do EOM a ún1ca
conclusão a tirar era que o referido n. 0 2 havia
nessa medida sido derrogado pelo EOM.
Não nos parece. por outro lado. líc1to entender a
Portana n.0 655/77 como movendo-se apenas no
domínio (coberto pelo Decreto-Lei n.0 4 14/71) das
carreiras médicas. «Condições de ingresso. graduação
e acesso nas carreiras profissionais do Mmistério da
Saúde e Assistência» (art. 0 1.0 do citado diploma) .
A
1sso
se
opõem
os
termos
claros
da
Porta na : «é reconhecida . no âmbito dos serv1ços
dependentes da Secretaria de Estado da Saúde. como
especialidade, a actlvldade médica específica de
medicina geral».
Parece-nos também que é de salientar o absurdo
que seria haver competências técnicas especializadas
reconhecidas administrativamente no âmbito de um
serviço públ1co. e não reconhecida pela corporação
dos técnicos habilitados a julgar dessa competência .
Além de ofender o artigo 90.0 do EOM , parece-nos
que semelhante solução ofendia também o senso
comum .
6 . Se o regime era diferente antes do EOM . isso
só S1gn1f1cou que o mesmo EOM o alterou - e supomos que no bom sentido . O EOM representa a actual
opçio legal sobre o assunto ; opção que pode eviden temente ser modificada pela lei (lei da Assembleia
da República ou decreto-lei). mas que enquanto permanecer em vigor tem de ser acatada pelo Estado
- AdminiStração (de que d~correm as portarias). uma
vez que no nosso sistema jurídico a Administração.
como os tribunais. estão suje1tos à lei .
Esse dever de acatamento pressupõe. evidentemente. a constitucionalidade do EOM . Não nos parece
porém ex1st1r qualquer mot1vo para supor que o art1go
90° do EOM contrário ao preceituado no artigo 64 .0
da Const1tu1ção. ou em qualquer outra d1sposição desse
diploma fundamental. Cabe à lei em cada momento
determ1nar por que forma ou formas dará o Estado
execução às tarefas que lhe são 1m postas no art1go 64° .
n.o 3 ; a opção legal actual consta do artigo 90.0 do
Ordem dos Médicos

EOM . e enquanto estiver em vigor deve-se-lhe aca tamento .
7. Temos assim a Portar ia n.0 655/77. de 22 de
Outubro. por contrária ao artigo 90. 0 do Estatuto da
Ordem dos Médicos. aprovado pelo Decreto-Lei
n.0 282/77. de 5 de Julho.
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8 . Discute-se no nosso sistema jurídico se é
possível impugnar nos tnbuna1s admm istrativos actos
genéricos da adm inistração : ou seja. actos que esta belecem dispositivos e regras gerais. e não se referem
a situações jurídicas concretas de pessoas. coisas ou
entidades determinadas .
O problema está resolvido no artigo 16.0 • § único
da Lei Orgân ica do Supremo Tribunal Admin istrativo .
aprovada pelo Decreto-Lei n.0 40 768. de 8 de Setem bro de 1956. quanto aos decreto regulamentares
- estes diplomas são. em si . declarados não impugná veiS, só podendo atacar-se em juízo os actos concretos de aplicação.
Em face desta disposição. o Prof. Marcello Caetano («Manual de Direito Adm inistrativo». 11 . 9 .a ed ..
Lisboa . 1972. 1326 e seguintes) e a j urisprudência
amplamente dominante têm entendido que o sistema
é o mesmo quanto às portarias e despachos genéncos - mimpugnabil idade delas. consideradas em si
mesmas. impugnabilidade dos actos concretos de
aplicação. Registou-se contra esta doutrina o Prof.
Afon so Rodngues Oueiró (in «Revista de Leg islação

EDITORIAL (con tinua çã o)

em 1979 e que a Ordem dos Médicos vivamente
contestou. Mas mesmo assim não as realizaram senão
por excepção e apenas com um Grupo Sectorial de
uma Especial idade. o que a nível de política de Saúde.
não teve como não podia ter. qualquer tipo de reflexo .
A lucidez do Governo actual , apesar das dificul dades 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 represente a todos os Médicos -a sua
Ordem .
Ao fazê -lo soube conseguir um acordo em que.
sujeitando-se à hierarquia dos verdadeiros valores da
ética e deontologia médicas. passou a defender. por
1sso. na continuidade e sem esforço permanentemente seu . o interesse dos doentes ou daqueles que
potencialmente poderão vir a sê-lo.
Por isso uma vitória para a Saúde .
Ordem dos Médicos

e de Junsprudência». ano 97. p. 363) - para este
autor. é possível no caso das portanas e despachos
genéncos «um recurso directo contra o acto genérico.
em que a questão da sua legalidade será discutida e
resolvida principaliten1.
lmpress1ona-nos. porém , a analog1a entre os
decretos regulamentares e as restantes formas de
regulamentação admin1strat1va - não havena qualquer razão para serem judicialmente inimpugnáveiS os
pnme1ros e impugnáveis as segundas . E há que contar
com a quase unanimidade da jurisprudên cia , a qual
torna extremamente improvável o êx1to da propositura
da acção de anulação duma portaria genérica .
9 . Pelas razões que ficam mdicadas. responde mos do segu1nte modo às perguntas que ficaram no
1nício colocada s:
I-

11 -

A Porta na n ° 655/77. de 22 de Outubro.
colide com o d1sposto no art1go 90.0 do
Estatuto da Ordem dos Méd1cos. aprovado
pelo Decreto-Lei n.0 282/77. de 5 de Julho.
e é portanto nula . nos termos do art1go
1 15.0 da Const1tu1ção ;
Tal Portana não pode porém ser contenciosamente impugnada de modo d1recto. mas
só nos seus actos concretos de aplicação.

Este o meu parecer.
Lisboa . 25 de Jane1ro de 1978.

João de Castro Mendes

Por isso uma vitória para os Doentes.
Por isso uma vitória para os Méd icos.
E por tudo uma vitória para os Portugueses.
O princípio do respeito mútuo entre quem tem o
dever de assegurar os cuidados de Saúde e quem
realmente presta esses cuidados. o princípio de plena
liberdade de escolha e actuação com correspondente
responsabilidade. essa. a grande vitória da Ordem dos
Médicos através dos seus Conselhos Nacional Executivo e de Exercício da Medicina Livre .
Só com coordenação de esforços na defesa
intransigente dum verdadeiro ideário, se poderá con seguir o que ninguém acred itara ser possível embora
todos julgassem justo e de direito.
Que todos saibamos continuar a merecer a con fiança depositada na Classe. assum in do por inteiro as
responsabilidades que nos foram legalmente atribuídas.

António Gentil Martins
Carlos Silva Torres
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Estrangeiro

ESPANHA E O PROBLEMA
DOS «NUMERUS CLAUSUS»
Em Espanha existem neste momento
70 000 médicos dos quais 7000 se encontram
desempregados. Dado que a população espa nhola é de 36 milhões de habitantes e isto dá
um índice de 1 médico para 514 habitantes.
O número actual de estudantes de medicina
é de 80 000 e calcula -se que em 1985 a proporção
habita nte/médico seja de 1 para 385. Só agora
finalmente a Espanha consegue introduzir «Numerus Clausus» e mesmo assim um número irrealista.
de 7320 alunos. O número anterior de admissões
era de 22 500 por ano. representando um índice
de 62 alunos por cada 100 mil habitantes. Será
desnecessário frisar a resultante catastrófica de
tal situação. e que o «Numerus Clausus»
actualmente adaptado é manifestamente
excessivo e levará a curto prazo a situações
sociais extremamente graves.

•

ITALIA
Remuneração do Generalista - Recebe 15 000
Liras por ano «per capita» e tendo as listas em
média 1500 pessoas 937$50 x 1500 =
= 1 406 250$00 (1 Lira = $ 0625) .
Serviços de urgência à noite. domingos
e feriados (não especialistas). remuneração : 12 h
-60 000 Liras= 3750$00 (tipo SAP) .
Custos com a urgência actual acima referida
e só existente em apenas algumas áreas : 9 375000
de contos/ano.
SU~CIA

Os custos da Saúde subiram mais de 3 vezes
em 9 anos.
Em 1970 foram 11 000 000 000 de coroas.
Em 1 979 foram 35 000 000 000 de coroas .
57% foram pagos em salários : este sistema
de medicina socializada utiliza 250 000 pessoas.
das quais 1 5 000 são médicos. 7500 dentistas
e 170 000 enfermeiras e auxiliares de enfermagem .

SAÚDE : Alguns dados financeiros
FRANÇA
ESPANHA
Custos com o Serviço de Urgência/Permanência :

1870 médicos e 1452 auxiliares :
2 000 000 000 de Pesetas = 1 500 000 con tos/ano .

A mortalidade infantil. ainda de 21.9 por 1000
em 1967. é agora de 10.1 . igual à da Suécia.

•
O CONSELHO DA EUROPA
CONTRA O ABORTO

Em toda a Espanha seriam 5 250 000 contos/
/ano.
Custo de cama hospitalar/dia :
Entre 5250$00 e 11 250$00.
Cuidados intensivos : 18 750$00.
Diálise peritoneal custará à Espanha. em

1980. 7 500 000 contos/ano.
Despesas com a Saúde : 6.09 % do PN B.
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A Assembleia Parlamentar do Conselho
da Europa aprovou uma resolução com a qual
convida todos os Países Membros a adoptar
a carta europeia dos Direito·s da Criança. a qual
reconhece entre outras coisas o direito à vida
desde o momento da concepção. Esta reso lução tem o número 4376. e é datada de 6 de
Outubro de 1979.
Ordem dos Médicos

Defesa sócio-profissional

ATESTADOS Mi:DICOS
A Ordem dos Médicos propôs ao
Governo a criação de um grupo de estudos
interministerial e com a sua activa participação, no sentido de rever toda a legislação
sobre certificados e atestados médicos. e a sua
aplicação às estruturas do País.
A Ordem é partidãria duma redução
drãstica dos casos em que se deverã usar
um atestado médico, sugerindo que na
esmagadora maioria das situações, tal deverã
ser substituído por uma declaração do próprio, que assim se assume como único
responsãvel das suas afirmações.
Entende-se indis pensável a criação de um
sistema rigoroso de verificação de doença. com
sanções pesadas aos infractores. e que poderá
seguramente ser mais eficaz do que o actual
sistema no controlo do absentismo e da fraude.
Propõe-se por outro lado que em casos
em que seja indispensãvel a passagem de
atestado médico para efeitos de compro vação da situação de doença, passe a existir
não uma remuneração directa ao médico,
mas sim seja estabelecido um «selo» de
valor idêntico ao habitualmente cobrado
pela passagem de atestados, e que reverterã
para um fundo de solidariedade criado na
Ordem dos Médicos.

•
Foi o Conselho Nacional Executivo solicitado
a estabelecer se um atestado médico não incluindo
a forma clássica de «por sua honra profissional».
poderia ser aceite. Foi parecer da Ordem que
o médico se vincula ao mesmo atestado. a partir
do momento em que o assina ; e portanto este
deverá ser considerado válido e para que quem
o apresenta não sofra qualquer preju ízo .
Recomenda -se no entanto aos colegas que
sempre que possível utilizem a forma tradicional
e clássica de atestar por sua honra profissional
as suas declarações e atestados .
Ordem dos Médicos

Exm.0 Senhor Chefe de Repartição
Serviços Adm inistrativos Sector de Pessoal
... Verifica -se que não existe de facto uma
infracção expressa. já que mesmo sem utilizar a
fórmula clássica de «por sua honra profissional»
um médico se vincula no momento que assina
um atestado. Assim este atestado deve ser con siderado inteiramente válido. sem que daí resulte
qualquer prejuízo para a funcionária que o apre sentou ...

•
OS Mi:DICOS E O TABACO
Recebemos do Dr. V. Marques Guedes. do
Porto. uma longa carta que. pela sua extensão.
não nos é possível transcrever. mas da qual
entendemos dever salientar a ideia base com
a qual o Conselho Nacional Executivo não pode
deixar de se mostrar solidário.
Continua fora de dúvida que um dos melhores
meios de ensinar e convencer é através do exemplo.
Devem por isso os médicos. neste ano mundial
anti -tabaco. evitar fumar nos seus locais de
exercício profissional. nomeadamente nos hospitais e durante as consultas .
Daí só poderá advir beneficio para os próprios
e para os que os rodeiam. A eliminação do vício
do tabaco é elemento essencial de Medicina
Preventiva. como o é também a eliminação do
alcoolismo.
Daqui pois se apela para o sentido de responsabilidade de toda a Classe no sentido de diminuir
a poluição indivi dual e colectiva e para. não só
através da palavra mas também do exemplo. se
fazer ver às populações o perigo que representa
para a sua saúde o vício do tabaco .

POSTOS DE ATENDIMENTO
PERMANENTE
Uma medida controversa

Os Postos de Atendimento Permanente cons tituem a resultante de uma medida mandada
executar pela S.E.S.. no sentido de se tentar
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descongestionar os Serviços de Urgência dos
Hospitais Centrais de Lisboa e Porto. Trata-se da
execução de um projecto elaborado há vários
meses que está a ser alvo de forte controvérsia
dentro da Classe Médica .
No sentido de sabermos a finalidade de tais
Postos e a sua projecção futura . ouvimos o
Dr. Pinto de Andrade. Presidente do Conselho
de Gerência do Hospital Geral de Santo António.
primeiro Hospital que organizou e pôs em funcionamento um Posto de Atendimento Permanente.
O . M. - Como Director Hospitalar, parece-lhe ser missão de um Hospital, vocacionado para um determinado tipo de assistência,
expandi-la para um sector que sabemos na
prâtica ser mais da responsabilidade dos
Cuidados Primários, no caso concreto dos
S. M.S.?
P.A. - Por definição. um Hospital Central
deve focar a sua actividade na prestação de
cuidados terciários. ou seja. dos cuidados mais
diferenciados. Acontece. porém. que o Hospital
Geral de Santo António é simultaneamente um
Hospital Central para onde drena toda uma
larga faixa da Região Norte- e também é o
Hospital da cidade. ou seja. a instituição hospitalar que para toda a zona do grande Porto tem
de prestar todo o tipo de cuidados de saúde.
Isto não quer dizer que ao HGSA devem ser
cometidas maiores responsabilidades na área dos
Cuidados Primários. antes pelos contrário. ele
só deverá funcionar nesse escalão. quan do as
estruturas próprias não sejam suficientes.
O . M. - Mas não lhe parece que a Administração de um Hospital com dimensões
bastante superiores aos padrões ideais, se
torna ainda mais dificil quando se expande
para fora, criando uma estrutura quase
paralela ao da dos S.M.S.?
P.A. - No caso concreto dos Postos de
Atendimento Permanente. não se verifica sobrecarga significativa ao nível de Administração.
já que todo o pessoal que nele trabalha faz parte
dos quadros do Hospital. sujeito ao mesmo
regime de trabalho. horários. pagamentos. etc.
O . M. - i: vulgar ouvir médicos queixarem-se que, habituados a um determinado
tipo de Medicina onde o recurso aos meios
auxiliares de diagnóstico é possivel de forma
imediata, se sentem extraordinariamente
inseguros em certos actos médicos que
são obrigados a executar nestes Postos.
Parece-lhe terem razão estes Colegas?
P.A. - O que está determinado é que nos
Postos de Atendimento Permanente apenas se
faça triagem. incluindo a passagem de receituário
para situações desprovidas de qualquer urgência .
Todos os casos que requeiram a instituição de
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qualquer terapêutica imediata ou que exijam
esclarecimento através de meios auxiliares de
diagnóstico. devem ser encaminhados para o
Serviço de Urgência.
O . M . - Em termos de Política de Saúde,
não serã um convite para os doentes em vez
de frequentarem as consultas dos S.M.S .
passem a recorrer ao Posto de Atendimento
sistematicamente, tornando-os inoperantes
como os Serviços de Urgência?
P.A. -Infelizmente as pessoas. pelas mais
diversas razões. já se habituaram a recorrer
aos S.U .. preterindo os S.M .S. O seu número
tem sido sempre tão elevado. que não creio que
ele possa aumentar significativamente pela
abertura dos Postos de Atendimento. já que
a facilidade de acesso a estes Postos é exacta mente igual à que já existia e continua a existir
para o Serviço de Urgência. Admito que na área
mais vizinha dos Postos. a população os procure
em vez de ir aos S. M .S.. mas em termos de valores
globais não me parece que tal facto seja decisivo
para o funcionamento dos Postos.
Eu penso que a população que não pode
ou não quer ir aos S.M .S continuará a recorrer
ao S.U .. pelo menos enquanto não forem esta belecidas medidas que corrijam estes abusos.
O.M . - Deparou com muita resistência
para organizar o 1 . 0 Posto?
P.A. - Sempre que se procura implementar
algo de novo. há que vencer resistências. muitas
vezes provocadas pelo medo do desconhecido.
No nosso Hospital. pudemos contar com a grande
ajuda do Director do Serviço de Urgência. a cujo
dinamismo. sentido das responsabilidades e conhe cimento das realidades se deve o facto das
dificuldades terem sido minimizadas de modo
a que o funcionamento do nosso Posto de Aten dimento se venha a processar sem sobressaltos.
O.M . - Qual o balanço do 1 . 0 mês?
P.A. - O número de pessoas observadas
diariamente no nosso Posto de Atendimento
Permanente. tem oscilado entre 1 20 a 1 50. no
último mês. Daqui resultou uma menor «invasão»
do S.U. por pessoas sem qualquer justificação
para o procurarem. o que permitiu melhores
condições de trabalho. t o próprio Director do
S.U. e vários médicos que aqui trabalham que
afirmam notar -se já um menor congestionamento
do S.U. t claro que as situações graves não
diminuíram. mas o que se pretende apenas é
libertar o S.U. das pessoas que injustificadamente
o procuram. t para isso que existem os Postos
de Atendimento e não nos preocupa que venham
rapidame nte a ter grande afluência. O que desejamos é obter condições de trabalho no S.U.
que permitam assegurar uma assistência pronta
e eficiente aos casos graves.
Ordem dos Médicos
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ESTUDO DA TOLERÂNCIA E EFICÁCIA DO VENOPARIL-GEL
EM TRAUMATOLOGIA DESPORTIVA
por
C. ZUINEN ( " )
Revue Médtcal de Ltége ;- V oi XXXI -

CONCLUSÃO

Na prát1ca d1áoa . o méd1co é frequentemente chamado
a tratar lesões traumát1cas que necess1tam apenas de uma
terapêut1ca local. Como estas lesões podem mcapac1tar
pelas dores que provocam . é útil poder d1spor de um med1 ·
camento de uso externo que perm1ta obter Simultanea mente sedação da dor e redução do edema tec1dular . para
que o doente possa retomar o ma1s rapidamente possível
a sua actiVIdade (desporto ou trabalho)
Durante o nosso ensa1o . estudámos a actiVIdade tera pêutica de uma nova fórmula . á base de esc1na ( • • ). O pro duto. conhec1do pelas suas propnedades ant1edematosas e
ant1 -mflamatónas (4 , 9 . 10). parece particularmente Interessante em traumatolog1a geral e em particular em trauma
tolog1a desportiva ( 1. 2. 6. 7 . 8). onde as lesões das partes
moles são mu1to frequentes (lesões art1culares. musculares
ou tend1nosas) O exc1p1ente h1droalcoólico aumenta -lhe a
facil1dade de utilização e reforça a1nda a sua act1v1dade
percutânea . Já mu1t0 boa ISOladamente (5)

Estudá mos a act1v1dade terapêutiCa do Gel 1328 AN em
98 casos de traumatlsmos desport1vos que antecederam o
acto C1rúrg1co A tolerância do produto fo1 perfe1ta . mesmo
em 10n1zação. em que se observaram apenas pequenas
manchas avermelhadas após 7 d1as de tratamento . as qua1s
desapareceram mu1to rap1damente . após a conclusão deste
O poder ant1edematoso da esc1na (9. 10) é prec1oso .
v1sto que ajuda a d1m1nu1r consideravelmente a dor ao
mesmo tempo que reduz a tensão dos tec1dos O Gel
1328 AN perm1te-nos recuperar os JOgadores na nossa
un1dade de tempo semanal . os resultados são t~nto ma1s
nít1dos quanto ma1s precoce é o seu emprego
D1spomos . com o Gel 1328 AN . de um med1camento
que nos oferece vantagens terapêut1cas e económ1cas pela
constância e rap1dez da sua acção . além de perm1t1r o recomeço em curto prazo das act1v1dades desport1vas ou profiSSionaiS .
A util1zação da termograf1a perm1te or1entar o diagnóstiCO nos casos graves e a chapa de controlo perm1te ob)ec tlvar o efe1to benéf1co da med1cação

TÉCNICA
Prescrevemos aos nossos doentes uma aplicação local
de gel. de manhã e á no1te. recomendando a manutenção
durante a no1te de um penso lige1ramente compressovo . Não
foo presente concomitantemente qualquer outro medoca mento de acção anto ·onllamatóna . antoedematosa ou
antoálg1ca .
Entre os 98 casos tratados com Gel 1328 AN . 3 receberam um ant1·mflamatóno per os e 1O outros um trata mento complementar de sessões de 10nozação
Em conclusão . temos

RESUMO
O autor refere as observações efectuadas em 98 casos
de traumat1smos desportovos tratados com o Venopani -Gel
A sua acção revelou -se mu1to omportante sobre os sontoma3
func1ona1S . perm1t1ndo uma recuperação ráp1da . A tolerân coa
do med1camento fo1 perleota .

a) três cnténos de ef1các1a desaparecomento da dor .
d1m1nuoção do edema . recuperação funcoonal .
b) um cnténo de cura recuperação da act1v1dade normal em correlação com a ausênc1a de dor . de edema
e de 1mpotêncoa funcoonal.
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As nossas observações mcodoram sobre os 98 casos .
que podem ser dov1d odos em três grupos
59 JOgadores de futebol de um clube profiSSional .
sofrendo de lesões Importantes e neceSSitando de uma
recuperação ráp1da . ligada a um omperatovo de tempo de
7 doas. a f1m de poderem retomar a competoção na semana
segumte ;
24 fendas presentes á consulta por outros acodente~ de
ongem desportiva (g1nástoca. 3 . voleobol . 4 . pongue-pong•.•e. 2,
equ1tação . 3 . pelota basca . 6 . basquetebol. 3. andebol. 3i.
15 casos de lesões de ongem não desportova méos da
mesma natureza .
Entre estes 98 fendas . um terço eram mulheres e do1s
terços homens . e a sua pnncopal característoca era a sua
1dade JOvem (médoa 22 anos)
Os traumatosmos encontrados no decurso do nosso
ensa10 foram d1v1dodos em conco grupos

1.
2.
3
4

Tendm1tes
Hematomas
Dostensões
Edemas traumátiCOS
5 Entorses art1culares

N 05. 1 de Março de 1976

21 casos
18 casos
10 casos
19 casos
30 casos
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