
SUMÁRIO 

CALENDARIO DAS ELEIÇOES 5 

CONVENÇOES MÉDICAS ........... 6 

LISTA DE LEGISLAÇAO DE INTE
RESSE MÉDICO PUBLICADA NO 
DIARIO DA REPÚBLICA ......... 7 

A ORDEM DOS MÉDICOS E O CON
SELHO DA REVOLUÇAO "O FUN
DAMENTO JURIDICO DA 
NOSSA EXISTÊNCIA" ............ 8 

ACORDO SES/SMS - O.M . PARA 
ATENDIMENTO DE DOENTES 
SMS NO DOMIN IO DA CLINICA 
GERAL E ESPECIALIDADES 14 

ACORDO SES/SMS - O.M. NO 
CAMPO EXTRA-HOSPITALAR . 15 

AGOSTO 1980 

EDITORIAL. 

A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO NOS CUSTOS DE SAÚDE 

O aumento dos custos de saúde. preocupa gravemente todo o mundo. 
principalmente os países industria lizados. A evolução técnica. aliada a um 
comportamento co lect ivo próprio das sociedades evoluídas, torna cada vez 
mais difícil estabelecer um adequadà eq uilíbrio entre as necess idades e as 
possibilidades, ou melhor- uma relaça0 entre os custos de saúde e os benefícios 
que produzem. 

Para um economista. o evitar a ruína é missão tão ética como para o médico 
sa lvar a vida humana. É neste contexto que, para um economista. o fenómeno 
médico - saúde é simu ltaneamente si ngular e comp lexo: o doente é o últ imo 
destinatário da acção político-económica de saúde e o médico tem uma posição 
central ao ser simultaneamente consum idor primário da oferta e intermediário 
no sentido comercial do termo. São exemp los frizantes a acção de marketing 
exercida junto dos médicos pelos agentes produtores. 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇAO OBRI-
GATORIA .. .............. .... ........... 17 ./ 

Em economia de saúde sucede outra coisa surpreendente: numa sociedade 
de economia livre. o aumento da oferta acarreta uma baixa dos preços dos bens. 
Mas. no sector da Saúde, passa-se precisamente o contrário. A oferta aumenta · 
de forma constante. estimu lada pelo ava nço da técn ica. pelo aumento do número 
de médicos e pela psicose do consumo das sociedades industriais. Esta oferta. 
ca nalizada através dos médicos, provoca um aumento de procura o que se 
traduz numa inversão das leis económ icas e consequente subida dos custos 
de saúde. 

Tudo isto seria condenável se a vida humana não fosse um bem demas iado 
precioso, pelo que o médico muito mais do que agente económ ico é um técnico · 
em constante formação, um psicólogo e até. de certa maneira. um sacerdote! OPINIAO ...... ... .. .... . ............... .... 19 
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Calendário das Eleicões . 

Calendário dos Actos Eleitorais que vão 
realizar -se em 20/12/80 (Corpos Soci ais para 
o triénio 1981 /83). 

1. Órgãos Regionais e Distritais 

Outubro 6- Prazo limite para o anúncio da 
data das eleições (Art.D 4°, 
§ único R.E.). 

Outubro 21 -Afixação dos cadernos eleito-
rais (Art 0 6. 0 n° 2 R.E.). 

Outubro 25- Prazo limite para reclamações 
dos cadernos eleitorais (Art 0 7.0 , 

n° 1 R.E.). 
Outubro 31 -Prazo limite para apreciação das 

reclamações. Afixação dos 
cadernos definitivos (Art. 0 7°, 
n° 2 R.E .). 

Novembro 1 O- Prazo limite para apresentação 
de candidaturas (Art 0 10° R.E .. 
Art 0 14° n° 1 R.E.). 

Novembro 15 - Verificação da elegibilidade dos 
candidatos (Art 0 14°, n° 1 R.E.) 

Novembro 20- Eventual substituição de can
didatos. 

Dezembro 5- Relação definitiva dos Can-
didatos. 

Dezembro 1 O- Prazo limite para envio aos 
eleitores dos boletins de voto. 
relação dos candidatos e normas 
do acto eleitoral (Art 0 15.0 ). 

Dezembro 1 O- Início do envio postal ou entrega 
directa nas insta lações sociais 
da Ordem dos Médicos dos 
boletins de voto em carta ende
reçada ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Eleitoral respec 
tiva até à véspera do acto 
eleitoral. 

Dezembro 20- Constituição das Assembleias e 
Secções de Voto. Acto eleitoral . 

Ordem dos Médicos 

2. Presidente da Ordem dos Médicos 

Outubro 

Outubro 

Outubro 

Outubro 

6- Prazo limite para o anúncio da 
data da eleição (§ único. Art 0 

4. 0 R.E.). 
21 -Afixação dos cadernos eleito

rais (n. 0 2 Art 0 6. 0 R.E.). 
26- Prazo limite para reclamação dos 

cadernos eleitorais (n ° 1 Art 0 

7° R.E .). 
31 -Prazo limite para apreciação 

das reclamações. Afixação dos 
cadernos definitivos (n ° 2 Art. 0 

7° R.E.). 
Novembro 20- Prazo limite para apresentação 

de candidaturas (Art 0 9° R.E.). 
Novembro 22- Convocação do Conselho Elei-

toral Nacional (Art 0 3° n.0 3 
e§ único e Art 0 31 ° n° 2 R.E.). 

Novembro 25- Verificação da elegibilidade dos 
candidatos e da regularidade 
das candidaturas (Art 0 14. 0 

no 1 R.E.). 
Novembro 30- Eventual substituição de candi

datos ou proponentes . 
Novembro 45- Relação definitiva dos candi-

datos. 
Dezembro 1 O- Prazo limite para envio aos 

eleitores dos boletins · de voto. 
relação dos candidatos e normas 
do acto eleitoral (Art. 0 15° R.E.). 

Dezembro 1 O- Início do envio postal ou entrega 
directa nas instalações Sociais 
da Ordem dos Médicos. dos 
boletins de voto, em carta ende
reçada ao Pres idente da Mesa 
da Assembleia Eleitoral respec
tiva. até à véspera do acto 
eleitoral. 

Dezembro 20- Constituição das Assembleias 
e Secções de voto . Acto Eleitoral. 
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Convencões Médicas • 

NORMAS DIRECTIVAS SOBRE A VALIDAÇÃO DOS PEDIDOS 
DE ADESÃO AS CONVENÇ0ES 
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Conforme decisão do CNE 

1 -A validação dos pedidos de adesão é 
efectuada pela Direcção do Co légio respec
tivo ou . nas secções regionais pelos mem
bros a ela pertencentes. Em caso de ausência 
dos referidos membros regionais da Direcção 
do Colégio. a validação deverá ser efectuada 
pelos Conse lhos Regionais ou pelo Pre
sidente do Conselho Nacional para o Exer
cício de Medicina Livre. 

2- Os pedidos de adesão. quando não forem 
efectuados em nome individual . mas sim 
de sociedades. só poderão ser validados 
após a leitura do seu pacto social que. 
para o efeito. deverá ser solicitado às 
requerentes. 

3- Deverão ser efectuados tantos pedidos de 
adesão. quantos os Serviços Médico-Sociais 
Distritais para os quais os requerentes 
trabalhem. Serão enviados às Secções Re 
gionais da Ordem. que. após validação. 
os remeterão aos Serviços Distritais dos 
Serviços Médico -Sociais. bem como cópia 
à Comissão lnstaladora dos Serviços Médico
-Sociais. 

4- Deverá também uma fotocópia de cada 
pedido de adesão ficar na posse do médico 
aderente. outra no respectivo processo indi
vidual . outra em arquivo geral de cada 
Secção Regional e outra ainda na posse 
do Conselho Nacional Executivo. 

5- Sempre que esteja em causa o pedido de 
adesão a estas Convenções por parte de 
uma sociedade. somente serão conside
consideradas aquelas cuja constituição seja 
anterior à data da sua assinatura e o reconhe
cimento da idoneidade será concedido a 
título provisório e condicionado ao que 
vier a ser definido no novo Código Deonto
lógico. 

6- Ao abrigo do Art. 0 27. 0 , parágrafo 2. alínea c) 
da Convenção de Patologia Clínica. no 

reconhecimento da idoneidade dos Médicos 
no domínio da Endocrinologia. deverá espe
cificar-se que a mesma se limita aos 
exames de natureza endocrinológica. sem
pre que o aderente não seja membro do 
Colégio de Patologia Clínica. 

7 -1 . Nos casos em que. ao abrigo do arti
culado das Convenções. os Médicos 
Especialistas pretendam fazer a sua ade
são em vários locais além das suas 
instalações centrais (Art.D 14.0 da Con
venção de Medic ina Física e Reabili
tação) deverão indicar. para cada um 
deles. o seu horário de consulta já que 
cada tratamento envolva uma consulta 
inicial. 

2. Sempre que tal seja omisso. a Ordem 
dos Médicos poderá não validar os 
pedidos de adesão. 

8- Nos pedidos referidos em 5 e 7 deverá ser 
transcrita a seguinte Nota : 

«Idoneidade concedida a título provisório. 
já que condicionada ao que vier a ser 
definido pelo novo Código Deontológico 
Médico». 

9- No caso particular da Especialidade de 
Obstetrícia e Ginecologia e quando o 
médico aderente apenas possua uma das 
qualificações. deverão colocar-se. em se
guida ao nome do Colégio. as palavras 
«apenas em Ginecologia ou apenas em 
Obstetrícia». conforme os casos. 

1 O -A Ordem dos Médicos decidiu não pôr. 
transitoriamente. objecções a que aquelas 
entidades individuais ou colectivas que 
até à data do estabelecimento da Convenção 
prestavam serviços aos S.M .S. e que agora 
se encontram abrangidos pelas Convenções 
continuem a fazê-lo até 31 de Outubro. 

Após essa data. deverão ser alteradas as 
condições que impedem que a Ordem dê 
actualmente o seu aval a essas entidades. 
nomeadamente as que se referem às normas 

Ordem dos Médicos 



do Pacto Social. prestação de cuidados 
por paramédicos. etc .. que serão definidos 
pelo próximo Plenário dos Conselhos Re
gionais em 7 de Setembro de 1980. 

No caso particular dos Médicos que termi
naram o seu Internato de Especialidade e 
fizeram o exame de saída da Carreira 
Hospitalar mas não fazem parte dos Colé
gios de Especialidade da Ordem dos Mé
dicos. o Conselho Nacional Executivo deci
diu também não pôr transitoriamente objec
çôes a que prestem serviços aos Serviços 
Médico-Sociais desde que os referidos 
médicos se proponham fazer exame para 
obtenção do título de Especialista pela 
Ordem dos Médicos na próxima época 
(1981). 

A sua capacidade de prestação de Serviços 
aos Serviços Médico-Sociais. cessará. a 
partir das respectivas datas. caso não se 
inscrevam para exame até 31 de Janeiro 
de 1981. ou se não obtiverem aprovação 
no referido exame. 

11 -No caso de Médicos que pretendam ter 
mais de um local de trabalho ao abrigo 
das presentes convenções só serão consi-

derados e avalizados pela Ordem dos Mé
dicos. no momento actual. os que mostrarem 
compatibilidade para a execução dos actos 
médicos previstos nas convenções. conside
rando-se os restantes de acordo com o 
expresso no número anterior. 

1 2- Em todos os casos em que os avalizadores 
tenham dúvidas quanto às condições de 
idoneidade. deverá aplicar-se o disposto 
no ponto 8. 

1 3- Provisoriamente poderão ser feitas adesões 
em mais de uma Especialidade desde que 
consideradas compatíveis. nomeadamente. 
ao abrigo dos critérios até agora em vigor. 
Não será permitida a adesão simultânea 
em «Clínica Geral» e «Especialidades» logo 
que estabelecidos os novos critérios para 
acumulação de Especialidades serão as 
actuais adesões previstas de acordo com 
os mesmos. 
A cada Especial idade deverá corresponder 
o requerimento de adesão independente. 

14- Por acordo OM/S.E.S. não é obrigatório 
o reconhecimento notarial da assinatura 
bastando o «aval» da Ordem dos Médicos. 

Lista de legislação de interesse médico 
publicada no Diário da República 

-Decreto-Lei n. 0 165/80 (29 de Maio) 

-Permite aos funcionários e agentes da 
Administração Pública faltar justificadamente 
ao serviço por motivo de doença de fami
liares. 

-Decreto-Lei no 167/80 (29 de Maio) 

-Aprova o regime de trabalho a tempo 
parcial na função pública. 

-Portaria n. 0 308/80 (30 de Maio) 

-Estabelece as regras relativas à abertura 
do concurso documental. pelo Departa
mento de Recursos Humanos. para os 
lugares vagos de especialista da Carreira 
Médica dos hospitais distritais. 

-Decreto-Lei n. 0 183-D/80 (9 de Junho) 

-Introduz alterações ao Código do Imposto 
Profissional. 

-Decreto-Lei n.o 1 H::l-F/80 (9 de Junho) 

-Introduz alterações ao Código do Imposto 
Complementar. 

Ordem dos Médicos 

-Despacho do Secretário de Estado da Saúde 
(30 de Maio de 1980) 

-Regulamento dos concursos para os lugares 
dos Quadros do Pessoal Médico Perma
nente dos Hospitais Centrais e Distrita is 
(Classificações). 

-Portaria n. 0 357/80 (28 de Junho) 

-Aprova os novos «currfcula» dos internatos 
de especialidades médicas e cirúrgicas. 

-Despacho Normativo 193/80 (16/4/80) 

-Esclarece dúvidas quanto à aplicação do 
art. 0 42. 0 do Decreto-Lei 124/79 de 10/5. 

-Despacho do Secretário de Estado da Saúde 
(24 de Junho de 1980) 

-Convenção entre a Ordem dos Médicos e 
os Serviços Médico-Sociais .. 

- Despacho do Secretário de Estado da Saúde 
de 26 de Junho de 1980 

-Concursos para Hospitais Centrais. 



A Ordem dos Médicos 
e o Conselho da Revolucão . 
«o fundamento jurídico da nossa existência» 

INTRODUÇÃO 

Tem-se assistido nos últimos tempos a um 
recrudescimento da actividade de certas forças 
que contestam a Ordem dos Médicos. 

Tal actividade não passa do revivescer de 
uma ant iga polémica relativa à opção Ordem/ 
/Si ndicato. ou pormenorizando. relativa às funções 
da Ordem consagradas no seu Estatuto . 

Três anos passados sobre a aprovação do 
seu novo Estatuto e cerca de dois e meio após 
o parecer da Comissão Constitucional do Con
selho da Revo lução, formulado indirectamente 
a partir de uma petição dos referidos sectores. 
valerá a pena debruçarmo-nos um pouco sobre 
este último documento. 

Mas va lerá a pena. porquê e porquê agora. 
Trata-se. o c itado estudo, de um óptimo 

parecer jurídi co constitucional sobre a fundamen
tação do espírito das Ordens e em particular 
da Ordem dos Médicos. Esta época torna-se 
propícia ao recordar destes factos em face de 
uma certa aleivosia. recorrente de momento. 
am nésica, porventura. da recusa da fundamentação 
da sua argumentação. Servindo - nos de base 
desse trabalho respigamos dele alguns trechos. 

ORDEM- Fundamentação histórica 

As Orden,s actualmente existentes buscam 
a sua fundamentação nas corporações profissio 
nais romanas e medievais e que renasceu no 
sécu lo XIX. apesar dos impulsos individualistas 
então dominantes. 

Os «co ll egia» romanos ex istentes nos tempos 
de Sérvio Túlio. trataram-se de associações de 
trabalhadores de profissões diversas repartindo-se 
por duas categorias- «co ll egia» públicas e «co ll e
gia» privadas. 

Os «col leg ia» públicas apresentavam-se já 
na sua época como uma forma de defesa de 
interesses dos trabalhadores integrados ficando 
contudo subordinados a imposições justificadas 
pelo interesse público das suas actividades. 
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As corporações medievais resultam da exigên
cia de uma certa espec ialização e da garantia 
da qualidade dos produtos. 

Em fins do século XIX. em 1 898 é fundada 
a Associação dos Médicos Portugueses. primeira 
forma de organização do exercício da Medicina. 

A DUPLA FACETA DA ORDEM 

Citando André de Laubadére. as ordens 
profissionais são definidas através de três ele
mentos: 

1 -A Ordem é uma organização encarregada 
não somente de representar a profissão 
mas também de assegurar a sua disc i
plina interna por medidas unilaterais 
que se impõem aos seus membros: 
medidas regu lamentares que consistem 
na ed ição de regras obrigatórias da 
profissão e medidas individuais tais 
como a admissão ao exercício da pro 
fissão ou a sanção pelas faltas cometidas 
(que vão até à excl usão); 

2- A suje ição dos membros da profissão 
a essas competênc ias da ordem não é 
facultativa. mas ob rig atória. não resulta 
da filiação livre; a ordem é um agrupa
mento necessário ; 

3- A ordem compree nde um pessoal diri
gente saído da própria profissão; ela 
não é um serviço administrativo; tem 
uma estrutura corporat iva. 

Daqui se infere que a Ordem tem uma dupla 
função: a defesa dos direitos e interesses dos 
médicos- papel fundamenta lmente associativo 
- mas também a garantia dos interesses dos 
utentes dos serviços médicos e da comunidade 
em geral. nomeadamente através da defesa da 
qualificação profissional. da defesa da Deonto
logia da Classe. 

Ordem dos Médicos 



AUTO REGUlAMENTAÇÃO 
OU CONTROlO ESTATAl 

Do que há pouco ficou escrito ressalta 
também que a Ordem é uma associação profissio
nal que tem personalidade jurídica própria de 
representação e auto regulamentação corporativa 
(como se af irma no parecer. não há que ter medo 
das palavras. nada tem a ver com o corporativismo. 
como concepção jurídica social e política). 

Mas será esta a única forma possível de 
controlo do interesse público? Com certeza que 
não. Uma tendência estatizante e burocratizante. 
a defendida pelas ditas forças contestatárias 
preferiria que o Estado criasse no seu aparei h o 
administrativo uma repartição especialmente encar
regada de registar os médicos. fiscalizar o seu 
exercício profissional, exercer acção disciplinar 
sobre eles. 

São precisamente algumas dessas forças que 
tanto defendem a Constituição que se esquecem 
do seu art. 0 6° que proclama a descentralização 
democrática da administração pública, e do seu 
art. 0 268. 0 que obriga que a administração pública 
seja estruturada de modo a aproximar os serviços 
das populações. a assegurar a participação dos 

UTiliZAÇÃO DE SIM BOlOS 
COMERCIAIS NOS PAPÉIS 
E RElATÓRIO 

Decisão do CNE: 

E SIGlAS 
DE RECEITA 

Do Guia Europeu de Ética Médica: 

« ... O Médico deve abster-se de todo o 
comportamento mercantil. no exercício da sua 
profissão. As receitas ou relatórios referentes 
a exames especializados em todas as especiali
dades e nomeadamente nas áreas da Patologia 
Clíni ca. Anatomia Patológica. Radiologia ou outras 
devem ser redigidas com clareza utilizando termos 
ou símbo los aceites c ientificamente. em folhas 
apropriadas nas quais estejam impressos os nomes 
do médico ou médicos que as firmam. bem como 
outras informações deontologicamente legítimas. 
sendo expressamente vedada a utilização de 
designações comerciais de qualquer espécie no 
timbre das folhas utilizadas para relatório ou 
receituário». 

Ordem dos Médicos 

interessados na sua gestão efect iva e a cortar 
a burocracia. 

Com representação e auto-regulamentação 
corporativa não se trata então de qualquer espécie 
de participação de organi smos representati vos 
na vida política ou na realização de interesses 
económico-sociais; trata-se da participação dos 
membros de certa classe profissional na def inição 
e na observância das regras específicas que lhes 
dizem respeito. através de organismos para tanto 
investidos de poderes de autoridade pelo Estado. 
E ela bem pode fundar-se na ideia de que. numa 
sociedade aberta. com diversificação e concorrên
cia de interesses e de forças. mais efi caz v irá 
a ser uma regulamentação autónoma do que um a 
regulamentação heterónima. por se revestir de 
maior consciência de obrigatoriedade para os seus 
destinatários. 

Na verdade. no exercício da medicina. por 
ventura mais do que em qualquer outra profissão. 
avultam os factores apontados: preparação univer 
sitária longa e complexa. diferenciação em relação 
às demais profissões. complementaridade na varie 
dade dos actos médicos. código de honra. sentid o 
do dever para com a comunidade. É do interesse 
dos próprios médicos que o código de honra 
e a disciplina jurídica do exercício da profissão 
sejam cumpridos. 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL 
EM HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA 

Alertam-se todos os colegas responsá
veis por instituições de hospitalização pri
vada, para a estrita necessidade de identi 
ficarem os médicos que pretendam exercer 
actos profissionais nas suas instituições, 
a fim de evitar que falsos médicos possam 
vir a causar situações graves aos doentes 
e aos próprios responsáveis das instituições. 

• 
ACHADOS 

O Sr. FERNANDO JOSÉ PINGUINHAS 
telefonou a informar que encontrou um Electro
cardiógrafo. em Sacavém. no dia 20 de Agosto. 
cerca da 7.30 horas. A Ordem possui a sua morada 
e número do telefone que se rão fornecidos a quem 
perdeu o aparelho. 
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Acordo SES/SMS-O.M. para atendimento 
de doentes dos SMS no domínio da 
Clínica Geral e Especialidades 

Este acordo representa um primeiro grande 
passo na via de uma forma futura de exercício profis
sional mais personalizada, mais humana, mais eficaz 
e meis rentável. Ela é a abertura da via para um futuro 
sistema convencionado. defensor dos médicos. nomeada
mente os mais jovens e sobretudo dos doentes. objectivo 
último e mais digno da acção profissional dos Médicos. 

Os primeiros. através de remuneração por acto médico. 
compensados de acordo com o esforço e qualidade do 
trabalho produzido . Os segundos. através da liberdade de 
escolha da relação personalizada da privacidade. da indepen
dência do médico. na orientação terapêutica. da planificação 
livremente aceite. vendo garantidos os seus direitos humanos 
fundamentais no campo da saúde. 

Os inimigos da Ordem e das suas ideias. sabem bem 
o valor que assume este acordo e o que o seu triunfo repre
senta e por isso opor-se-I he-ão por todos os meios ao seu 
alcance. desde a intriga à simples introdução de dúvidas. 
A Classe terá que estar alerta e avaliar. pela fonte da crítica, 
qual o objectivo que na realidade a determina e a credibilidade 
que I h e deve merecer. 

Com o triunfo do acordo estará provada a possi
bilidade e a vantagem económica e social de um 
tipo de medicina diferente que, no futuro terá os 
doentes como seus 'primeiros e mais acérrimos 
defensores. 

POR TUDO ISTO IMPÕE-SE UMA ADESÃO 
RÁPIDA E MACIÇA DOS MÉDICOS A ESTE ACORDO, 
QUER DOS CLíNICOS GERAIS QUER DOS ESPE
CIALISTAS, NÃO Só PELAS REALIDADES QUE ENCERRA 
MAS SOBRETUDO PELA POTENCIALIDADES FUTURAS 
DE QUE SE REVESTE. 

Porque defende os doentes e os profissionais, 
na linha da liberdade e da responsabilidade, a Ordem 
dos Médicos apela para a adesão ao Acordo, como 
demonstração do que pode a Classe quando, ultra
passando preconceitos e politiquices. se decide a lutar, 
unida, pelos seus doentes e . por si própria. 
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«Acordo SES/SMS- O.M. 
no campo extra-hospitalar» 

Carta enviada pelo Presidente da Ordem 
ao Secretário de Estado da Saúde . 

A Ordem dos Médicos não pode deixar de 
congratular -se com o «Acordo SES/SMS- O M. 
no campo extra-hospitalar» agora firmado. 

Apesar de feito para solução de um problema 
pontual e longe dos objectivos que esta Ordem 
se propôs de promover uma correcta reformulação 

dos Serviços de Saúde em Portugal. ele representa 
no entanto um primeiro e importante passo em 
beneficio dos doentes e na via de futuras con
venções. 

Como Presidente da Ordem dos Médicos 
e nessa qualidade tendo dado o nosso aval ao 
documento. não podemos no entanto deixar de 
chamar a atenção de V. Exa para três aspectos 
importantes. de carácter negativo. que o documento 
encerra e nos fizeram pôr sérias reservas à sua 
aceitação, pelo que nos sentimos no dever de levar 
ao conhecimento da Classe o teor desta carta . 

1 -A Ordem aceita que. num Estado de 
Direito, compete ao Governo a última palavra 
na concretização de uma política de saúde. 
Nesse espírito compreende que o Governo se 
reserve o direito de excluir do acordo médicos 
quando tal se verifique indispensável à execução 
dos planos que nesse campo traçam. 

A aceitação referida tem no entanto como 
base o pressuposto de que o Governo exercerá 
aquele direito com realismo e bom senso e sem 
atender contra os princípios fundamentais do 
correcto exercício da actividade médica e sem 
injustificadas discriminações. Só será compreen
sível e eventualmente de admitir a exclusão 
temporária deste Acordo. daqueles que neste 
momento não desejem deslocar-se para a peri
feria. já não será aceitável que ele seja recusado 
a quem pretenda sair dos Serviços Médico
-Sociais. pois tal representaria de facto mesmo 
que não nas intenções o desejo de perpetuar 
estas. o que repudiamos. 

Como é claro. a Ordem dos Médicos não 
abdicará das posições que sempre tem defendido 
quanto à melhor forma de garantir o direito 
à Saúde de todos os Portugueses e lutará sempre 
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contra as formas despersonalizadas e burocráticas 
do exercício profissional. 

Não podemos deixar de marcar claramente 
aqui a nossa decepção por o Governo não ter 
hoje definido com suficiente clareza quais as suas 
opções em relação a um futuro Serviço Nacional 
de Saúde, já que nenhum passo visível foi até 
agora dado no sentido da substituição das chama
das «Ca ixas» ou da actual lei de Bases. 

Se à Ordem dos Médicos não compete entrar 
na luta política não menos verdade é que tem 
o dever e o direito de denunciar não só os erros 
como as omissões que se reflictam na qualidade 
da prestação de cuidados de saúde. 

2- Outro ponto, que não envolve directa
mente a actividade Médica. mas se considera 
profundamente errado sob o ponto de vista do 
utente (susceptível até de eventualmente hiper
trofia de estruturas que deveriam ser para elimi
nar). é a concepção burocrática que obriga quem 
recorre ao regime agora acordado a ter que voltar 
aos Serviços Médico-Sociais sempre que necessite 
nova consulta ou exame, no perfodo de 3 semanas 
(considerado como mínimo essencial para garantir 
continuidade de cuidados numa doença aguda 
que fundamentalmente se pretende contemplar 
com o novo regime) . 

Esta necessidade de retorno burocratizante 
aos serviços administrativos dos Serviços Médico
-Sociais levará não só a absentismo laboral. 
a despesas reais com transportes, a perdas inúteis 
de tempo e sobretudo a incómodos imerecidos. 
para quem se encontra doente e mereça ser 
protegido de sacrifícios inúteis. 

Não há argumentos «de controle» que possam 
justificar a não aceitação da proposta da Ordem 
dos Médicos para que o retorno à «Caixa» se 
fizesse apenas se fosse necessário ultrapassar 
3 consultas consideradas número médio requerido 
para tratamento de uma doença aguda (1 a) 
avaliação e requisição de exames + 2a .) pres
crição e orientação terapêutica + 3a.) avaliação 
de resultados e alta. 

Em vez de o doente (como o Governo 
decidiu à sua única responsabilidade) receber 
apenas um talão de cada vez. que lhe permitem 
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recorrer aos médicos do Acordo. receberia três 
talões (correspondentes às três consultas referidas) 
que. para ser reembolsados. necessitariam a 
indicação do número do recibo correspondente 
à taxa moderadora. à data da consulta e à ass ina
tura do utente (ou apenas às duas últimas nos 
casos de isenção de taxa). Assim se obviaria 
facilmente aos inconvenientes citados. 

3- Entendeu o Governo nao ser necessário 
ficar consignado no Acordo o direito ao reembolso 
dos utentes que. adquiriram o direito ao regime 
agora definido. e desejam socorrer-se de médico 
que não aderiu ao Acordo. alega ndo que tal já 
está consignado na legislação em vigor. 

SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE 
DOS AÇORES 

O Distrito Médico dos Açores. com a cola
boração do Presidente da Ordem dos Médicos. 
apresentou ao grupo parlamentar de Assuntos 
Sociais e Saúde da Assembleia Regiona l da 
Região Autónoma dos Açores. um projecto de 
decreto que concretizasse as aspirações quanto à 
existência dum Serviço de Saúde digno e adequado 
às necessidades da população do Arquipélago. 
Nos dias 12. 13 e 14 de Junho. realizaram-se 
reuniões nas cidades de Ponta Delgada. Angra 
do Heroísmo e Horta. a que est iveram presentes 
cerca de 50% dos médicos do Arquipé lago. e nos 
quais acabou por ser aprovado por esmagadora 
maioria o projecto apresentado pelo Distrito 
Médico. Não se registaram votos contra. e apenas 
raras abstenções. em relação ao projecto global 
apresentado. 

Esperamos que as forças po líticas açorianas 
sa ibam compreender o mérito do projecto que 
I hes foi apresentado. e possam vir a subscrevê-lo 
para benefício da popu I ação açoriana. 

• 
INSPECTORES MÉDICOS DOS 
SERVIÇOS CENTRAIS DOS S.M.S. 
O CNE. depois de analisar a exposição que lhe 
foi enviada em nome dos referidos Colegas. 
decidiu rever a posição já assumida. tendo 
decidido enviar ao Secretário de Estado uma nova 
sol i c itação a fim de que seja publicada a Portaria 
prevista no art 0 21 o do Estatuto do Médico e 
que deverá segundo o parecer da Ordem contem
plar: O cargo de I nspector Superior. I nspector 
Médico Chefe. e I nspector Médico deverá ser 
reclass ificado com o grau equivalente a Chefe 
de Clínica. e a ter direito a gratificação de Chef ia. 

16 

Aceito u-se tal pos1çao perante a garantia 
verbal da Secretaria de Estado da Saúde de que o 
reembolso seria equivalente ao das tabelas do 
Acordo (150$00/225$00/300$00) e não os actuais 
150$00 em uso nos S.M.S. para reembolso das 
consultas. Ao utente caberia nestes casos e como 
é evidente. a responsabilidade do pagamento 
da diferença. se existisse. 

Esperamos que após o período experimental 
agora iniciado se possam v ir a ultrapassar as 
actuais reservas e a iniciar verdade iras Convenções. 
já dentro de novas Bases de um Serviço Nacional 
de Saúde digno de uma sociedade livre e demo
crática. 

como os casos do lnspector Médico-Chefe e 
lnspector Superior. A gratif icação de Chef ia de 
o Médico Chefe deve corresponder à de Director 

de Serviço. e gratificação de Chefia para o lnspec
tor Superior deve corresponder à de Chefe de 
Departamento. Mais deve ficar expresso que os 
I nspectores Médicos terão horário fle xível de 
36 horas. podendo no entanto passar ao regime 
de tempo prolongado e dedicação exclusiva de 
acordo com o disposto no Estatuto do Médico. 
e por isso lhes cabendo os respectivos comp le
mentos de remuneração. 

A retroactividade dos efeitos desta Portaria 
deve ser 1 de Junho de 1979. e de acordo com 
o consignado no Estatuto do Médico. 

Por outro lado. dado que está estabe lec ido 
que o sistema de relógio de ponto para contro lo 
do trabalho médico dos Serviços Médico-Sociais 
será utilizado. também os médicos lnspectores 
dos Serviços Médico-Sociais não terão o seu 
horário registado através de contómetro mas 
simp lesmente através do seu I ivro de ponto. 

• 
CONTENCIOSO COM OS SMS 

Foi comunicado à S.E.S. que os Serviços 
Médico-Socia is do Distrito de Aveiro não estão 
a aplicar a Portaria n.o 61/80. de correcção dos 
Subsídios de Transporte aos Méd icos desses 
Serviços. solicitando a sua intervenção no assunto 
e denunciando mais esta acção de boicote das 
Caixas. 

Foi enviado para pub licação o despacho 
26/80 que reso lverá o problema dos médicos 
que até Fevereiro trabalharam para os SMS 
em regime de contrato verbal e que não tinham 
direito a férias. subsídio de férias. etc.; mediante 
esse despacho. esses médicos poderão beneficiar 
dos direitos de médicos eventuais. 
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Doenças de notificação obrigatória 

A Direcção Geral de Saúde so li c itou à 
Ordem dos Médicos a publicação na sua Revista 
da circular normatora n.o 9/80 na qual se relembra 
a necessidade dos médicos prestarem àq uela 
Direcção Geral informação sob re casos de doenças 
de notificação obrigatória. de modo a permitir 
a implementação do estudo estatístico da morbi 
lidade de certas doenças. dado verificar-se o não 
cumprimento quase generalizado deste dever 
médico. 

Assim. transcreve-se na íntegra o conteúdo 
da referida circular: 

1 -Desde há longa data que os Serviços 
de Profilaxia. e mais recentemente os Serviços de 
Estatística. da Direcção-Geral de Saúde. tem 
tentado conseguir que sejam participados. com 
regularidade. casos de doenças transmissíveis 
de notificação obrigatória incluídos na li sta publi
cada na Portaria n.o 1 8 143 de 21 de Dezembro 
de 1960. 

Do Decreto- Lei n.0 32 171 de 29 de Junho 
de 1942. que regula a act ividade da profissão 
médica transcrevem-se as segu intes disposições. 
referentes à participação de casos de doenças 
transmissíveis: 

«Artigo 4. 0
. No exercJCIO da sua pro

fissão devem os médicos cooperar com os 
serviços sanitários para defesa da saúde 
pública. competindo-lhes para esse fim : 

1.0 Participar. no prazo de quarenta e oito 
horas, às respectivas autoridades sani
tária s. os casos de moléstias contagiosas 
especificadas como de declaração obri
gatória na tabela oficial e das quais 
tomarem conhecimento no exercício da 
clínica . 

4.0 Promover com a possível urgência a 
intervenção da autoridade sanitária local 
em todos os casos de moléstias conta
giosas consideradas graves e de fácil 
difusão ou de verificação de óbito deter
minado por essas doenças. abstendo-se 
em tais casos de passar o respectivo 
certificado; 

5. 0 Indicar no respectivo certificado de óbito 
a necessidade de enterramento urgente 
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e antes do prazo legal em caso de 
epidemia ou moléstia contagiosa que 
assim o exija. 

8.0 Prestar informações no que seja do seu 
conhecimento à autoridade sanitária local 
sobre factos e circunstâncias que possam 
interessar à saúde pública. e bem assim. 
responder. quando consultado pe las 
estâncias sanitárias sobre matéria de 
higiene ou qualquer inquérito médico; 

9. 0 Obedecer às determinações das autori
dades sanitárias. sem prejuízo de com
promisso deontológico. 

§ 2. 0 A obrigação de participação a que se 
refere o n.0 1 compete. no caso de 
hospitalização. à direcção do hospital 
respectivo. civil ou militar. devendo 
indicar-se o nome e domicílio do 
enfermo». 

2- Embora. como se vê. a lei obrigue 
à participação das doenças transmissíveis de 
notificação obrigatória. mesmo para os doentes 
internados. verifica-se que o número de partici
pações efectuadas pelos clínicos é de tal modo 
diminuto que se chega a situações de absurdo 
como estas: 

-O número de casos de determinadas 
doenças. notificados para todo o país. 
ser inferior ao número de casos de um só 
serviço hospitalar. durante o mesmo 
período de tempo. 

-Certas doenças só existirem em determi
nados locais (como é o caso das doenças 
sexualmente transmissíveis). pois só nestes 
há médicos e Serviços que notificam. 

-O número de óbitos. de determinadas 
doenças. ser superior ao número de casos. 

3- Os Serviços de Estatística. da Direcção 
-Geral de Saúde. divulgam em mapas semanais 
e mensais. os casos notificados pelos clínicos 
de todo o país. A pobreza dos números é con

frangedora . Esta informação é fornecida a autori
dades nacionais e estrangeiras. e enviada mensal 
mente à Organização Mundial de Saúde. 
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4- O conhecimento do aparecimento e 
distribuição dessas doenças tem uma utilidade 
indiscutível visto permitir uma actuação dos 
Serviços de Saúde em tempo oportuno. com as 
medidas adequadas às circunstâncias e ainda uma 
programação de actividades de natureza profi
láctica. preventiva ou mesmo curat iva. junto das 
populações. 

O diagnóstico da situação de uma área. 
a elaboração de programas de saúde. o controlo 
e avaliação destes mesmos programas. as estima
tivas de recursos necessários. etc .. muito poderão 
beneficiar com a participação mais efectiva dos 
médicos. 

5- Esta participação deve ser feita ao 
Delegado de Saúde do concelho. em impressos 
da Direcção-Geral de Saúde. modelos (S.T.P. 3 
e S.T. P. 5) fornecidos pelos Serviços de Saúde 
Locais. 

6 -As doenças que requerem participação 
e que são de notificação obrigatória. conforme 
consta da Portaria n.o 18 143 de 21 de Dezembro 
de 1960. são as seguintes: 

1 - Ancilostomíase 
2- Bilharzíase 
3 - Brucelose (febre ondulante) 
4- Carbúnculo 

PRINC(PIOS GERAIS 

Extracto de uma carta do Presidente da Ordem : 

... «Os Serviços de Urgência não podem ser 
encarados como uma forma de contribuir para 
a melhor remuneração dos Médicos. mas sim 
como uma forma de assegurar cuidados de 
Saúde concretos às populações. 

Se continuamos a defender que a remune 
ração dos Médicos deve ser correcta e digna. 
entendemos que tal não se deve fazer através da 
utilização de princípios errados de gestão dos 
Serviços de Saúde». 

... «Será pois a necessidade. real ou não. do 
trabalho extraordinário de qualquer categoria de 
médico. de P1 a Chefe de Clínica. que poderá 
levar à correcta e justa solução do problema das 
escalas médicas hospitalares. nomeadamente 
urgência. Por outro lado não podemos esquecer 
que as soluções a encontrar não podem ser consi
deradas em abstracto mas estão infelizmente 
condicionados a reais condicionalismos finan-

ceiros que de modo algum podem ser esquecidos». 
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5- Cólera 
6- Difteria 
7- Disenterias bacilar e amebiana 
8- Encefalite infecciosa aguda 
9- Escarlatina 

1 O- Espiroquetose ictero-hemorrágica 
11 - Febre amarela 
1 2 - Febres concorrentes 
1 3- Febres tifóides e paratifóides 
14- Hepatite epidémica 
1 5- Kala-azar 
16- Lepra 
17- Meningite cerebrospinal 
18- Peste 
19- Poliomielite 
20- Psitacose humana 
21 -Raiva 
22- Sezonismo 
23 -Sodoku 
24- Tétano 
25- Tifo exantemático e outros reckettsioses 
26- Tosse conv.ulsa 
27- Tracomo 
28- Tuberculose do aparelho respiratório 

e outras formÇJs de tuberculose 
29- Varíola (ou variolóide e alastrim) 
30- Doenças venéreas em período de con

tágio: sífillis blenorragia. cancro mole. 
linfogranuloma (doença de Nicolas
-Favre). 

A RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS 
COM A SAÚDE 

O Conselho Naciónal Executivo desejando 
contribuir para a racionalização dos gastos com 
a Saúde. para melhor aproveitamento dos recursos 
financeiros. oficiou ao Exmo. Senhor Secretário 
de Estado da Saúde no sentido de que passem. 
se assim entender. a aparecer no Formulário 
Nacional de Medicamentos. na propaganda mé
dica e na literatura das embalagens de venda ao 
público. os custos por unidade terapêutica ·e 
diário de tratamento na posologia habitual. 

A consciencialização deste factor «custos» 
contribuirá para a redução de gastos. sem prejuízo 
da livre prescrição médica nem do direito do 
doente à melhor prescrição. 

Sugeria-se também que fosse acrescentado 
sempre ao nome comercial do medicamento a sua 
designação comum internacional. 

• 
PROJECTO DE CARREIRA 
DE SAÚDE PÚBLICA 

A Secção Regional do Centro informou que 
o Dr. José da Gama Vieira será o seu represen 
tante para o projecto de carreira de Saúde Pública . 
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Opinião 

As opiniões expressas nesta coluna em 
nada vinculam os Corpos Directivos da 
Ordem dos Médicos e são da exclusiva 
responsabilidade dos seus autores. Esta 
secção é uma tribuna livre de opinião e 
como tal se deverá manter pará saudável 
confronto das ideias e opções, no respeito 
e na tolerância. 

Nota: Solicita-se aos autores que os seus 
orig ina is não excedam 2 páginas dactilografadas. 
pois de outro modo poderá não ser possível 
a publica ção integra l do texto enviado. 

QUE POLÍTICA DE SAÚDEI 

Foi durante o Governo de Marcelo Caetano que c 
ministro da educação Veiga Simão deu início a uma 
reforma do ensino que trouxe como consequência a 
entrada de um grande número de jovens nas Univer
sidades. 

Esta abertura do ensino superior não foi acom
panhada de qualquer estudo sobre as necessidades 
que o País t inha em técnicos de qualificação superior. 
nem apoiada em qualquer programa de desenvolvi
mento mas correspondeu apenas a uma tentativa 
demagógica de mudança com mero interesse político . 

Foram então as Faculdades de Medicina das mais 
procuradas . As escolas possuíam mecanismos pró
prios de selecção a nível das cadeiras chamadas bási
cas. que faziam resistência à força numérica dos 
candidatos. 

Com a revolução de 25 de Abril de 19i4 insta
lou-se nas Universidades uma profunda crise que 
duraria até 1976. 

Os saneamentos políticos. a adopção de métodos 
autogestionários de ensino. a crise de competência 
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científica. perm iti ram que uma torrente de estudantes 
subisse. sem critérios válidos de aprendizagem e ava
liação os graus do curso médico . 

Tudo isto foi agravado com a chegada de estu
dantes das Universidades de Luanda e Lourenço 
Marques. 

Assim se chega à situação actual de um elevado 
número de médicos. ao desequilíbrio etário da classe 
em que mais de metade dos seus elementos são 
médicos jovens. 

Forças políticas fomentam o divisionismo da 
classe e a pouco e pouco por segregação. esta nova 
subclasse vai tomando consciência de casta e da 
sua força . 

Por outro lado as populações vão modificando o 
seu comportamento em relação à saúde. 

Através do aumento do poder de compra nos 
primeiros tempos da Revolução as pessoas foram 
procurando mais e melhores cuidados de saude . 

O S.M.P. foi despertar as populações rurais para 
o direito universal à saúde. Os meios de comunicação 
alertaram as populações para os problemas de saúde. 

Isto conduziu o povo português ao recurso mais 
extenso e intenso aos Serviços de Saúde. 

Embora se mantenha um crescimento na procura 
de cuidados médicos o número de médicos per capita 
que o País terá dentro de dois anos é excessivo . 

Mas ficamos perplexos quando este facto cons
titui para os governos um quebra-cabeças e não uma 
possibilidade de levar a cabo uma política de saúde 
que permita a médio prazo podermos ter uma boa 
rede de assistência sanitária. 

O pilar fundamental duma rede sanitária são os 
hospitais. Desde os hospitais principais de grande 
diferenciação técnica até aos hospitais peqUenos de 
âmbito concelhio. 

Será na estrutura hospitalar que a clínica geral se 
irá apoiar. 
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Tem sido muitas vezes repetido que o País possui 
especialistas em excesso. A Ordem dos Médicos ela 
borou um trabalho que calcula as necessidades do 
País em especialistas para os próximos dez anos. 

No entanto a realidade é bem diferente. O excesso 
de especialistas existe ao nível dos grandes centros 
urbanos de Lisboa. Porto e Coimbra. mas no resto do 
País as carências são quase totais. Claro que a con
centraç~o médica se integra no despovoamento das 
zonas do interior que é o resultado de uma política 
centralista e de desenvolvimento desigual das regiões. 
que vem sendo praticada pelos governos desde há 
décadas. 

Mas são os governos que têm permitido a con
centração de médicos e particularmente de especia
listas nos Hospitais Centrais, por falta de força política. 
por demagogia , por incapacidade. 

A realidade mostra Hospitais Centrais com um 
número de médicos excessivo para o número de 
camas e para os resultados produzidos quer em qua
lidade quer em quantidade. 

Temos por outro lado. Hospitais Distritais com 
número insuficiente de especialistas na maior parte 
das especialidades . 

Esses hospitais não têm capacidade de resposta 
às necessidades dos seus distritos o que leva à sobre
carga dos Hospitais Centrais. 

Estão em fase final de construção e equipamento 
alguns Hospitais Distritais. 

Será este governo capaz de colocar técnicos 
nesses Hospitais e torná-los funcionantes? 

Retomou o governo o tema da criação da Carreira 
de Clínica Geral. Afigura-se-nos necessária essa car
reira para melhorar a qualidade de assistência médica 
às populações e não como uma forma do governo 
resolver o problema do excesso de médicos . 

Este assunto tem constado do programa de 
muitos governos e atingiu um desenvolvimento mais 
acentuado com o Dr. Correia Campos. 

Em termos gerais podemos dizer que as forças 
políticas se aglutinam em torno de dois projectos 
distintos. 

Um projecto burocratizante defendido por forças 
de esquerda e que o Dr. Correia Campos tentou levar 
à prática ou pelo menos à forma de lei e se enquadra 
nas leis de base do S.N.S. do governo socialista . 
Por outro lado um projecto de liberalismo radical que 
congrega o apoio de sectores do PSD e do CDS e que 
o Dr . Costa e Sousa. em traços largos apresentou à 
Comissão Nacional de Policlín icos/5 em reunião 
no dia 31 de Março de 1980. 

Durante o governo Pintasilgo teve essa Comissão 
de Policlínicos. no decorrer de uma reunião com os 
técnicos da S.E.S .. oportunidade de tornar público um 
documento que expressa a sua posição nesta matéria 
e se resume em sete princípios orientadores. 

Esse documento traduz uma posição intermédia 
entre a burocratização da carreira e dos médicos. que 
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rejeitamos por princípio pois é incompatível com a 
noção que temos de actividade médica eminente
mente livre e responsável. Julgamos também que esse 
tipo de carreira não serve os interesses das popula
ções pois seria o que vulgar e eloquentemente se diz a 
«Caixificação» da medicina . 

Em contrapartida notamos graves desajusta
mentos no projecto de liberalismo radical que não é 
mais do que a ausência de carreira e a implantação 
da Convenção. 

A convenção deixa em mercado livre a clínica 
geral. na expectativa de regulação automática desse 
tipo de mercantilismo. 

Pensamos que se devem exigir determinadas 
garantias para os médicos e para as populações. que 
são obrigação do Estado. enquadrando-se no entanto 
num esquema de liberdade de actuação e responsa 
bilidade individualizada. 

Os policlínicos/5 estão há 15 meses à espera da 
nova carreira. O curso tem-se manifestado interes
sado na criação da carreira de clínica geral, tem 
participado na discussão com vários S. E. e outras 
instituições. 

Tem o Estado Português. através do governo um 
vínculo com os policlínicos/5 de garantia de emprego 
mas não aceitamos soluções que sejam uma mera 
«Saída airosa» para a S.E.S. na resolução do conges
tionamento das carreiras médicas. 

Os policlínicos/5 estão cansados de esperar. Se o 
governo não é capaz de resolver este problema só tem 
uma solução . A mesma que os seus antecessores : 
abrir à totalidade do curso a possibilidade de ingressar 
na única carreira que está estruturada. a carreira 
hospitalar. 

Não é essa a so lução por que nos temos batido. 
mas é o resultado da incapacidade de sucessivos 
governos. 

Rui Fae/ 

Nota do Director: 

Dois pontos deverão ser clarificados : 

1.0 - O projecto de SNS proposto pela OM não 
é de liberalismo radical bastando para o 
compreender ler a sua base XXXIII. 
O mesmo acontece com o sistema defen
dido pela actual SES. de acordo com o 
diálogo construtivo que se tem mantido 
com a OM . 

2 .0 - A OM continuará a defender que é erro 
inaceitável abrir, à totalidade de qualquer 
Curso. vagas na Carreira Hospitalar. dado 
que isso iria ser obviamente lesivo dos inte
resses dos Cursos subsequentes . 

Ordem dos Médicos 
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Defesa sócio-profissional 

AINDA A SEGURANÇA SOCIAL 
DOS MÉDICOS 

O Presidente da Ordem dos Médicos. em 
car ta env iada ao Senhor Secretário de Estado da 
Segurança Social dos Médicos. acentuando a 
flagrante disparidade de critérios para «contagem 
de tempo para reforma» em várias institui ções. 
o que poderá vir a exigir uma eventua l revisão 
do Estatuto do Médico. 

Mais solicita a rápida resolução do problema 
da Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses. 
no sentido de lhe serem entregues os valores 
correspondentes aos títulos adquiridos e a absor
ção funcionários excedentários dos S MS. 

• 

CARTA ENVIADA 
AO SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 

-Vagas nos Hospitais Distritais 

«Compreende esta Ordem perfeitamente a 
necessidade de preenchimento de vagas dos 
hospitais distritais e já deu o seu aval a numerosas 
medidas que pretendem consegui- lo. consciente 
de que o sacr ifício da classe médica é feito para 
a defesa da Saúde das populações. 

Para essas. no entanto. é absolutamente 
indi spensável que após a realização dos con
cursos. e definida que seja a distribuição dos 
lugares. seja dado um período «suficiente» para 
regularização das condições de instalação dos 
médicos que se dirijam aos hospitais distritais. 

Não desconhece certamente V. Ex.a as 
dificuldades de alojamento existentes e não pode 
certamente ignorar que a grande maioria deles 
têm família constituída e têm pelo menos mais 
de 30 ou mesmo 40 anos. tendo estabelecido 
raízes normalmente já bastante só lidas ao nível 
dos hospitais centrais aos quais estavam previa-

Ordem dos Médicos 

mente vinculados. ainda que com um contrato 
eventual. 

É na consiência plena deste problema social. 
que a Ordem espera que o Governo estabeleça 
o prazo acima sugerido. a menos que esteja 
na disposição de assegurar àqueles médicos 
e respectivas famílias um alojamento condigno 
a que qualquer médico terá direito. sobretudo 
numa situação de evidente sacrifício pessoal 
e familiar e que só pode ser compreensível 
face às carências e necessidades médicas das 
populações. Sempre ao dispor de V. Exa para 
lhe prestar toda a colaboração construtiva que 
esta Ordem nunca negou a qualquer Governo. 
e esperando que V. Ex.a não deixe de dar orien
tação urgente no sentido acima referido. envia - lhe 
os melhores cumprimentos.» 

António Gentil Martins 

• 

INSCREVA-SE NA CAIXA 
DE PREVIDÊNCIA 
DOS MÉDICOS PORTUGUESES 

Sabem como é importante que a Caixa 
continue nossa e por nós administrada; 
que o seu fruto beneficie por inteiro os 
Colegas e os nossos familiares. 

Só com uma inscrição maciça o conse
guiremos. Vale a pena, pois acima de tudo 
beneficiar-se-á de um desconto de 15,5% 
sobre o vencimento auferido na actividade 
privada para além de todos os outros 
Impostos. 

Se formos maioritários na referida Caixa 
de Previdência dos Médicos Portugueses, 
viabilizando-a e contribuindo para a sua 
integração na Ordem dos Médicos, estamo
-nos defendendo a nós próprios, e à Classe 
em conjunto. 
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«A APLICAÇAO DO ESTATUTO DO Mi:DICO. 
AOS Mi:DICOS MUNICIPAIS, DE PARTIDO. 
E DOS CENTROS DE SAÚDE. 

Recebeu a Ordem dos Médicos uma foto
cópia do parecer elaborado pelo Grupo de Estudos 
e Documentação de Associação dos Secretários 
Municipais que dada a sua extensão não poderá 
ser publicada. 

Assim, e para conhecimento de todos os 
co legas interessados se informa que será enviada 
fotocópia do referido documento sempre que 
solicitada, e do qual se transcrevem parte das 
conc lusões finais : 

«Aos Médicos Municipais são outorga
dos direitos e deveres, especificados na lei 
(Dec.-Lei 373/79 e Código Administrativo) , 
inclusive o direito a uma remuneração que 
a lei- Estatuto do Médico- expressa
mente lhes conferiu. Só que terão que se 
sujeitar aos cond icionamentos que lhes forem 
exigidos para justificação de tal ordenado 
-letra F. Na hipótese de não lhes convir 
a sujeição às regras impostas, deverão esta
belecer um acordo que satisfaça ambas 
as partes: uma, pessoal, do médico, e a 
outra da Câmara Municipal. como uma das 
entidades públicas defensoras e responsável 
pela assistência clínica aos seus munícipes, 
em consonância com as autoridades sani
tárias da Direcção-Geral de Saúde. de cujo 
parecer. parece-nos. não poderá prescindir-se. 

A Ordem tem insiStido junto da Secre
taria de Estado da Saúde para a resolução 
urgente do problema dos Médicos Muni
cipais, bem assim como junto do Ministério 
da Administração Interna e SE da Adminis
tração Regional e Local. 

Fomos informados que um grupo de 
trabalho se ocupa presentemente deste 
problema, tentando desbloqueá-lo. 

É inconcebível que as autarquias locais 
se recusem a cumprir um Decreto Lei . 
O recurso à via judicial não está excluído. 
mas porque é extremamente difícil e moroso. 
parece-nos que só será justificado em 
último recurso. Estamos neste momento 
no entanto. já em contacto com o consultor 
jurídico a estudar essa possibilidade. 

Agradece-se a todos os médicos que 
mantenham a Ordem ao corrente da sua 
situação. 

O. C.N.E. tomou conhecimento de que de 
cerca de 90 Médicos Municipais da Região do 
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Centro apenas 4 estão neste momento enquadrados 
na letra F. de acordo com o Estatuto do Médico. 

Porque tal situação anómala não é aceitável, 
solicitou-se ao MAl e à SES a tomada urgente 
de medidas no sentido de resolver aquela situação 
não a deixando protelar indefinidamente o que, 
como é evidente. o CNE não poderá de modo 
algum aceitar. 

• 

ÚLTIMA HORA 

Em entrevista havida, em 28/8/80, entre 
o Senhor Ministro da Administração Interna 
e o Presidente da Ordem, que decorreu num 
ambiente da maior cordialidade e compreen
são, ficou decidido que o MAl iria advertir 
as Câmaras Municipais em falta para a 
necessidade urgente de cumprirem o De
creto 373/79. Estatuto do Médico. 

• 

Mi:DICOS CIVIS CONTRATADOS 
DA G.N.R. 

Por despacho de 19 de Fevereiro/80. do 
Comando da G NR, foi determinado que os mé
dicos civis contratados deixam de ter li cença 
anual com vencimento, e passam ao regime de 
autorização de não prestação de serviço por um 
período anual de 30 dias, sem rescisão de contrato. 

Ao tomar conhecimento de tal informação a 
Ordem dos Médicos em ofício dirigido ao General 
Comandante da GNR manifesta a sua estranheza 
pelo teor de tal despacho que não só contraria 
frontalmente legítimos direitos adquiridos. como 
se opõe à legislação em vigor. nomeadamente 
ao Decreto-Lei 373/79. Estatuto do Médico. Nele 
se consagra que a nenhum médico, trabalhando 
nos Serviços Oficiais de Saúde. pode ser negado 
quaisquer dos direitos comsagrados no Estatuto. 
nomeadamente o seu direito a férias e a uma 
remuneração adequada. Essa remuneração deve 
inclusivamente ser equivalente à existente em 
Serviços Oficiais de Saúde de idênticas caracte 
rísticas. sem prejuízo de melhores condições exis
tentes ao tempo de aprovação do Estatuto. 

A estranheza por tal despacho é ainda refor
çada pelo facto de haver médicos prestando 
serviço na G NR. há mais de uma dezena de anos. 
sem que alguma vez lhes tivesse sido negado 
o direito a férias remuneradas. 

Ordem dos Médicos 
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OS Mi:DICOS E O SERVIÇO MILITAR 

O C.N.E. entende que «os Médicos que já 
prestaram o Serviço Militar não deverão prestar 
Serviço Médico à Periferia ou qualquer outro 
serviço que assuma as características de um 
Serviço Cívico. até e por período equivalente». 

• 

DEFESA .. 

Foi assim feita justiça - outra batalha ganha 
após as interpretações deformadas do Secretário 
de Estado Dr. Correia Campos (V Governo 
Constitucional). 

Despacho n.o 26/80 

Os médicos dos Serviços Médico-Sociais 
devem. no exercício das suas funções. deslocar-se 
por vezes para além dos perímetros urbanos dos 
centros onde normalmente residam e trabalhem. 
Nesse sentido. o Decreto - Lei no 373/79 . de 
B de Setembro. veio atribuir aos médicos que se 
encontrem nessas condições o direito a subsídios 
de deslocação. nos termos previstos para a função 
pública. Surgiram. porém. dúvidas quanto ao 
alcance dessa disposição. dúvidas essas agra 
vadas pelo despacho do Secretário de Estado 
da Saúde publicado no Diário da República, 
2.8 série. de 30 de Novembro de 1979. 

Importa. pois. esclarecer essas dúvidas e 
deste modo obviar às diferenças de tratamento 
que foram detectadas. 

Assim. em execução do artigo 6° . alínea d) . 
do Decreto-Lei no 373/79. de 8 de Setembro. 
determino : 

1 - Os médicos dos Serviços Médico
- Sociais que. no exercício das suas funções. 
devam deslocar-se para fora dos seus locais de 
residência têm direito a subsídios de deslocação 
nos termos e condições em que são atribuídos 
aos funcionários e agentes do Estado. 

2- O subsídio referido no número anterior 
aplica-se a todas as deslocações necessárias 
ao serviço para além do perímetro urbano onde 
se situe o local de residência dos interessados. 

3- O presente despacho produz efeitos 
desde a entrada em vigor do Decreto - Lei n. 0 373/79. 
de 8 de Setembro. 

Ministério dos Assuntos Sociais. 16 de 
Abril de 1980. - O Ministro dos Assuntos Sociais. 
João António Morais Leitão. 
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Despacho n. 0 27/80 

Os Serviços Médico -Sociais têm compartici
pado. segundo determinados condicionalismos 
e de acordo com tabelas aprovadas. nas despesas 
com cuidados de saúde que incumbem aos 
seus utentes. Entendeu-se. no início do corrente 
ano. que essa comparticipação só deveria funcionar 
quando os utentes se dirigissem a certas entidades 
predeterminadas pelos próprios serviços com que 
existisse convencionação. O tempo entretanto 
decorrido já permitiu concluir pela inviabilidade 
desse sistema restritivo : para além de se coarctar 
o direito fundamental que todos têm de escolher 
a entidade prestadora de cuidados de saúde 
a que queiram recorrer. chegou -se a uma situação 
de bloqueio em certos serviços. com os inconve
nientes que daí decorrem para os doentes. 

Importa. pois. regressar a um sistema mais 
flexível. atendendo deste modo ao desejo mani 
festado largamente pelos utentes. 

Nestes termos. determino: 

1 -Os utentes dos Serviços Médico-Sociais 
podem escolher os serviços hospitalares. públicos 

·ou privados. de que necessitem. quando careçam 
de cuidados de saúde em regime de interna
mento. 

2- Os Serviços Médico - Sociais comparti
cipam nas despesas dos utentes. nos limites das 
tabelas que estão aprovadas para o regime 
convencionado. sendo o remanescente. quando 
o haja. suportado pelos interessados. 

3- O presente despacho produz efeitos 
desde 1 de Janeiro de 1980. 

Ministério dos Assuntos Sociais. 7 de Abril 
de 1980.- O Ministro dos Assuntos Sociais. 
João António Morais Leitão. 

• 

AUMENTO DE LETRA 

O C.N.E. tem feito pressão junto da S.E.S. 
para que seja urgentemente cumprida a promessa 
feita à Classe pelo então S.E.S .. já em fins de 1978. 
e depois retirada do Estatuto do Médico. 

O C.N.E. não está na disposição de aguardar 
indefinidamente que as suas justas reivindicações 
sejam ignoradas e voltou agora a insistir pela 
necessidade de uma acção rápida da parte do 
Governo. 
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Estrangeiro 

EXERCICIO DE MEDICINA EM PORTUGAL 
PARA MÉDICOS ESTRANGEIROS 

Informa-se todos os colegas que é 
vedado aos médicos estrangeiros não ins
critos na Ordem dos Médicos e em simples 
«digressão turística» no nosso país, o exer
cício de actos médicos. A execução desses 
actos médicos quer a nível de instituições 
de hospitalização privada, quer a nível de 
consultório particular constituem infracção 
correspondente ao exercício ilegal da Medi
cina. 

Todos aqueles que colaborem, em tal 
situação, serão como é lógico, responsáveis 
e coniventes nessa ilegalidade, e a fim de 
evitar complicações futuras, para o facto se 
alerta não só os directores clínicos das 
instituições de hospitalização privada como 
todos os colegas em geral. 

• 
ASSOCIAÇAO MÉDICA MUNDIAL 
SOLIDARIEDADE HUMANA 

Moção proposta pelo Dr. Henrique Huertas 

Moção proposta pelo Dr. Henrique H uertas 
-Presidente do Colégio Cubano Libre. e Presi
dente dos Membros Associados da Associação 
Médica Mundial, adaptada por unanimidade na 
98.a Secção do Conselho da Associação Médica 
Mundial reunida em New Orleans, em Abril 
de 1980. O Conse lho da Associação Médica 
Mundial, reunido em New Orleans, Louisiana. 
no dia 26 de Abril de 1980, sendo informado 
pelo Dr. Henrique Huertas sobre as consequências 
méd icas e sanitárias da evacuação de refugiados 
cubanos e sobre a assistência dispensada a esses 
refugiados em vários países, expressa a sua 
simpatia a todos os refugiados e àqueles médicos 
que estão entre eles, e dá instruções ao Secretário 
Geral da Associação Médica Mundial. para que 
so licite às diversas Associações Nacionais Mem
bros de todo o Mundo, que dêem assistência 
médica a todos os refugiados directamente e por 
meios de organi·smos de socorro adequados. 
tais como a Cruz Vermelha Internac ional e 
procurem ajudar profissionalmente os médicos 
que entre aqueles se encontram. 

28 

AINDA E SEMPRE A PLÉTORA MÉDICA! 

Actualmente existem nos Estados Unidos da 
América 450 000 médicos. Sendo previsível , com 
a actual taxa de crescimento. que esse número 
aumente para 600 000 em 1990 teremos nessa 
ocasião um excesso de Médicos da Ordem 
dos 185 000, nos Estados Unidos da América. 

Estes números são calcu lados em bases 
estatísticas e face ao consumo médico per capita 
actualmente existente nos Estados Unidos da 
América e que parece até. neste momento. 
estar em diminuição. 

Simultaneamente verifica-se a má distri
buição geográfica dos Médicos em geral e dos 
Especialistas. em particular. 

• 
«COOPERAÇAO COM A REPÚBLICA 
DE CABO VERDE NO SECTOR DA SAÚDE» 

Recebeu a Ordem dos Médicos. da Direcção 
Geral de Cooperação do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros com o pedido de divulgação o 
seguinte comunicado que se transcreve na íntegra: 

COMUNICADO 

1. Requere -se 2 Médicos Pediatras para a 
Repúb lica de Cabo Verde. 
Duração do contrato: 1 ano renovável. 

2. Condições oferecidas pelo Governo de Cabo 
Verde : 
a) Vencimento mensal de 25 000$00 C. V. 
b) Alojamento ou na sua falta um subsídio 

de 4000$00 C. V. 

3. Condições oferecidas pelo Governo Português: 
a) Complemento de Remunera ção Mensal 

depositado em Portugal. na ordem dos 
25 000$00; 

b) Pagamento dos descontos obrigatórios; 
c) Passagens pagas ao cooperante e agregado 

familiar. 

NOTA: Deverão os candidatos tomar conhe
cimento do Decreto - Lei n° 180/76 de 9 de Março. 
Os interessados deverão dirigir-se à Av. da Liber
dade. no 192.3°, Lisboa. para esclarecimentos 
complementares. 
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Colégios da Especialidade 

EXAMES DE ESPECIALISTA PELA O.M. 
-JÚRIS 

DECISÃO DO C.N.E. 

Se no 1 o dia de um Concurso faltar 1 membro 
do Júri aquele pode prosseguir. No caso do faltoso 
ser o Presidente ele será substituído pelo restante 
médico da região onde se efectuam os exames. 

A não participação numa prova não impede 
a participação nas provas subsequentes dado 
que todas são eliminatórias. Nos restantes dias 
o Júri poderá funcionar desde que se mantenha 
em ·maioria. Se não houver nenhum membro pre
sente da região onde se efectua o exame, presidirá 
à prova o médico mais antigo como membro do 
Colégio da Especialidade em causa. 

• 
COLÉGIO DE CIRURGIA 

A Direcção do Colégio de Cirurgiões lembra 
a todos os candidatos ao título de Especialista 
pela Ordem dos Médicos a necessidade de 
especificarem nos seus «curr icula» a actividade 
como 1. 0 Ajudante e para a Cirurgia menos 
frequente (esofágica, pancreática. hipertensão por
tal. etc.) também a actividade como 2. 0 Ajudante. 

• 
COMPARTICIPAÇ0ES OFICIAIS PARA 1980 
A ATRIBUIR AOS DELEGADOS DA ORDEM, 
REPRESENTANTES DOS COLÉGIOS, MEM
BROS DOS JÚRIS, ETC. 

Deslocações no País 

Comboio rápido- 1 a classe 
Li sboa/ Porto ... . ............. . 
Lisboa/Coimbra .. . . . . .. ...... . 
Coimbra/Porto .... . . . . . 

média 

Alojamentos: Lisboa .... ... . 
Porto . . ........ .. . . .. . . 
Coimbra .... . . 

média 
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1240$00 
850$00 
580$00 
890$00 

1600$00 
1400$00 

720$00 
1240$00 

Alimentação : pequeno almoço .. .. . 
almoço e jantar .. . .. . 

total 

Total médio por deslocação ...... . . 
Subsídio de estad ia no país, por dia 
+ fornecimento de comboio em 
1a classe: 

Lisboa ... . . . ..... . .... . . . 
Porto ... . . . . . . .. . . . ... . 
Coimbra .. .. . . ... . .... . . . 

Deslocações no Estrangeiro: 

Alojamento no «Hotel do Con 
gresso + alimentação. etc., p/ dia 
Hotel. alimentação. etc., p/ dia 
(conforme os países- aproxima
damente 120 dól./dia -verba ha
bitualmente autorizada nas autori
zações especiais de venda de divisa 
estrangeira) 

50$00 
350$00 X 2 

750$00 

2880$00 

2350$00 
2150$00 
1500$00 

2500$00 
5 a 7000$00 

NOTA- Não sendo excedidos os subsí
dios oficiais, é suficiente um «vale à caixa», 
devidamente assinado. O CNE espera a 
economia possível da parte de todos. Só em 
casos excepcionais, devidamente justifica
dos, e por consentimento expresso do Presi
dente, do CNE ou de 2 Presidentes Regionais, 
podem estas verbas ser excedidas . 

• 
COLÉGIO DE GINECOLOGIA 
E OBSTETRÍCIA 

O Conse lho Nacional Executivo aprovou 
a proposta deste Colégio e era do teor segu inte: 

1) Que seja concedido um período transi
tório de 2 anos para a obtenção do Título 
de Especialista em Obstetrícia ou Gine
co logia para aqueles Candidatos que 
neste momento estejam a frequentar os 
internatos separados. 

2) Que os médicos que tenham o Título 
de Especialista em Obstetrícia ou Gine 
cologia possam em qualquer altura candi-
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datar-se a exame do outro ramo da 
Especialidade após a realização do res
pectivo estágio. 

3) Que os médicos admitidos para o inter
nato de Obstetrícia e Ginecologia, não 
seja permitido optar pela realização do 
internato de um só dos ramos da espe
cialidade. 

Se tal situação vier a ser permitida 
a nível hospitalar, deverá a Ordem recusar 
a candidatura desses internos de uma 
só das especialidades. 

• 
PARECER 

Questão: OS FARMACI:UTICOS TI:M COM
PETI:NCIA PARA REALIZAR ANA
LISES CLINICAS? 

Base de Trabalho: a) Ofrcio referenciado 
l. 0 , 22-P. 0 3/2-P. 0 133 
ISEP, de 27/2/80 

b) Parecer jurrdico da 
Ordem dos Farmacêu
ticos de 17 de Novem
bro de 1977 

1 . O douto parecer jurídico, em epígrafe, da 
ORDEM DOS FARMACtUTICOS, parte de um 
vício de raciocínio, que é este: 

UMA ANALISE OU[MICO-BIOLÓGICA 
t UMA ANALISE CLfNICA 

e assim se raciocina porque se define análise 
clínica como análise para aplicação clínica. 

2. Enfermando dessa petição de princípio, 
o parecer em causa não se apercebe de que os 
textos que cita e a que vai buscar o seu apoio 
legal não atribuem aos farmacêuticos o direito 
a realizar análises clínicas. 
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E, assim: 

-O texto do preâmbulo do Decreto 
n. 0 21 853, de 8 de Novembro de 1932 
(que remodelou o ensino universitário 
farmacêutico) , consoante reproduz, fala 
em qu(micos-analistas; 

-O art. 0 44. 0 desse diploma, também repro
duzido, identifica os licenciados em farmá 
cia como qurmicos-farmacêuticos e 
que, como tais, podem concorrer a lugares 
de chefes de laboratório, de qurmicos
-analistas e de analistas; 

-O art. 0 99 .0 do Decreto n. 0 21 005, de 
1 O de Março de 1932 fala em Laboratório 
de anãlises bioqurmicas (Laboratório 
da Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto) . 

3. Serve-se, depois, de argumentos extraídos 
do Regulamento dos Serviços de Saúde e Assis
tência do Ultramar (Decreto - Lei no 45 541, de 
23 de Janeiro de 1964) pelo facto de o art. 0 245. 0 

dizer que «os laboratórios de anãlises cHnicas 
poderão ser chefiados ou dirigidos por licen
ciados em medicina com a respectiva especiali
zação ou por licenciados em farmácia , quando 
possuam o curso de aperfeiçoamento em análises 
qurmico-biológicas», mas que foi logo alterado 
pelo Decreto- Lei n. 0 46 077, de 17 de Dezembro 
de 1964 que lhe imprimiu nova redacção segundo 
a qual essa chefia pelos licenciados em farmácia 
só será possível depois de se «reconhecer 
a impossibilidade de se assegurar o exercrcio 
desses laboratórios por médicos analistas». 

Ora, como se vê, o argumento a extrair 
é completamente contrário: 

1.0 Trata-se de uma situação restrita ao 
Ultramar; 

2.0 Mesmo assim, só quando se torna claro 
que não é possível confiar a chefia 
a médicos analistas; 

3.0 Trata - se de chefia de laboratório e não 
de prática de actos médicos; 

4.° Como se conclui : Não há médicos. 
Pois mais vale ter um farmacêutico do 
que ninguém . .. 

O cuidado, pois, posto na nova redacção do 
citado art. 0 245.0 é absolutamente esclarecedor : 

Análise clínica é algo mais ou diferente de 
uma análise químico-biológica e o farmacêutico 
químico-biológico não pode realizar a análise 
clínica (só foi possível admitir - se no Ultramar 
a confiança da chefia do laboratório de análises 
clínicas porque não havia médico especialista); 

4. Serve - se também o parecer da Ordem 
dos Farmacêuticos de um parecer do Conselho 
Permanente da Acção Educativa de 30 de Abril 
de 1939 e do ofício n.0 5439 de 2 de Dezembro 
de 1974 da Direcção dos Serviços de Farmácia 
e Medicamentos (Direcção Geral de Saúde) . 

Mas sem qualquer valor e antes eivados dos 
mesmo serras: confusão entre anális~s químico
- biológica e análise clínica . 

5. O Estatuto das duas Ordens reflecte 
a competência : 

a) Ordem dos Farmacêuticos (Decreto - Lei 
n.o 212/79, de 12 de Julho - tal como 
o anterior Estatuto - Decreto- Lei nú 
mero 334/72, de 23 de Agosto) : 
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Art.o 1. 0
, n.0 1. a Ordem dos Farmacêu

ticos abrange e representa os diplomados 
em Farmácia que exercem a profissão 
farmacêutica ou actos próprios desta 
profissão; 

b) Ordem dos Médicos (Decreto-Lei nú
mero 282/77. de 5 de Julho -anterior
mente Decreto -Lei n.o 40 651. de 21 de 
Junho de 1956): 

A Ordem dos Médicos abrange os licen
ciados em Medicina que exerçam a pro
fissão médica. 

CONCLUSÃO 

Cremos. assim. ter desfeito a confusão 
gerada pelo Parecer da Ordem dos Farmacêuticos. 

É correcta. pois. a posição do I nspector 
do Exercício Profissional ( Dr. Fausto Cruz de 
Campos) exposta no ofício acima referenciado 
e que remete ao Presidente da Ordem dos Médicos 
tal Parecer jurídico da Ordem dos Farmacêuticos. 

Sem pretender entrar nos aspectos técnicos 
ou científicos em jogo, parece-me que: 

a) Há que distinguir conceitualmente e. se 
possí'(el. discriminar as análises químico
-biológicas das análises clínicas e consi
derando que a análise clínica envolve 
um acto médico; 

b) As análises químico-biológicas podem 
ser realizadas por farmacêuticos e por 
médicos titulares da competente espe
cialidade de analista químico e os médicos 
com a especialidade de análises clínicas; 

c) As análises químico-biológicas devem ter 
o mesmo preço. quer feitas por um farma
cêutico quer feitas por um médico; 

d) As análises que envolvam actos médicos 
(análises clínicas «stricto sensu») ou que 

contenham interpretações médicas dos 
resultados devem ter um preço suple
mentar. 

Porto. 2 de Maio de 1980 

O Consultor Jurfdico do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 

• 
UNIÃO EUROPEIA DE Mi:DICOS 
ESPECIALISTAS (U.E.M.S.) 

CRIAÇÃO DE NOVAS ESPECIALIDADES 
CIRÚRGICAS 

CONDIÇOES CONSIDERADAS ESSENCIAIS: 

1.0 A existência real da prática exclusiva da 
especialidade na maioria dos Países Membros 
da CEE. 

2.0 Ser o número de Especialistas em exercício 
suficiente para constituir de entre eles Júris 
de exame ou Comissões de reconhecimento 
de candidatos a especialista. 

3. 0 Existir um número suficiente de Serviços 
Hospitalares dessa Especialidade. dirigidos 
por Especialistas competentes. podendo ser 
qualificados respectivamente como serviços 
idóneos para formação e tutores de estágio. 
com vista à formação de futuros especialistas 
nessa disciplina. 

Segundo a Secção de Cirurgia da UEMS 
toda a Especialidade Cirúrgica exige uma formação 
de base em Cirurgia Geral. que haverá que adaptar
-se às características própriàs de cada Especiali
dade Cirúrgica. No que respeita à Especialidade 
de Ortopedia. a Secção de Cirurgia da UEMS. 
considera que. dois anos. de treino básico em 
cirurgia para os especialistas em Ortopedia é 
manifestamente insuficiente. 

ELEIÇÕES (1981/83)-VOTAÇÃO EM 20/12/80 

Presidente 20!11 /80 

Prazo de entrega de candidaturas Orgãos Regionais 10/11/80 

Orgãos Distritais 10/11/80 

Ordem dos Médicos 31 

---------



ESPECIALIDADE DE MEDICINA INTERNA 

Tendo sido criada a Especialidade de Medicina Interna, 
foi decisão do CNE desde já admitir ao Colégio, e desde que 
o requeiram, os Professores Extraordinários e Catedráticos 
de Medicina Interna, bem como os Chefes de Clínica dos 
Hospitais (Quadro A). 

Serão também automaticamente considerados Especia
listas de Medicina Interna, todos os médicos que tenham 
terminado o Internato de Medicina Interna em serviços 
idóneos e se tenham submetido com êxito ao respectivo 
exame de saída, até 1 de Junho de 1978. 

Dentro em breve serão divulgados os parâmetros para 
obtenção do título por consenso àqueles que não se encon
trem nas condições já referidas. 

As inscrições devem ser dirigidas às respectivas Secções 
Regionais. Faz-se notar que este facto tem especial relevância 
em relação com o acordo que acaba de ser firmado com 
a S.E.S. para o sector extra - hospitalar, já que. o Especialista 
de Medicina Interna passará a ser remunerado como Espe
cialista e não como clínico geral (não diferenciado). 

Nota A: Para efeitos de inscrição no Colégio de 
Medicina Interna, torna -se necessário para além do requeri
mento como pedido de inscrição, a apresentação de 
documento comprovativo das habilitações acima referidas . 
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Congressos 

11 SIMPÓSIO SOBRE 
ANEMIAS HEMOLíTICAS 

Organizado pela Soc iedade Portuguesa de 
Hematolog ia. em Li sboa. em 11 e 12 de Dezembro 
de 1980. com a co labora ção de Espec iali stas 
Nacionais e Estrangeiros. 

A Comissão Organiza dora é constituída pelos 
Profs. Drs. Arma ndo Ducla Soares. Francisco 
Parreira. Antero Palma Carlos e J . M artins e Silva. 

• 
A CLíNICA MÉDICA DOS IDOSOS 

Rea lizar -se-á em Ca mbridge de 29 de Março 
a 5 de Abril de 1981. um cu rso sob re os progressos 
do conhecimento científi co da clíni ca méd ica 
dos idosos. bem como a di scussão dos recursos 
necessários para a cri ação dum ef icaz serv iço 
de geriatria. 

As inscrições terminam. em Londres. a 17 de 
Outubro de 1 980. 

Para mais informações deverá ser contactado 
o Institu to Britânico em Portu ga l. ou suas dele
gações. 

• 
Colóquio Internacional sobre a prevenção 
do Cancro Profissional a realizar em 
Helsínquia de 21 a 24 de Abril de 1981 

Secretariado : Instituto de Medicina do Trabalho 
Haartmaninkatu 1. 
SF- 00290 Helsinki 29 Finlande 

4 temas a focar: 

I - Conceitos actuais em matéri a de apareci
mento do cancro profissional; 

li -Epidemiologia do ca ncro profissional; 

111 - Metodologia para a avaliação do ri sco do 
cancro prof issiona l ; 

IV - Prevenção do ri sco do ca ncro profi ss ional. 
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PROGRESSOS EM ODONTOPEDIATRIA 

Realizar -se-á em Londres/ Newcast le em 8 -20 
M arço de 1981. um curso de revisão sobre a 
prática clínica corrente e a preven ção de doenças 
dentárias. bem como do ensino e investigação 
no campo da DENTISTRIA pediátrica 

As inscri ções terminam. em Londres. a 24 de 
Outubro de 1 980. 

Para mais informações deverá ser contactado 
o Instituto Britânico em Portugal ou suas dele
gações . 

• 
4. 0 Encontro Internacional sobre Mecanismos 
Adrenérgicos organizado pelo Laboratório 
de Farmacologia da Faculdade de Medicina 
do Porto 

Rea liza-se naquela cidade de 29 de Setembro 
a 1 de Outubro de 1980 nas insta lações da 
Fundação António de Almeida com a parti cipação 
de 60 farmacologistas nacionais e de 14 países 
europeus e ameri ca nos. 

Serão apresentados resultados de investiga
ções sobre inactivação e metabo lização das 
catecolaminas. dos receptores adrenérgicos e 
dopaminérgicos periféricos. da regulação da liber
tação do mediador e dos mecanismos adrenér
gicos na doença. 

Terá o patrocínio do Inst itu to Nacional de 
Invest igação Científi ca. cujo presidente presidirá 
à sessão de abertura. 

• 
Cursos Médicos de Pós-graduação 
organizado pelo British Council: 

- Nutr iti on in Health and Disease 
30 de Novembro a 12 de Dezembro de 1980 
em Londres e Cambridge 

- Trends in Commu nicab le Diseases 
11 a 23 de Janeiro de 1981 em Londres 

- Advanced Paedodontics 
8 a 20 de Março de 1981 em Londres e 
Newcast le 
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- The Clinicai Medicine of Old Age 
29 de Março a 1 O de Abril de 1981 em Cam
bridge 

- Practical Prob lems of Bacteria l Resistance 
29 de Março a 11 de Abril de 1981 em Bristol 

-lnflammatory Bowel Disease 
29 de Março a 8 de Abril de 1981 em Bir
mingham 

- Diagnostic lmaging 
22 de Março a 3 de Abril de 1981 em Londres 

- Epidem iological Methods 
Maio de 1981 em Southampton 

- Drug Evaluation 
14 a 26 de Junho de 1 981 em Londres. 
Dundee e Bath 

- Management of Locomotor Disorders 
31 de Maio a 12 de Junho de 1981 em Edin
burgh 

NÚMERO FISCAL 
Informa-se todos os colegas que ficarão 

colocados em situação irregular perante a 
Lei, se nos recibos a que se referem no 
ARTIGO 9. 0 do Código do Imposto Profissio
nal. não for mencionado o número fiscal 
(número 3 do Artigo 9. 0 do Decreto-Lei 
n.o 463/79, de 30 de Novembro). · 

A partir de 1 de Agosto de 1980. é obriga
tório afixar o número fiscal do Contribuinte em 
todos os recibos modelo n.0 2 da Imprensa Nacional 
-Casa da Moeda que contam para a declaração 
do Imposto Complementar. 

• 
ALERTA COMA 

DESINFORMAÇÃO 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos depois de ana lisar o convite formu lado pela 
Radiotelevisão Portuguesa ao Presidente da Ordem. 
ausente no estrangeiro, para estar presente no debate 
televisivo sobre Carreiras Médicas decidiu : 
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- Discordar da constituição· da mesa por não 
ref lectir minimamente a importância e repre
sentatividade da Classe Médica organizada; 

2 - Lembrar que, por vontade expressa de cerca 
de 90% dos médicos. só à Ordem cabe 
defender os legítimos interesses da profissão 
médica nos aspectos éticos. deontológicos. 
de qualificação profissional e de promoção 
sócio-profissional ; 

3 - Declinar o convite dirigido ao Presidente da 
Ordem. ficando no entanto à inteira disposi
ção da Radiotelevisão Portuguesa para 
quaisquer esclarecimentos ou colaboração 

- lmported Tropical Di sease 
31 de Maio a 12 de Junho de 1981 em Londres 

- Pediatric Cardiology 
5 a 17 de Julho de 1981 em Cambridge 

- Neonatal Surgery 
19 a 28 de Julho de 1981 em Liverpool 

- Gastrointestinal Endoscopy 
21 a 27 de Junho de 1981 em Londres 

- Prevention and Treatment of Alcohol related 
Diseases 
6 a 18 de Setembro de 1981 em Edinburgh 

-Hypotoxic Tumour Cells in Radiotherapy and 
Chemotherapy 
4 a 16 de Outubro de 1981 em Londres 

Os interessados deverão possuir bom conhe
cimento da língua inglesa e so licitar esclarecimen
tos directamente ao British Council. 

em programas que salvaguardem a digni
dade colectiva da Classe que legitimamente 
representamos . 

• 
Carta enviada a Sua Exa o Senhor Presidente 
da República pelo CNE 

Tendo este Conselho Nacional Executivo tomado 
conhecimento através dos órgãos de informação 
pública que Vossa Excelência recebeu os represen
tantes do SPAC. quando estes se encontravam ainda 
em greve. não pode deixar de registar a falta de coe
rência dessa atitude já que em Agosto de 1979 Vossa 
Excelência se íecusou receber os legítimos repre
sentantes da Ordem dos Médicos alegando que não 
recebia grevistas. Lamenta-se pois que. para Vossa 
Excelência. os problemas da Saúde pareçam ser 
assunto de menor importância . 

Informamos Vossa Excelência que daremos ·a 
esta carta a divulgação que entendermos. 

• 
UM DADO A MEDITAR 

Segundo os Estudos da Comissão de Protecção 
Social e da Família do Ministério da Saúde de França 
para preparação do VIII Plano. 70% das despesas de 
saúde são atribuídas ao 1 O % dos consumidores. (Em 
Panorama do Médico. N° 1021, 10/7/80). 

Conclusões : Um público melhor informado. 
médicos melhor formados. instituições mais bem geri
das. urn controlo estricto da oferta de cuidados. um 
uso mais razoável da técnica. uma prevenção mais 
dinâmica não deixarão de ter ·efeito sobre a qualidade 
da Medicina e a moderação das despesas. Mas alguns 
destes factores não produzirão efeitos senão a médio 
prazo. Dentro de alguns anos uma melhor saúde para 
todos e ao melhor preço não será um objectivo irrealista . 
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12. «Fungai infections» 
JOHN P. UTZ, M. D., and SMITH SHADOMY, Ph. D. 
- Reprint request to : Dr. J. P. Utz, Medicai College 
of Virginia, 1200 E. Broad Richmond, V a. 23219- Vo
lume 16, No. 5, Part 2 

13. «Single and multiple dose cotrimoxazole and metro
nidazole in colorectal surgery» 
HIGGINS, A. F. andai. - Br. J. Surg. 67, 90-92 (1980) 

14. «Étude clinique du trométhoprime · sulfaméthoxazole 
injectable» 
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A NEFROPATIA POR ANALGÉSICOS 
por G. LAGRUE 

(Extracto de «Concours Médica!» no 19. Maio 1976) 

O uso imoderado de certos analgésicos pode provocar 
acidentes renais graves sobretudo quando usados durante 
períodos prolongados. 

Desde que Zollinger em 1953, descreveu um conjunto de 
lesões renais conhecidas desde então sob a designação de nefrite 
intersticial crónica ou, mais recentemente, como nefropatia por 
analgésicos, um grande número de autores tem-se referido a este 
assunto. A evolução da doença é lenta mas progressiva e pode 
observar-se sobretudo em indivíduos que tomaram durante 
muitos anos quantidades consideráveis de certos analgésicos, 
isoladamente ou em associação . 

Estão . descritos mais de 3 000 casos na literatura mundial 
mas a incidência da doença é muito variável de um país para 
outro, sendo mais frequentemente descrita na Austrália, Suíça, 
Suécia e Grã-Bretanha. 

Na grande maioria dos casos estão em causa preparados 
contendo associações de analgésicos em regra derivados salici
lados, pirazolónicos, cafeína, codeína e fenacetina. Dado que 
este último é quase sempre o único analgésico comum às dife
rentes associações, tem-lhe sido atribuída a responsabilidade 
maior. De qualquer modo, seriam necessários vários anos de 
ingestão de analgésicos e doses de absorção totais de 3 a 10 
quilos para que a doença se manifeste. 

A anáiise dos dados disponíveis permite pensar que os 
problemas são muito mais complexos. do que pareciam inicial
mente. De facto, o aparecimento de acidentes renais atribuíveis 
aos analgésicos está longe de ser constante mesmó em indivíduos 
que os consomem em grandes quantidades e por períodos 
muito prolongados. Por outro lado, também foram observados 
acidentes análogos por abuso de outros analgésicos ou prepa
rados que não continham fenacetina. Por sua vez o uso isolado 
de fenacetina ou de paracetamol•, tanto clínica como experi
mentalmente só excepcionalmente produzira lesões renais, tendo 
fracassado todas as experiências tendentes a reproduzir lesão 
papilar, tanto no homem como no animal, mesmo empregando 
doses consideráveis de fenacetina ou de paracetamol. Assim, é 
necessário interrogarmo-nos sobre se a fenacetina (e o seu prin
cipal derivado - o paracetamol) terá realmente uma acção 
toxica, e qual o papel dos restantes analgésicos e ainda quais 
são os outrM factores que eventualmente intervêm na génese 
da lesão renal. 
A resposta a estas questões é em parte dada por alguns factos 
novos, postos em evidência numa recente reunião conjunta das 
Sociedades Francesas de Nefrologia e de Terapêutica e Farma
cologia. Com efeito, constata-se que: 

1. 0 Estes acidentes têm sido observados exclusivamente em 
caso de abuso crónlco e prolongado de diversas 8880Cia
çõel que contêm analgésicos (ácido acetilsalicílico, fena
cetina, pirazolónicos) e também codeína e cafeína. 

2. 0 Para que surjam complicações renais é necessária a 
intervenção de outros factores uma vez que uma grande 
parte dos casos de abuso crónico de analgésicos não 
apresenta qualquer perturbação renal, mesmo usando as 
provas funcionais mais sensíveis. A nefropatia por anal
gésicos é muito mais frequente na mulher que no homem 
e em 50% dos casos trata-se de mulheres com antece
dentes psiquiátricos, tendência para a toxicomania alcoó
lica ou medicamentosa, muitas vezes com abuso de 
laxativos e tabaco. As condições climatéricas relativas à 
temperatura e h umidade do ar também têm importância, 
tal como o estado de hidratação do organismo. Qualquer 
estado patológico que favoreça a retenção hídrica, favo
rece a concentração dos analgésicos na papila renal. 
Em condições experimenais foi necessário combinar a 
restrição hídrica a associações de analgésicos, a derivados 
saliciiados e/ ou pirazolónicos pa_ra se reproduzir necrose 
papilar. 

• Em Portugal. regis tado sob o nome de Ben-U-Ron. Bene-Chemie. 
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3. 0 Sobre a nefrotoxicidade da fenacetina, esta substância 
no organismo transforma-se em vários metabolitos: 

- por um lado transforma-se em paracetamol, que pare
ce ser o inetabolito activo e quantitativamente o mais 
importante; 

- por outro lado, por desacetilação forma-se a fenetidina 
e, sobretudo, a hidroxifenetidina, derivados tóxicos e não 
activos a fenacetina, sendo a última responsável, por 
exemplo, pela metemoglobinemia. O paracetamol nunca 
se transforma naqueles derivados tóxicos, tendo pois a 
mesma actividade da fenacetina sem apresentar efeito 
metemoglobinizante. 

4. 0 Segundo Kincaid-Smith, o mecanismo da nc;fropatia 
por analgésicos é mal conhecido. As suas observações 
sugerem que as primeiras alterações aparecem ao nível 
dos vasa-recta que irrigam as papilas e seriam do tipo 
isquémico, a que se seguiria uma obstrução progressiva 
das mesmas. 
Dos vários mecanismos patogênicos propostos tem-se 
acentuado sobretudo uma acçio tóxica directa, ligada à 
concentração dos analgésicos ou dos seus metabolismos, 
na zona mais profunda da medula renal, agravada em 
situações de carência hídrica ou hidropígena, e ainda 
factores lndlvlduab de natureza congênita relacionados 
com defeitos enzimáticos. Em relação a este último 
aspecto, sabe-se que determinados indivíduos produzem 
maior quantidade de metabolitos tóxicos que outros para 
uma mesma quantidade de fenacetina e que nalguns 
casos foram observados auto-anticorpos anti-fenacetina e 
anti-hidroxifenetidina. 

Situação particular do paracetamol 
A incriminação da fenacetina como nefrotóxico levou, por 

extensão, à incriminação do paracetamol, como possível respon
sável por acidentes renais. No entanto, embora o paracetamol 
seja um metabolito da fenacetina, a sua responsabilidade no 
aparecimento de acidentes nefrotóxicos é muito duvidosa. De 
facto, de mais de 3 000 casos conhecidos de nefropatia por anal
gésicos contendo fenacetina, apenas 3 são atribuídos ao parace
tamol. O primeiro caso foi descrito por Krikler hã cerca de 10 
anos num individuo que tinha consumido uma associação de 
paracetamol e de clomezanona, em doses consideráveis, que 
representavam 15 a 18 g/dia de paracetamol, ao longo de 6 
meses com um consumo total de 3 quilos e 700 gramas. 
Contudo, o paracetamol não era o único produto eril causa, 
pois estava associado a outro analgésico. 

As mesmas objecções se põem aos dois caSos de Kerr (1970) 
e de Master. No primeiro, o doente tinha consumido várias 
associações de analgésicos em doses elevadas, além do paraceta
mol, no segundo o doente tinha íngerido durante 10 anos cercn 
de 5 quilos de paracetaol, mas tinha íngerido anteriormenw 
também ao longo de 3 anos, quantidades importantes de: 
fenacetina. 

A favor da não nefrotoxicidade do paracetamol são também 
as observadores de Murray, na Escócia, onde o número de casos 
de nefropatia diminui sensivelmente após a substituição da 
fenacetina pelo paracetamol em diversas especialiades. 

No mesmo sentido apontam as observações clinicas de 
Edwards em 18 indivíduos que tinham consumido cada um de 
3 a 30 quilos de paracetamol durante um a cínco anos, prescrito 
para tratamento de afecções reumatismais. A 13 destes doentes 
repetiram-se as provas da função renal ao fim de um ano e em 
nenhum deles houve alterações da sintomatologia renal. Estes 
resultados evidenciam claramente que o paracetamol não pro
voca perturbações significativas das funções renais. O autor 
conclui: "Não encontramos, portanto, justificação para se res
tringir o emprego do paracetamol". 
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