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AGOSTO 1981 

EDITORIAL 

XXXIV ASSEMBLEIA MÉDICA MUNDIAL 

Vai real izar-se pela primeira vez em Lisboa a Assembleia Plenária da Assoc iação 
Médica Mund ial. A Assoc iação Méd ica Mundial reúne no seu âmbito a grande ma ioria 
das principa is Associações Médicas independentes do mundo moderno e representa 
cerca de 1 mi lhão destes profissionais. 

O objectivo da Associação Médica Mund ial, defin ido pelos seus Estatutos, é servir 
a Humanidade procurando ating ir os mais altos níveis de educação, ciênc ia, arte e 
ética médicas e tornando os cu idados de saúde extensivos a toda a popu lação do 
mundo. 

Para alcançar tais objectivos e para além da actividade do seu Conselho Executivo 
e dos seus grupos de traba lho, reúne a Assoc iação Méd ica Mundia l periodicamente os 
representantes das Associações Membros, para que em debate livre e responsáve l 
procurem encontrar os caminhos mais correctos e eficazes e defina as pos ições de 
princípio e as soluções concretas para cada um dos numerosos problemas que hoje 
existem no campo da saúde. 

Perante um mundo em constante mudança e no qua l os valores morais parecem 
ir perdendo progressivamente o seu significado, a Associação Médica Mund ial 
permanece como sólido bastião da defesa dos princíp ios e va lores eternos que sempre 
orientaram a profissão médica na defesa de todo o ser humano e em especia l dos seus 
doentes, princípios e valores consubstanciados no Código Internacional de Ética 
Médica. 

A Portugal e à Ordem dos Médicos cabe a honra de receber agora os represen
tantes dos Colegas de todo o mundo para, na co laboração e no diálogo se estudarem 
a liberdade, os direitos e a responsabi lidade dos doentes e dos médicos. 

Em Lisboa terão lugar de destaque a aprovação de uma «Declaração dos Direitos 
dos Doentes». a aprovação de uma «Declaração sobre princípios éticos em Med icina 
Desportiva», a aprovação de moções sobre «a pos ição dos Médicos perante a pena de 
morte» e o «apoio ao médico que recusa pactuar com tortura ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes». 

Estes pontos altos da reunião de Lisboa não representam ma is que persistir na 
orientação desde sempre traçada, de pôr à disposição dos méd icos pontos funda 
mentais de refe rência no âmbito da Deontologia Profissional, força defensora dos 
direitos humanos e factor de respeito e dignificação da Classe Médica no mundo. 
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Programa científico 
do 34.° Congresso 
da Associação Médica Mundial 

DOMINGO, 27 DE SETEMBRO 

8.30-20.00- lnscr1ções (Hotel Ritz) 
9.00-10.30 - 1 O 1 ° Sessão do Conselho 

10.30- 11 .00- CAFÉ 
11 .00- 13.00 - 1 O 1 ° Sessão do Conselho 
13.00-15.00 - ALMOÇO 
15.00-17.00- Reunião do Comité 
17.00-17.30- Reunião do Comité «Credenciais» 

(Secretariado Oficial da A M M ) 
17 00-18.30 - Reun1ão dos Membros Associados 
17 30-19.30 - Reuniões Locais 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO 

8.00-18.00- Inscrições 
9.00-10.30 - Sessão de Abertura Cerimon1al 

10.30-11 00- CAFÉ 
11 .00-12.30 - Sessão Plenária de Abertu,-a 

- Assemble1a 
12.30-14.00- ALMOÇO 
14.00-15.30 - Sessão Plenária (Relatório do Comité) 
15.30- 16.00- CAFÉ 
16.00- 18.00- Sessão Plenária (Relatórios do 

Comité) 
19.30-2 1.30 - Recepção de Boas Vinda s na «Estufa 

Fria» (Câmara Municipal de Lisboa) 

TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO 

9.00-10.30 - Sessão Plenária 
10.30-11.00- CAFÉ 
11 00-12.30- Sessão Plenária 
12.30-14.00- A LMOÇO 
14.00-15.30 - Sessão Plenária 
15.30-16.00- CAFÉ 
16.00-18.00 - Reunião dos Editores Médicos e 

Secretariados/Of iciais 
Presidente Dr . C. A. S. Wink 
Secretário: Dr . Germano de Sousa 
Tema Principal : «Medicina e Opinião 
P1'1hlica» 

Ordem dos Médicos 

16.00-16 . 15 - 1. Falsa impressão acerca dos 
Médicos 

16. 15-16.30-2. Falsa impressão do progresso 
Médico 

16.30-16.45- 3. A Cura 
16.45- 17.00- 4. Como o Jornal Médico 

Nacional pode ajudar 
17.00-17.30- Discussão 
17.30- 18.00- Síntese 
20.30-23.30 - Recepção no Ministério elos Negócios 
Estrangeiros (Palácio ela s Necessidades) 

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO 

8.30- 17.30- Inscrição 
9.00-10.30 - Sessão C1entíflca 

Tema princ ipal : «Liberdade. Dire itos e 
Responsabilidades nos Cuidados de 
Saúde» 
Tópico. «Direitos Básicos do 
Doente)) 
Pres idente: Dr. Fau sto Pontes 
Secretá ri o: Ora . I rene Martins 

9.00 - Direito de Escolha Livre 
Dr. Joseph Fàrber (Bé lgica) 

9.30 - Direito à Independência 
Profissional do Médico 
Dr . P Pouyaud (França) 

10.00 - Direito ao Segredo Profissional 
Prol. Ra ymoncl Vill ey (FI-ança) 

10.30- 11 .00- CA FE 
11 .00 - Tópico Direitos Básicos do Doente 

11.30 

12.00 

Presidente : Dr. Doniel T. Cloud 
Secretário: Dr . Francisco Gentil 
Martins 

- Direito à Ajuda Espiritual 
Mons. Gé1-aucl (Estado do Vaticano) 

- Direito de Viver e Direito de 
Morrer 
Dr. Pedro Kassab (Bra sil) 

- Direito aos Cuidados Médicos 
Dr . Anthony Grabham (Inglaterra) 



12.30-14.00 - ALMOÇO 
14.00-15.00 - Sessão Científica 

Presidente: Dr. Joseph Farber 
Secretário: Pro f. Luciano Ravara 
«Maneiras e Meios de Controlo do 
Custo com os Cuidados Médicosn 
Dr. Akira Kikkawa (Japão) 

15.00- 15.30 - CAFE 
15.30-16.00 - Sessão Científica 

Presidente: Dr. Joseph Farber 
Secretário : Prof . Luciano Ravara 
Tema principal : «Sistemas nos 
Cuidados Médicosn: Como pôr em 
prática os direitos básicos do 
Doente - Vantagens e 
Desvantagens 
Dr. Lowell H. Steen (Estados Unidos 
da América) 

16.00-17.00- Discussão em Mesa-Redonda sobre os 
direitos básicos do Doente (perguntas 
escritas) 

18.00-20.00- Prova de Vinho (Instituto do Vinho 
do Porto) 

21.30-23.30- Concerto no Teatro Nacional de 
S. Carlos 

QUINTA-FEIRA. 1 DE OUTUBRO 

9.00- 13.00 - Sessão Científica 
Presidente: Prof. Franc isco da Silva 
Parreira 
Secretário : Dr. Fernando Costa e 
Sousa 
Tópico: «História da Greve Médica 
Para protecção dos Direitos 
Básicos>> - Levantamento 
Histórico 

9.00- 9.20- Prof . Eduard Seidler (Alemanha 
Federa l) 

9.20- 9.40- Dr. Augustin Roy (Canadá) 
9.40- 10.00 - Dr . Coromoto Landa eta (Venezuela) 

10.00- 10.20- Dr . André Wynen (Bélgica) 
10.20-10.40- Dr . J . Monier (França) 
10.40-11. 1 O- CAFE 
11 . 10-13.00- Sessão Científica 

Presidente: Dr. J. Guimarães dos 
Santos 
Secretá ri o: Prof. A. Silva Lea l 

11 10-11 .30- Dr. John Marks (lnglatwra) 
11 .30-11.50 - Dr. Rino Riggio (Itália) 
11 .50 -12. 10 - Dr·. Bayo Banjo (Nigéria) 
12.10- 12.30- Dr . Azpiri (Espanha) 
12.30- 12.50- Dr. F. J. Costa e Sousa (Portugal) 
13.00-14.30 - ALMOÇO 

14.30 -18.00 - Sessão Científica 

14.30 

14.45 

15.00 

Tópico: «Direitos Básicos do 
MédiCO>> 
Presidente: Dr. Lowell H. Steen 
Secretário: Dr. Mário Gentil Quina 

- Direito a condições adequadas de 
trabalho 
Dr. Lionel Wil son (Austrá lia) 

- Direito a condições 
sócio-profissionais adequadas e 
seus efeitos nos cuidados da 
saúde 
Dr. Rolf Schlogell 

- Direito do Médico à Defesa 
Pessoal 
Dr. Daniel T. Cloud (Estados Unidos 
da América) 

15. 15 - Limites Deontológicos da Greve 
Médica 
Dr. Henrard (Bélgica) 

15.30 - Maneiras e Meios de reacção 
à interferência abusiva 
Dr . André Wynen (Bélgica) 

1 5.45 - Opinião Pública - O Doente 
como amigo e aliado 
Dr. Funari (advogado) (Itália) 

16.00-16.30 - CAFE 
16.30- 17.50- Sessão Científica (Discussão em 

Mesa- Redonda sobre os «Direitos 
Básicos do Médica>>) 
Presidente : Dr. António Gentil 
Martins (Portugal) 
Secretário: Dr. Carlos da Si lva Torres 

17.50 - Conclu sões 
21.00-24.00 -Jantar de Gala (Casino Estoril) 

SEXTA-FEIRA. 2 DE OUTUBRO 

9 .00- 10.30 - Sessão Plenária 
10.30- 11 .00 - CAFE 
11 .00- 12.30- Sessão Plená ria 
12.30-14.00- ALMOÇO 
14.00-16.00- Sessão Plená ria 
16.00- 16.30 - CA FE 
16.30- 17.30 - Sessão Plenárra de Encerramento 
18.00-20 00- Prova de Vinho (Instituto do Vinho 

do Porto) 

SÁBADO. 3 DE OUTUBRO 

9.00-1 O 30 - 102 a Sessão do Conselho 
10.30- 11 .00 - CAFE 
11 .00- 12.30 - 102a Sessão do Conselho 
12.30- 1400 - ALMOÇO 
14 .00- 15.30- 102a Sessão do Conselho 
15.30- 16.00 - CAFE 
16.00- 17.30 - 102 a Sessão do Conselho 

Ordem dos Médicos 
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Relações OM - Governo 

Publicam-se seguidamente os textos das moções 
aprovadas em algumas Assembleias Distritais reali 
zadas para analisar as relações da Ordem dos Médicos 
com o Governo e alguns dos projectos de diplomas 
emanados do Ministério dos Assuntos Sociais, nomea
damente o das Carreiras Médicas. 

Distrito Médico do Algarve 

Os Médicos do Distrito do Algarve. reunidos em 
Assembleia Distrital no dia 3 de Julho de 1981, no 
Hospital Distrital de Faro. após a análise e discussão 
sobre o projecto de Carreiras Médicas proposto pelo 
M.A.S .. aprovaram por unanimidade a seguinte 

MOÇÃO 

1. Repudiar a actividade do M .A.S. na recusa do 
diálogo aberto e franco com a Ordem dos 
Médicos. ultrapassando o disposto no Decreto
-Lei n° 282/77 

2. Rejeitar em bloco o projecto de Carreiras médicas 
que é resultado da ultrapassagem da Ordem dos 
Médicos como legítima representante da Classe 
e justo parceiro social. e ainda porque: 

a) Não corresponde às necessidades de reso
lução dos graves problemas assistenciais das 
populações, permitindo a degradação da 
qualidade da medicina, transformando o 
médico em mero «funcionário» do Estado. 

b) Não serve os interesses dos médicos e permite 
que os médicos mais jovens não tenham uma 
definição clara do seu futuro. 

c) Não serve os interesses dos hospitais distri
tais. autorizando que os concursos para o 
preenchimento dos seus quadros seja dife
rente do concurso para os Hospitais Centrais. 

3. Reiteram a sua confiança nos Corpos Directivos 
da Ordem dos Médicos que consideram os legí
timos representantes da Classe e impõem que 
activamente na elaboração do Projecto definitivo 
das Carreiras Médicas. 

4. Exigir do Conselho Nacional Executivo que obri
gue o Governo a rever o Estatuto do Médico. 
nomeadamente nos pontos importantes que não 
foram contemplados na anterior negociação. 

Faro. 3 de Julho de 1981 

Distrito Médico da Cidade de Lisboa 

Os médicos do Distrito de Lisboa reunidos em 
Assembleia Distrital nos dias 4 e 11 de Junho de 1981 
aprovam a seguinte moção: 

Ordem dos Médicos 

1. Reprovam a atitude do M.A.S., que pretende 
legislar sob matéria respeitante ao exercício da 
profissão médica, sem atender às posições 
expressas pela Classe Médica. 

2. Rejeitam o mapa de vagas para ingresso no 
Internato da Especialidade, relativo ao próximo 
concurso. por não resultar de uma programação 
global. tanto no que respeita às necessidades do 
País como no que respeita à proporcionalidade 
dos cursos. 

3. Pretendem que seja perfeitamente definida a 
forma pela qual se propõe a extinção dos Serviços 
Médico-Sociais. e quais as garantias dadas aos 
Médicos e utentes. · 

4. Exigem uma remuneração compatível com a 
actividade médica . a qual para já deve sofrer um 
aumento de pelo menos 2 letras na Carreira 
Hospitalar, vencimento este que deve servir de 
base à remuneração extra-hospita lar. 

5. Rejeitam em resumo o Projecto do M.A.S., 
impondo-se que a Ordem dos Médicos como 
representante legítimo da Classe, intervenha 
activamente na elaboração do Projecto definitivo. 

Distrito Médico de Évora 

MOÇÃO 

1. Considerando que o M.A.S., ao legislar sobre esta 
matéria, não respeita o Decreto-Lei n° 282/77 de 
15 de Julho, em particular no artigo 6° alín ea d). 
recusando à Ordem dos Médicos o legítimo e lega l 
direito de participar na elaboração de legislação 
sobre Carreiras Médicas; 

2. Considerando que o referido diploma legal, fere os 
interesses dos Médicos. nomeadamente no que 
concerne a remunerações e principalmente porque 
o curto prazo oferece a alguns dos colegas mais 
novos o espectro do desemprego. negando-lhes 
qualquer alternativa; 

3. Considerando que os Hospitais Distritais são mais 
uma vez relegados para uma posição de menori 
dade relativamente aos Hospitais Centrais; 

4. Considerando que a Carreira de Saúde pública não 
contemple exclusivamente a sua vocação, no domí
nio da coordenação, planeamento, etc.; 

5. Considerando que a Carreira de Clínico Geral limita 
os vencimentos dos Médicos que nela ingressem, 
os coloca em prevenção diária e limita a liberdade 
de escolha do doente. 

a Assembleia do Distrito de Évora credencia a Ordem 
dos Médicos para que leve o M .A.S. a rever o diploma 
das Carreiras Médicas com a sua participação. 

3 



Recomenda à Ordem dos Méd icos que, re lativa
mente aos Internatos, se esforce e consiga: 

a) Que estes continuem a processar-se nos Hospi
tais Distr ita is. em tempo total ou parc ial. con
soan te as suas capacidades; 

b) Que os Hospitais Centra is se comprometam, por 
enquanto, a aj udar eficazmente nesta matér ia. 
suprin do as limitações ex istentes; 

c) Que os internatos sejam estru turados, def in id os 
e regu lemantados, tendo em vista elimi nar os 
riscos pa ra que os dos Hospitais Dist r itais não 
sejam cons iderados de menor va lia. 

Recomenda ai nda que. quanto à ti tu lação. os Colé
gios das Especia lidades nomeiem júr is que in tegrem 
Especialistas dos Hospitais Dist ri tais. 

Évora. 6 de Julho de 198 1 

Distrito Médico do Funchal 

PR OPOSTA 

Os médicos do Distri to Méd ico do Funchal. partici
pantes activos, através dos seus órgãos representa
ti vos, nas refo rm as est ruturais e organizativas dos 
Serviços de Saúde da Reg ião da Madeira que condu
ziram à criação de um sistema de saúde com pronun
ciado vector da medicin a convencionada mantêm-se 
atentos e altamente interessados nas soluções que 
virão a ser encontradas a níve l do País. nomeada
mente quanto a Sistema de Saúde a cr iar e a inserção 
do médico mesmo. até porque continuam até ao 
momento a repudia r o estabelecimen to de carreiras 
a nível reg ional. 

· Reiteram a sua total concordância com a prát ica da 
medicina co nven cionada de cuja experiência podem 
desde já concluir das vantagens que advêm para 
a popu lação em geral e da dignidade com que poderá 
se r exercida a profi ssão do médico. 

Aguardam e desejam a implemen tação do sistema 
a nível regional e o se u alargamento a todo o País com 
os condicionalismos impostos pela diferenciação 
sóc io-económico existen te. 

Distrito Médico do Oeste 

MOÇÃO 

Os Méd icos do Dist r ito do Oeste, reun idos em 
Assem ble ia Distrital de 15 do corren te. rejeitam o 
projecto de Carrei ras Méd icas apresentado pelo 
M .A.S. e a sua at itude de só tardiamente iniciar o 
d iá logo com a Ordem dos Médicos. à revelia do que 
expressa mente prometera em 12 de Fevereiro. 

Reiteram a sua confiança nos Corpos Direct ivos da 
Ordem dos Médicos representante legítima da Classe 
pa ra que intervenham activamente na ela boração do 
projecto definiti vo, bem como pa ra tomarem todas as 
medidas que entenderem necessá rias, na sa lvaguarda 
dos d ireitos dos médicos e dos uten tes. 
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Distrito Médico de Portalegre 

MOÇÃO 

Os médicos do Distrito Médico de Portalegre. 
reu nidos em 6 de Julho de 1981. repudiam o projecto 
de Ca r reiras Médicas apresentado pelo M .A.S. e a sua 
at itude de recusar o diálogo com a Ordem dos Médicos. 
à reve lia do· que expressamente prometera em 12 de 
Fevereiro. 

Exigem uma remuneração compatível com a activi 
dade médica, a qual deverá ser traduzida por um 
aumento de pelo menos duas letras na Carreira Hospi 
ta lar, vencimento este que deve servir de base à remu
neração extra-hospitalar. 

Re iteram a sua confiança nos Corpos Directivos da 
ordem dos Méd icos. representante legítima da Classe. 
para que intervenham activamente na elaboração do 
projecto def initivo. 

Distrito Médico de Santarém 

MOÇÃO 

Os médicos do Distrito Médico de Santarém. reuni 
dos em Assemb leia Distrital de 3 de Julho de 1981. 
rejei tam o projecto de Carreiras Médicas apresentado 
pelo M .A.S. e a sua atitude de recusar o diálogo com 
a Ordem dos Médicos, à reve lia do que expressamente 
prometera em 12 de Fevereiro . 

Exigem uma remuneração compatível com a acti 
v idade méd ica, a qua l deverá ser traduzida por um 
aumento de pelo menos duas letras na Carreira Hospi
talar, venc imento este que deve servir de base à remu
neração extra-hospitala r . 

Reiteram a sua conf iança nos corpos Directivos da 
Ord em dos Méd icos representante legítima da Classe 
para que in tervenham activamente na elaboração do 
proJecto defin itivo. bem como para tomarem todas as 
med idas que en tenderem necessár ias, na salvaguarda 
dos direitos dos médicos e dos utentes. 

Distrito Médico de Setúbal 

MOÇÃO 

Os médicos reunidos na Assembleia Distrital em 
6/7/8 1 decidiram: 

1. Reprovar a atitude dos M .A.S. quando pretende 
legisla r sem o consenso da classe médica e 
sobretudo quando qua lquer das disposições 
legais possam con trariar o estabelecido no Esta
t uto do Méd ico. 

2. Rejeitar na globalidade o projecto do MAS. por 
não respei tar os princípios defendidos no Pro
grama dos Corpos Geren tes da Ordem dos 
Médicos lega lmente eleitos . 

3. Manifesta r a sua discordância quanto a um 
projecto da Carre ira em que não se esclarece o 
modo como serão acautelados os direitos adqui
ridos dos médicos que actualmente trabalham 
nos Serviços Médico-Sociais. 

4. Manifestar a sua discordância quanto à maneira 
como se estabelecem concursos para entrada na 
especial idade. sem garantia para os médicos 
mais jovens e f uturas gerações de médicos. 

Setú ba l, 7/7/8 1 

Ordem dos Médicos 
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«Redução e moralização dos gastos 
com a propaganda e publicidade 
das especialidades farmacêuticas» 

Desenvolveu a lndLJstria Farmacêutica um impor
tante trabalho que levou à elaboração de um código de 
«Conduta na Promoção e Publicidade de Especiali 
dades Farmacêuticas». 

Esforço há muito iniciado, a ele deu co laboração 
a O.M. através de observações ao projecto inicial de 
«Código de Conduta em Matéria de Inform ação 
Médica». 

CÓDIGO DE CONDUTA EM MATÉRIA 
DE PROMOÇÃO E PUBLICIDADE 

DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 

I - O presente código de conduta foi estabelecido 
com o objectivo de assegurar não apenas um 
elevado nível de qualidade, mas igualmente os 
indispensáveis padrões éticos. dentro dos quais 
deverá ser norteada a Promoção e Publicidade 
de Especialidades Farmacêuticas. 

11 - Desta forma, pretendemos pmporcionar, tanto 
ao público em geral, como aos médicos. veteri 
nários, farm acêuticos e profissões para-médicas 
uma informação correcta sobre a utilização dos 
medicamentos. 

111 -Assim sendo, devem estas normas ser respei
tadas e acatadas por todas as empresas que 
fab ricando, importando ou comerciali zando 
medicamentos, operam no mercado português e 
que, nessa medida, desenvolvem tipos variados 
de promoção, junto das entidades acima refe
ridas. 

IV - O presente código não se apl ica, contudo, aos 
medicamentos que, fabricados, importados ou 
comercializados no mercado português, não 
carecem de prescrição médica para a sua aqui 
sição e utilização, podendo, inclusive, ser divul
gados através dos órgãos de comunicação não 
especial izados (mass media) . A promoção e 
publ icidade destes medicamentos será regulada 
pela lei que estabelece as bases do Código da 
Publicidade. 

V -A Associação Portuguesa da Indústria Farma
cêutica e a Assoc iação Portuguesa dos Impor
tadores de Produtos Farmacêuticos desenvol
verão as actuações que julguem mais apro
priadas e ao seu alcance, com o objectivo de 
assegurarem a cor recta inteJ-pretação e o inte
gra l cu mprimento (e, inclusive, o necessário 

Ordem dos Médicos 

aperfeiçoamento) das normas constantes deste 
cód igo . 

- As norma s regulamentadoras da conduta das 
empresas, em matéria de Promoção e Publi 
cidade, sendo de âmbito genérico. não contem
plam todas as situações que, pontualmente, se 
podem deparar a essas empresas. 
Nos casos omissos ou não suficientemente cla

rificados, deverá a empresa interpretá-los respei
tando o espírito com que as presentes normas 
foram estabelecidas e, igualmente , respeitando 
as leis ou as disposições ofic iais existen tes, regu 
lamentadoras desta matéria. 

1. Todas as informações verbais ou escritas 
sobre medicamentos devem basear-se em fontes 
idóneas, interpretada s e transmitidas com 
exactidão. 
2. Em nenhuma circunstância deverá ser esca
moteada a ocorrência de efeitos adversos. e as 
contra-indicações e precauções conhecidas rela
cionadas com a administração do medicamento. 
3. O maturial promocional deverá conter como 
informação mínima o seguinte: 

a) Nomes e moradas da entidade responsável 
pela preparação e da entidade respensável 
pela distribui ção do medicamento; 

b) Identificação, com nome genérico e concen
tração dos princípios activos; 

c) Modo de acção, indicações, posologia, modo 
de administração e formas de apresentação; 

d) Reacções adversas, contra-indicações, incom 
patibilidades, precauções e outras infor
mações necessárias a uma correcta utilização 
do medicamento. 

4. Todo o material promocional sobre um medi
camento deverá ser elaborado de forma a não 
con fundir a sua verdadeira natureza. 
Este material não deverá incluir informações ou 
referênc ia s não contidas no processo aprovado 
pe la Comissão Técnica dos Novos Medica
mentos. a menos que resultantes de citações 
bibliográficas posteriores à data da sua entrega 
por aquela Comissão Técnica. 
5. Em todo o material promocional deverá 
evitar-se a prática de processos susceptíveis de 
criar no espírito dos prescritores quaisquer tipo 
de confusões, tais como: 

a) Imitação de marcas de fabrico, embalagens 
e logotipos; 
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a organização de .deslocação a Conferências, Simpó
sios, Mesas-Redondas ou Congressos bem como para 
a realização de trabalhos científicos ou actividades de 
Sociedades Médicas nacionais ou internacionais. 

Poderá fazer excepção a distribuição de «brindes» 
recordando nomes de produtos ou Organizações mas 
que não deverão em nenhuma circunstância ter valor 
comercial significativo mas apenas valor simbólico. 

Esperamos que as considerações agora expostas 
pela Ordem dos Médicos possam ser um contributo 
válido para o projectado Código de conduta em 
Matéria de Propaganda e Publicidade das Especiali
dades Médicas e tendo como uma das suas finalidad es 
que sejam reduzidos e moralizados os gastos com ela 
relacionados. 

b) Imitação de processos publicitários, ilus-
trações, textos e slogan s. 

6. Devem suprimir-se todos os meios e materiais 
que permitam, directa ou indirectamente, induzir 
o público à automedicação. 
7. A correspondência escrita (envelopes. enco
mendas e postais) não deverá conter indicações 
que possam ser encaradas como anúncios para 
o'público. 

8. Não se considera correcta a prática de ofertas 
ou a realização de actividades sociais com 
exclusivo carácter individual. Poderá todavia 
constituir excepção a distribuição de «brindes», 
recordando nomes de medicamentos ou orga
nizações. que não possuam valor comercial sifni
ficativo mas apenas valor simbólico. Considera-se 
válida a contribuição para a organização de 

deslocação a Conferências. Simpósios, Mesas
-Redondas ou Congressos, bem como para a 
realização de trabalhos científicos ou actividades 
de Sociedades Médicas nacionais ou interna
cionais. 
9. Com excepção dos períodos de lançamento, 
as amostras de medicamentos só podem ser 
entregues quando solicitadas pelos médicos para 
efeitos de experimentação na sua prática clínica. 
devendo as respectivas embalagens possuir em 
local bem visível a identificação de «amostra 
gratuita». 
1 O. Quaisquer pedidos de informação, esclare
cimento ou conselho sobre o uso de medica
mentos por parte do público em geral devem ser 
remetidos para os respectivos médicos assis
tentes 
11. Em caso algum será admissível que assuntos 
técnicos especializados (embora de interesse 
geral) tais como novas descobertas, efeitos 
adversos. ou outros, sejam apresentados ou 
debatidos publicamente. ignorando a posição ou 
indicações regulamentadoras provenientes dos 
órgãos estatais com autoridade na matéria e as 
empresas interessadas (ou as Associações 
respectivas em sua representação se as empre
sas o solicitarem expressamente). 

VIl -Este Código deverá ser revisto dentro do prazo 

de um ano, a contar da presente data. de acordo 
com a experiência entretanto recolhida . 

Lisboa , 26 de Novembro de 1980 

PRAZO DE REGULARIZAÇAO 
DAS ADESOES AS CONVENÇOES 
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Informa-se todos os interessados 
que por despacho de 1 7/6/81 do 

Secretário de Estado da Saúde, 
foi autorizada a prorrogação do prazo de 
regularização das adesões às convenções 

celebradas entre os Serviços Médico
-Sociais e a Ordem dos Médicos 

e que assim só terminará em 
31 de Dezembro de 1 981 

Ordem dos Médicos 



Estatuto Disciplinar dos Médicos 

Capítulo I 

PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1° 

(Jurisdição disciplinar da Ordem dos Médicos) 

A jurisdição disciplinar da Ordem dos Médicos visa 
assegurar o prestígio. a idoneidade moral e a indepen
dência •da classe médica. a protecção e a dignidade da 
pessoa humana e, em particular. dos destinatários dos 
actos médicos e a observância das boas normas do 
proceder profissional. 

Artigo 2° 

(lnfracção Disciplinar) 

Comete infracção disciplinar o médico que. com 
dolo ou negligência. por acção ou om issão. viole 
algum ou alguns dos deveres decorrentes do Estatuto 
da Ordem dos Médicos, do Código Deontológico. do 
presente Estatuto. dos regulamentos internos da 
Ordem dos Médicos ou quaisquer outras disposições 
aplicáveis . 

Artigo 3° 

(Âmbito) 

1. A jurisdição disciplinar da Ordem dos Médicos 
é exclusiva no tocante a infracções de natureza 
deontológica . 

2. Fora dos casos referidos no número anterior. 
a responsabilidade disciplinar perante a Ordem dos 
Médicos pode coexistir com quaisquer outras pre
vistas por lei . mantendo. contudo. a sua indepen
dência própria. 

3 . Sem prejuízo do disposto no número anterior 
pode ser determinada a suspensão do processo disci
plinar perante a Ordem até à decisão a proferir noutra 
jurisdição . 

Artigo 4° 

(Médicos sujeitos) 

1. Estão sujeitos à jurisdição da Ordem dos Médicos 
todos os médicos inscritos no momento da prática 
da infracção. 
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2. O pedido de cancelamento ou de suspensão da 
inscrição não faz cessar a responsabi lidade disciplinar 
por infracções praticadas anteriormente. 

Artigo 5° 

(Competência dos Conselhos Disciplinares 
Regionais) 

1. Compete aos COR exercer a competência disci
plina r da Ordem dos Médicos relativamente aos 
médicos com domicílio fiscal na área da respectiva 
região. no momento da prática da infracção. 

2. A competência disciplinar respeitante a infrac
ções cometidas por membros de um COR defere-se 
a outro dos COR de acordo com um sistema rotativo 
uniforme e periódico aprovado pelo CDN no início 
da cada triénio . 

Artigo 6° 

(Competência do Conselho Nacional 
de Disciplina) 

Compete ao Conselho Nacional de Disciplina: 
a) Exerce r a competência disciplinar em relação ao 

Presidente e a antigos presidentes da Ordem dos 
Médicos; 

b) Exercer a competência disciplinar em relação 
aos membros . antigos ou actuais dos Conselhos 
com competência genérica. da Ordem dos 
Médicos; 

c) Exercer a competência disciplinar em relação aos 
seus próprios membros; 

d) Conhecer, por via de recurso. das deliberações 
disciplinares tomadas pelos COR. 

Artigo 7° 

(Iniciativa) 

1. O proced imento disciplinar é instaurado : 

a) Por deliberação do Conselho Disciplinar com
petente. com base em participação dirigida à 
Ordem por qualquer pessoa ou entidade devi
damente identificada que tenha conhecimento 
de facto susceptível de integrar infracções 
disciplinares; 

b) Por decisão do Presidente da Ordem dos 
Médicos ou dos Presidentes do COR compe
tente, independentemente de participação. 
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2. Havendo part ic ipação ou de acordo com o 
disposto no n° 1, alínea b). os Presidentes dos COR 
competentes podem ordenar di ligências sumárias 
para esclarec imento dos factos antes de a submete
rem à deliberação dos órgãos competentes. 

Artigo 8° 

(legitimidade) 

Podem intervir no processo, requerendo e alegando 
o que tiverem por conveniente, as pessoas com inte
resse directo nos factos participados. 

Artigo 9° 

(Segredo) 

1. O processo é de natureza secreta até ao despacho 
de acusação. 

2. O relator pode contudo autorizar a consulta do 
processo pelo interessado ou pelo argurdo quando 
não haja inconveniente para a in str·ução ou, ainda , no 
interesse desta, dar-lhes a conhecer, cópra dG peça s 
do processo a fim de sobre as mesmas se pronun 
c ia rem. 

Artigo 10° 

(Prescrição) 

1. O procedimento disciplinar prescreve no prazo 
de três anos contados do conhecimento da infracção 
ou de cinco, contados da sua prática 

2. As infracções discip linares que contituem simul
taneamente ilícito penal prescrevem no mesmo prazo 
que o proced imento crimina l, se este for superior. 

Artigo 11° 

(Des istência) 

A responsabilidade disciplinar extingue-se por desis
tência do interessado, salvo se a falta imputada afectar 
a dignidade do médico visado ou o prestígio da pro
f issão ou da Or-dem ou os interesses de terce iros . 

Artigo 12° 

(D ire ito Subsidiário) 

A jurisdição disciplinar da Ordem dos Médicos 
ap lica -se subsidiariamente o Estatuto Discip linar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regiona l e Local e as normas gerais de Direito Penal e 
de Processo Pena I. 

Ordem dos Médicos 

Capítulo 11 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
E DA SUA APLICAÇÃO 

Artigo 13° 

(Sanções D isciplinares) 

As infracções disciplinares são puuníveis com as 
sanções seguin tes: 

a) Advertência; 
b) Censura; 
c) Suspensão até cinco anos; 
d) Expulsão 

Artigo 14° 

(Sanções acessórias) 

Cumulativamente com qua lquer das sanções. pode 
ser determinada a perda de honorários, a publicação 
de desmentidos ou a publicidade às sanções aplicadas. 

Art igo 15° 

(Graduação da sanção) 

Na graduação deve atender-se às circunstâncias do 
caso concreto, aos antecedentes profissionais e disc i
plinares do arguido, ao grau de cu lpab ilidade, às 
consequênc ias da infracção e às demais agravantes 
e atenuantes. 

Artigo 16° 

(Advertência) 

A sanção de advertênc ia é apl icáve l a infracções 
leves. 

Artigo 17° 

(Censura) 

1. A sanção de censura é ap licável a infracções 
signi ficat ivas a que não correspondam sanções de 
suspensão ou de expu lsão e, ainda, a infracções leves. 
quando haja reincidência. 

2. A sa nção de censura é, em especial, ap licáve l à 
v io lação dos arti gos 78°, 85°, 105° e 153° do 
Código Deonto lóg ico, quando não deva ser apli cada 
sanção mars pesada. 

Art igo 18° 

(Suspensão) 

1. A sanção de suspensão é aplicáve l nas infracções 
segu intes: 
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a) Desobediência a determinações da Ordem dos 
Médicos. quando estas correspondam ao exer
cício de poderes vincu lados atribuídos por lei. 

b) Reincidência em infracções punidas com censura; 
c) Violação dos artigos 70° e 11 0° do Código 

Deontológico; 
d) Violação de quaisquer deveres consagrados em 

lei ou no Código Deontológico e que v isem a 
protecção da vida, da saúde, do bem-estar ou da 
dignidade das pessoas. quando não lhe deva 
corresponder sa nção superior. 

2. Havendo reincidência em infracções punidas 
com sanção de suspensão, deve a mesma ser elevada 
para o mínimo de um ano. 

3. O encobrimento do exercício ilegal da medicina 
é punido com sanção de dois a cinco anos de sus
pensão, elevando-se para cinco em caso de reinci
dência. 

Artigo 19 ° 

(Agravamento) 

Qualquer infracção a que correspondam as sanções 
de advertência ou de censura é punida com sanção de 
suspensão sempre que vise a obtenção de lucros 
indevidos e escandalosos à custa dos doentes ou 
o prejuízo de terceiros. 

Artigo 20° 

(Expulsão) 

A sanção de expu lsão da Ordem dos Médicos é 
aplicável: 

a) Quando tenha sido cometida infracção disciplinar 
a que corresponda crime punível com pena de 
prisão maior ; 

b) Quando se veri fiq ue incompetência profissional 
notória, com perigo para a saúde dos pacientes 
ou da comunidade; 

c) Quando ocorra encobrimento ou participação na 
violação de direitos humanos, 

d) Quando haja reincidência na prática de infracção. 
já punida com sanção de suspensão por cin co 
anos. 

Artigo 21° 

(Reabilitação) 

1. Os médicos expulsos nos termos do artigo ante
rior podem ser reabili tados desde que decorridos dez 
anos sobre a aplicação da sa nção de expulsão, 
mediante reexaminado processo, a reali za r pelo 
Conselho Nacional de Disciplina. desde que: 

a) Tenha havido reabilitação judicial; 
b) Não haja risco para a saúde dos pacientes e da 

comunidade; 
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c) Se mostre salvaguardada a dignidade da 
medicina. 

2. Quando a expulsão tenha ocorrido por força do 
disposto na alínea b) do artigo anter ior. a reabilitação 
depende da prestação de provas públicas em termos 
a regular pelo Conselho Nacional Executivo, ouvidos 
os Colégios ou órgãos competentes respectivos . 

Artigo 22° 

(Inibições parciais) 

Em casos especiais, quando a natureza particular da 
situação o justifique. pode a reabilitação ser limitada 
à prática de certos actos médicos. 

Capítulo 111 

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

Secção I 

Artigo 23° 

(Instauração e distribuição do processo) 

1. Instaurado o procedimento disciplinar, por 
algumas das formas previstas no artigo 7°. deve 
o processo ser distribuído a um dos membros do 
Conselho Disciplinar competente, para in strução. 

2. A distribuição deve operar rotativamente , de 
acordo com ordem pré-estabelecida no início do man
dato do Conselho respectivo . 

3. Qualquer relator designado nos termos dos 
números anter iores pode pedir escusa alegando impe
dimento temporário ou a existência, entre ele e o 
presumível infractor de relações que ponham em 
causa a sua independência na instrução; a escusa só 
procede quando aceite pelo Conselho. 

Artigo 24° 

(Assessoria jurídica) 

Em qualquer fase do processo pode o Conselho 
Disciplinar ou o relator so licitar ao assessor jurídico da 
respectiva Secção Regional. as indicações necessárias 
à marcha do processo. 

Artigo 25° 

(Instrução) 

1. A instrução do processo disciplinar é sumár ia , 
devendo o relator remover todos os obstáculos ao seu 
cé lere andamento e recu sa r tudo o que for imperti
nente. inútil ou dilatório. 
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2. Todos os actos praticados no processo . quando 
outra coisa não se disponha . devem limitar-se ao 
necessário para o f im a atingir. revestindo. igualmente 
a forma adequada para esse fim . 

Artigo 26° 

(Poderes do relator) 

1. O relator tem todos os poderes necessários 
à prossecução da in strução, podendo em especial 
requisitar, aos diversos órgãos da Ordem , todos os 
processos ou outros elementos necessários à instru 
ção, e ainda solicitar elementos e colaboração à Admi
nistração Pública. às autoridades policiais e às enti 
dades patronais ou sindicais. 

2. O relator pode. nas suas funções convocar e 
ouvir quaisquer pessoas. inscritas ou não na Ordem 
dos Médicos. solicitando. quando necessário , à enti 
dade de que dependam . dispensa justificada do 
serviço. 

3. O relator pode solicitar ao Conselho Distrital 
respectivo ou ao Conselho Nacional Executivo, quando 
a instrução decorra ao nível do Conselho Nacional de 
Disciplina. a nomeação de um funcionário da Ordem 
para o registo dos depoimentos ou para auxiliar na 
prática de quaisquer outros actos. 

Artigo 27° 

(Disciplina) 

1. O procedimento disciplinar e a sua instrução são 
de interesse público. 

2. Incorrem na pena do artigo 185° do Código 
Penal as pessoas que perturbem a ordem nos actos de 
instrução. 

3. As injúrias. violências. res istênc ia s de desobe
diência contra órgãos e membros da Ordem no exer
cício das suas funções. ou por causa delas. são equipa
radas. para efeitos penais às cometidas contra autori
dades públicas. 

4. Incorrem na multa de 500$00 a 5000SOO 
aqueles que desobedeçam. sem justificação, às notifi 
cações que lhes sejam feitas. 

Artigo 28° 

(Local de instrução) 

1. A instrução realiza-se na cidade sede do Conselho 
competen te. salvo quando haja conveniência para o 
processo em que as diligências ocorram noutro sítio . 

2. Quando necessário ou conveniente. o relator 
pode delegar a competência instrutória em conselhos 
distritais ou nas secções e delegações refridas no 
artigo 2°. n° 2 do Estatuto da Ordem. 
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Artigo 29 ° 

(Meios de prova) 

1. São admitidos todos os meios de pràva permi 
tidos em Direito. 

2. O relator deve notificar o médico arguido para se 
pronunciar. querendo. sobre a matéria da participação. 
salvo quando isso possa prejudicar a instrução. 

3 . O interessado e o arguido podem requerer ao 
relator as diligências que considerem necessárias ao 
apuramento da verdade . 

4. É permitida a passagem de certidão . para satis 
fação de interesses legítimos. mediante requerimento 
onde se indique o fim a que se destina. 

Artigo 30° 

. (Conclusão da instrução) 

1. Concluída a instrução. o relator profere despacho 
de acusação ou elabora proposta fundamentada de 
arquivamento do processo. consoante considere que 
existem ou não indícios suficientes da prática da 
infracção disciplinar. 

2. No último caso. a proposta de arquivamento 
é apresentada ao Conselho competen te. o qual 
delibera ou o arquivamento do processo ou no sentido 
de serem realizadas outras diligência s instrutórias ou 
ainda a fa vor de ser elaborado despacho de acusação 
sendo. então nomeado novo relator de entre os mem
bros do Conselho favoráveis à continuação do pro
cesso. 

Capítulo IV 

DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA 

Artigo 3 1° 

(Despacho de acusação) 

O despacho de acusação deve especifica r a identi
dade e demais elementos pessoais relativos ao arguido. 
os fa ctos imputados e as circunstâncias em que os 
mesmos foram praticados. as normas in fr ingidas. 
a sanção aplicável e o prazo para a apresentação 
de defesa. 

Artigo 32° 

(Suspensão preventiva) 

1. Com o despacho de acusação que conc lua pela 
solicitação de sanção não inferior a seis meses de 
suspensão pode ser proposta a suspensão preventiva 
do arguido. a deliberar por maioria qualificada de dois 
terços. pe lo Conselho competen te . 

2. A suspensão preventiva deve ser proposta. em 
especial. nos casos seguintes: 
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a) Quando exista a possibilidade de prática de 
novas e graves infracções disci plinares; 

b) Quando a instrução possa ser perturbada em 
termos que prejudiquem o apu ramento de 
infracção; 

c) Quando o arguido tenha sido pronunciado por 
crime cometido no exercício da sua profissão ou 
por crime a que corresponda prisão maior. 

3. A suspensão preventiva não pode ultrapassar 
três meses e deve ser descon tada na pena de suspen
são que venha a ser aplicada. 

4. Os processos disc iplinares com o arguido pre
ventivamente suspenso referem a todos os demais . 

5. Em circunstânc ias excepcionais e mediante deli 
beração unânime dos Presidentes dos três Conselhos 
Regionais e perante indícios sérios de infracção grave, 
pode ser determinada a suspensão preventiva, a ter 
efeito logo que dela seja notificado o acusado. 

Artigo 33° 

(Confissão da acusação) 

1. O arguido é notificado da acusação, pessoa l
mente ou pelo correio, entregando-se-lhe a respectiva 
cópia. 

2. A notificação, quando feita pelo correio, é reme
tida registada e com aviso de recepção, para o domi
cílio profissional, ou loca l de trabalho ou para a resi 
dência ou domicílio fi sca l, do arguido, consoante 
a sua in scrição esteja ou não em v igor. 

3. a notificação feita nos termos do número 
anterior , produz os seus efeitos quando a cópia da 
acusação seja devo lvida ou falte a assinatura do noti 
fi cando no aviso postal . 

Artigo 34° 

(Notificação por edital) 

1. Quando o arguido tenha residência desconhecida 
e dele não se saiba, deve a notificação ser feita por 
edital. 

2. O edital. referindo apenas que se encontr9 pen
dente um processo e qual o prazo para apresentação 
de defesa, deve ser afixado na porta do seu último 
domicílio profissional , do seu último local de trabalho 
ou da sua última res idência ou domicílio fiscal conhe
cidos e ainda nas instalações do Conselho Disciplinar 
competen te . 

Artigo 35° 

(Prazos para defesa) 

1. O prazo para defesa é fi xado pelo relator, não 
podendo se r inferior .a oito nem superior a vinte 
dias úteis. 

2. Quando a notificação seja feita para o estrangeiro 
ou por ed ital. o prazo para a defesa não pode ser 
inferior a trinta nem superior a sessenta dias úteis . 

12 

3. A pedido do arguido, pode o relator, em casos 
justi fi cados pela complexidade da matéria ou por 
impedimento manifesto, prorrogar o prazo para apre
sentação da defesa ou aceitá-la quando apresentada 
fora do prazo. 

Artigo 350 

(Representação) 

1. O arguido deve defender-se pessoalmente. 
2. Quando a complex idade da matéria o justifique e 

precedendo parecer do assessor jurídico referido no 
artigo 24 .0 , pode o relator autorizar para o arguido se 
faça acompanhar de advogado. («É interpares»') 

3. O arguido pode fazer representar-se por qualquer 
outra •pessoa quando esteja imposs ibilitado de o fazer 
pessoa lmente, por ausência , ou incapacidade, física 
ou mental. 

Artigo 37° 

(Defesa) 

1. A defesa deve ser apresentada por escrito, 
expondo claramente os factos, a sua interpretação 
e as razões que a fundamentam . 

2. Com a defesa deve o argu ido, querendo, apre
sentar o rol de testemunhas, juntar documentos ou 
requerer a reali zação de quaisquer diligências, que 
podem ser retirada s quando manifestamente imperti
nentes, dilatórias ou desnecessárias para o apura
menta dos factos. 

3. O arguido deve indicar os fa ctos sobre que vai 
incidir a prova. 

Artigo 38o 

(Testemunhas) 

Não podem ser indicadas mais de três testemunhas 
por cada fa cto especifi cado, não devendo o tota l 
exceder dez testemunhas. 

Artigo 39° 

(Aperfeiçoamento) 

quando a defesa não satisfaça os req uisi tos dos 
artigos anteriores ou seja confusa, contraditória ou 
não tenha em conta a acusação, pode o relator, 
quando convencido da boa fé do arguido, convidá-lo 
a aperfeiçoá-la, especificando os pontos deficientes 
e arbitrando, para o efei to, prazo não superior a oito 
dias úteis. 

Artigo 40° 

(Novas diligências) 

1. O relator pode decidir a realização de nova s dili 
gências para o apuramento da verdade. 

Ordem dos Médicos 
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2. quando surjam novos elementos. deve ser noti
ficado o arguido. para que se pronuncie. em prazo não 
inferior a cinco nem superior a dez dias úteis . 

Art1go 41 ° 

(Produção da prova) 

1. Apresentada a defesa . devem ser ouvidas as 
testemunha s indicadas. lavrando-lhe depoimento 

escrito; devem ainda realizar-SE;) todas as ou tras dili 
gências necessárias. 

2. Sa lvo caso de força maior ou de impedimento 
justif icado. a produção da prova deve estar concluída 
no prazo de tr inta dias úteis contados da recepção 
da defesa. 

Artigo 42° 

(Alegações) 

1. Findo o prazo referido no artigo anterior são 
o participante. quando exista , o arguido. notificados 
para alegarem. querendo. por escrito. em prazos 
sucess ivos de dez dias úteis. 

2. Só há lugar a alegações quando a sanção indicada 
na acusação seja igual ou superior à de suspen são ou 
quando o relator o determine. 

Artigo 43° 

(Consulta) 

Durante os prazos para a apresentação de defesa 
ou da s alegações pode o processo ser consultado na 
secretaria regional respectiva às horas de expediente. 

Artigo 44° 

(Relatório) 

1. Encerradas as alegações. quando tenham lugar. 
ou terminado o período referido no artigo 4 1 °. n ° 3. 
deve o relator. em prazo não superior a dez dias úteis. 
elaborar um relatório . 

2. O relatório constitui um projecto de decisão. 
devendo es peci fi car os factos provados e não pro
vados. as normas violadas e a sanção preconizada. 

3. Quando o en tenda. o relator pode fa zer acompa
nhar o seu relatório por parecer do assessor jurídico. 

Capítulo V 

DA DECISÃO DISCIPLINAR 

Artigo 45.o 

(Vista) 

1. Concluído o relatório , é o processo enviado para 

Ordem dos Médicos 

exame a cada um dos membros do Conselho Disci 
plinar competente. 

2 . Os membros referidos no número anterior têm 
cinco dias úteis para estudar o pr.ocesso, devendo nele 
exarar a menção de que o· fizeram. 

3. Quando , pela clareza da causa , o relator assim 
o entenda , é suprimido o envio referido no n° 1, 
sendo substituído pela leitura do relatório feita em 
reunião do Conselho. 

Artigo 46° 

(Decisão) 

1. Terminado o período de exame é o processo. 
agendado, por ordem da data de acusação, mas sem 
prejuízo do disposto no artigo 32. 0 , n .O 4. 

2. Se algum ou alguns dos membros. auando não 
tenha havido exame, se declarar não habilitado a 
decidir, pode ser deliberada a suspensão da decisão, 
indo o processo a exame do interessado ou inte
ressados, por prazo não superior a cinco dias úteis 
para cada um, findo o qual vai o processo novamente 
à sessão, para decisão. 

3. Os votos de vencido devem ser fundamentados . 
4. Em caso de empate o Presidente tem voto de 

qualidade. 

Artigo 47.0 

(Novo Relator) 

Quando o Conselho discorde do relatório e das 
propostas do relator, pode deliberar a sua substi
tuição por outro membro que deve proceder, no prazo 
de dez dias úteis, a elaboração do novo relatório . 

Artigo 48° 

(Notificação da decisão) 

1. As decisões finais são notificadas ao arguido, aos 
interessados e ao Presidente da Ordem. 

2. A decisão deve ser notificada ao arguido nos 
termos prescri tos para a notificação da acusação. 

Capítulç VI 

DOS RECURSOS 

Artigo 49.0 

(Decisões recurríveis) 

1. Das decisões dos Conselhos Regionais de Disci 
plina cabe recurso para o Conselho Nacional de Disci
plina. 

2. O direito de recurso não pode ser renunciado 
antes de conhecida a decisão . 
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3. Não são recorríve is as decisões de mero expe
diente ou de organização dos trabalhos. 

A rti go 50° 

(Legitimidade) 

Podem reco rrer o argu ido. o in te ressado e o Pres i
dente da Ordem. 

Artigo 5 1° 

(Prazo) 

1. O prazo para a interpos ição de rec ursos é de o ito 
dias úteis contados da noti f icação o u de quin ze. quando 
esta seja edital. 

2. O Presidente pode recorrer no pra zo de trinta 
d ias úte is. 

A rtigo 52° 

(Subida e. efeitos) 

1. Os recursos interpostos de despachos ou dec i
sões interloc utórios sobem com o da decisão final. 

2. Têm efeito suspensivo os recursos interpostos 
pe lo Presi dente e os das dec isões finai s. 

A rtigo 53° 

(Alegações em recurso) 

1. Adm itido um recu rso que suba imediatamente. 
são not ifi cados o recorrente e reco rr ido. quando o 
haja. pa ra apresen tar alegações escritas. em prazos 
sucess ivos de quin ze dias úteis. 

2. O Pres idente pode deixa r de alega r . limitand o-se 
a fazer segu ir o rec urso. podendo ainda. no respectivo 
despacho. acrescenta r o que entender . 

A rt igo 54° 

(Decisão do recurso) 

A decisão dos recu rsos ap lica-se. com as necessá
rias adaptações. o d isposto nos artigos 450 e seguin
tes. sa lvo o que segue. 

Artigo 55° 

(Relator) 

1. O C. N. O. nomeia. rotativa mente . para cada 
recurso. um relator. 

2. O relator deve no prazo de dez úteis. elaborar 
relatório, em que aprecie a decisão recorrida. pro
pondo uma so lução. 
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Artigo 55o 

(Decisão) 

1. O C.N.D. decide do recurso. seja mantendo. seja 
alterando, seja revogando a decisão reco r rida. 

2. O C.N.D. pode ainda ordenar a realização de 
novas diligências. determinando a reabertu ra da 
instrução do processo . 

Artigo 570 

(Baixa do processo) 

Julgado definitivamente em recurso. o processo 
ba ixa ao Conselho Discip linar regional respect ivo. 

Capítulo VIl 

DO S PROC ESSOS ESPECIAIS 

Secção I 

PROCESSO DE INQU ÉRITO 

Artigo 58° 

(Processo de inquérito) 

Pode ser deliberada a abertu1·a de processo de 
inquérito sempre que não esteja concretizada a infrac
ção. não seja conhecido o infactor ou ainda quando 
seja necessário esclarecer factos constantes de 
participação 

Artigo 59° 

(Relator) 

Para o processo de inquérito é designado relator . 
nos termos do artigo 23°. ao qual competem os 
poderes atribuídos ao relator em processo disciplinar . 

Artigo 60° 

(Sindicâncias) 

O inquérito pode respeitar a inst ituições médicas. 
públicas ou privada s. devendo então ser oferecida. 
por parte das direcções médicas respectivas e. também . 
per parte dos órgãos de gestão competentes. toda 
a colaboração necessária . 

Artigo 61° 

(Conclusões) 

Concluído o inquérito deve ser elaborado re latór io 

Ordem dos Médicos 
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que proponha instauração de um ou mais processos 
disciplinares ou o arquivamento do processo. 

Secção 11 

PROCESSO DE REVISÃO 

Artigo 62° 

(Revisão) 

Decidido definitivamente um processo disciplinar. 
do qual já não caiba recurso . pode ser iniciado. pelo 
Conse lho Nacional de Disciplina. processo de revisão. 

Artigo 63° 

(Legitimidade) 

1. O pedido de revisão pode ser formulado pelo 
interessado. pe lo arguido condenado ou ainda por 
seus herdeiros. 

2. O Presidente pode apresentar. fundamentada 
mente. propostas de revisão. 

Artigo 64° 

(Condições) 

A revisão só pode ser concedida nos casos seguintes : 

a) Quando su rjam novos factos ou novas provas 
susceptíveis de constituir forte presunção no 
sentido de alteração da decisão a rever; 

b ) Quando outra decisão já sem recurso tenha 
vindo cons iderar como fa lsos elementos de prova 
decisivos pa ra a decisão a rever; 

c) Quando ou tra decis[)o, já sem recu rso. puna por 
parcia lidade. corrupção ou suborno. praticados 
no processo a rever. algum dos elementos cuja 
intervenção teha sido determinante para a 
decisão. 

Art igo 65° 

(Procedimento) 

1. Apresentado o ped ido. acompanhado de toda a 
prova. ca be ao COR decidir da sua admissão. face aos 
elemen tos que o acompanharem. 

2. Sendo admitido. é designado relato r e são noti 
ficados o arguido e o interessado para se pronun
ciarem. 

3. Compete ao relator elaborar rela tório mandado. 
caso o entenda. rea lizar diligências complementares 
e apresentar proposta que negue ou conceda a revisão. 

Ordem dos Médicos 

Artigo 66° 

(Baixa do processo) 

Concedida a revisão , é o processo remetido ao 
órgão que primeiramente decidiu para que o instrua 
e decida de novo. 

Secção 

PROC ESSO DE REABILITAÇÃO 

Artigo 67° 

(Reabilitação) 

O Médico expu lso da Ordem pode ser readm itido 
med iante decisão do COR competente. a proferir nos 
termos do artigo 2 1 ° 

Artigo 68° 

(Recurso) 

Da decisão que negue ou conceda a reabilitação 
cabe recurso nos termos gerais. 

Capítulo VI II 

DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES 

Art igo 69° 

(Competência) 

Compete ao Pres idente do Conselho Reg ional 
providenciar pa ra a execução das decisões proferidas 
nos processos em que sejam arguidos os Médicos 
insc r itos nas secções regionais respectivas. 

Artigo 70° 

(Não cumprimento) 

O não cumpri mento das decisões disciplina res 
im plica a suspensão preventiva do condenado. sem 
prejuízo do procedimento subsequen te. 

Artigo 7 1° 

(Momento da execução) 

As decisões devem ser executadas a partir do dia 
seguinte ao da sua notificação. 
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Artigo 72.0 

(Médicos suspensos) 

O exercício da Medicina por Médicos suspensos 
é considerado, para todos os efeitos como exercíc io 
ilegal da Medicina. 

Capítu lo IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 73.0 

(Revisão) 

O presente estatuto deve ser revist 0 sempre que 
seja alterado o Código Deontológico . 

Artigo 74° 

(Normas Gerais) 

1. As disposições deste diploma que pressuponham 
alterações na lei penal em vigor ficam suspensas atá 
à sua concretização. 

2. Enquanto não ocorrer o disposto no número 
anterior, mantêm-se em vigor as normas competen tes 
do anterior estatuto. 

(Continuação da pag. 7) 

EDITORIAL 

Mas o Médico tem legítimos interesses e o problema 
da «i nterrupção temporária e parcial do trabalho». por 
vezes erradamente chamada «greve» - com as cono
tações negativas que tal termo encerra - será outro 
assunto de fundamental importância a tratar, enca
rado nos seus vários aspectos de motivações, evolu
ção, limites e resultados. Este problema tem vindo a 
agudizar-se em todos os países onde existem Sindi
catos livres, face às pressões do poder político sobre o 
exercício profissional médico. 

Como em todas as situações potencialmente graves 
da vida humana importa tomar devidamente em conta 
as lições que a exper iênc ia e a prática podem dar à 
Classe Médica para defesa dos seus direitos. Estes, ao 
serem preservados constituem fonte segura de melho
res cuidados de saúde para as popu lações, o que nem 
sempre os maus políticos são capazes de compreender, 
obcecados como estão na autopromoção e na capta
ção de votos. Estes esquecem que a saúde não se 
compadece com a demagogia mas exige trabalho, 
honestidade, competência, motivação, respeito e 
amor; e que para a sua formação ou para a prevenção, 
cura ou reabilitação da doença houve. há e haverá 
sempre um elemento chave: o Médico. 

António Gentil Martins 

Idoneidade de serviços 
Indicam-se seguidamente as condições que, segundo 

a regulamentação da Ordem, um Serviço deve preen
cher para que possa ser considerado idóneo: 

a) Ser independente, com autonomia administrativa 
e quadro próprio ; 

b) A Direcção do Serviço, Unidade, Secção ou 
Departamento tem de ser exeréida, efectiva 
mente, por um especia lista inscrito no respectivo 
Colégio, com o grau de Chefe de clín ica, asse
gurando responsabilização qualificada perma
nente; 

c) Ter Consulta Externa com supervisão por espe
cialista; 

d) Ter internamento de doentes com enfermarias 
próprias ou, excepciona lmente camas privativas 
onde os candidatos a especial ista possam asse
gurar continuidade de cuidados; 

e) Número mínimo de 24 camas; 
f) Ter no seu quadro permanente , pelo menos. dois 

especialistas inscritos no respectivo Quadro da 
Ordem dos Médicos; 

g) Ter um especialista por cada 3 estagiários; 
h) Ter um Chefe de Clínica por cada três espe

cialistas; 
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i) Estar apetrechado com os requisitos técnicos 
e didácticos necessários mínimos; 

j) Possuir um movimento de doentes sufic iente-

mente numeroso e nosolog icamente diversifi 
cado, de ambos os sexos e de todos os grupos 
etários, para permitir um treino eficaz da espe
cialidade; 

/) Dispor de apoio adequado de meios comple
mentares de diagnóstico e terapêutica , de acordo 
com as características de cada Especialidade ; 

m) Possu ir arquivo clín ico organ izado; 
n) Capacidade de estruturar e executar programa 

de ensino de pós-graduado; 
o) Reali zar reuniões clínicas regulares e periódicas; 
p) Dispor da Bibl ioteca da Especia lidade, criterio-

samente seleccionada (revistas, separatas. 
fotocópias, etc.); 

q) Ter serviço de documentação pedagógica: 
slides, fotografias, cassetes gravadas, fi lmes 
(próprios ou à disposição). 

Por outro lado, um serv1ço em que não se verifique 
a existência de todas as condições determinadas no 
número anterior, pode ser considerado idóneo para 
estágio parcial, por decisão do Conselho Nacional 
Executivo , como parecer fundamentado do Conselho 
Directivo do Colégio e apreciado caso a caso. 

Os Serviços que even tualmente venham a ser cons i
derados idóneos a título transitório, terão um prazo 
não superior a 6 anos para se apetrecharem de forma 
a satisfazer os requisitos do número um deste artigo, 
devendo requerê-lo ao Conselho Directivo do Colég io . 

Ordem dos Médicos 
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Defesa sócio-profissional 

APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO MÉDICO 
AO INSTITUTO DE HIGIENE 

E MEDICINA TROPICAL 

A 26 de Janeiro de 1981 enviou a Ordem dos 
Médicos ao Ministro dos Assuntos Sociais um projecto 
de Portaria visando equiparar os Médicos-Chefes de 
Serviço e os Médicos-Adjuntos em serviço no Labo
ratório de Análises Clínicas no Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical a Chefes de Clínica e a Especia
listas Hospitalares. 

Idêntico procedimento se adaptou em relação ao 
Ministro da Reforma Administrativa que posterior
mente informou a Ordem dos Médicos ter sido o pro
jecto em apreço remetido ao Ministério da Educação 
e Ciência. 

Nesta conformidade foi enviado a esta última enti 
dade o referido projecto de Portaria e até a nota de 
encargos a ela referente. 

A 2 de Junho de 1981 foi-nos comunicado o 
Parecer do Ministério dos Assuntos Sociais que 
terminava com a «conclusãon que se transcreve: 

1) O Instituto de Higiene e Medicina Tropical não 
é um serviço oficial de saúde . 

2) É uma pessoa colectiva dependente do Ministério 
da Educação e Ciência com funções de ensino. 
investigação e divulgação no campo da saúde 
tropical. 

3) Aos médicos em serviço no Insti tuto de Higiene 
e Medicina Tropical não são assim, aplicáveis as 
disposições do estatuto do Médico relativas 
a remunerações, uma vez que estas só se apli 
cam aos médicos dos serviços oficiais de saúde . 

4) Não poderão assim ser actualizadas por portaria 
elaborada nos termos previstos no art 0 21 .0 do 
Dec.-Lei n.0 373/79 as remunerações dos 
~édicos em serviço no Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical , problema que não é da com
petência do Ministério dos Assuntos Socia is. 

Em face de tal resolução a Ordem dos Médicos 
remeteu ao Secretário de Estado da Saúde o ofício 
que a seguir se inclui bem como o parecer do nosso 
Consu ltor Jurídico nele mencionado. 

Ordem dos Médicos 

«Na sequência do seu ofício 12 085 de 2 de Junho 
de 1981 e respeitante à aplicação do Estatuto do 
Médico aos Médicos do Instituto de Higielle e Meticina 
Tropical, venho transmi tir a V . Exa o parecer do 
Consultor Jurídico do Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos e que julgo põe ponto final em 
quaisquer dúvidas que pudessem existir. 

«Solicito, pois, a V. Exa a urgente ateração do seu 
parecer de 19 de Maio de 1981 e que actue junto dos 
Ministérios da Reforma Administrativa , das Finanças e 
do Plano, da Educação e Ciência e assuntos Sociais, 
no sentido da urgente solução deste assunto». 

CONTRA-PARECER DA ORDEM 

Natureza do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical face à aplicação do Estatuto do Médico 

1. O Estatuto do Médico aplica-se a médicos dos 
serviços oficiais de saúde (art 0 19° I 1 ). Trata -se de 
saber qual a natureza do Instituto de Higiene e Medi
cina Tropical, para efeitos desse diploma. 

2. Num, aliá.s mui douto, parecer dos serviços .do 
Contencioso do Ministério dos Assuntos Sociais lê-se, 
em resumo, que tendo o Instituto funções de « ... ensino, 
investização e divulgação nos domínios de saúde tro
pical. nos aspectos preventivo e curativc))) (linhas 1113 
da pág. 3 do parecer e art.0 2° do DL 576/76, de 
22 de Julho). não seria urn serviço oficia l de saúde. 

3. Que o Instituto de Higiene e de Medicina Tropical 
é um serviço ofi cia l, parece não haver dúvidas. 
O saber sé é ou não um serviço de saúde depende do 
âmbito da act ividade do Instituto. 

4. O facto de uma actividade ser de « ... ensino, 
investigação e divulgação nos domínios de saúde tro
Há « ... ensino, investigação e divulgação ... » no domínio 
da física, da química, da religião, da agronomia, do 
direito e, naturalmente, da saúde. Fisicamente, elas 
podem ter lugar em laboratórios. templos. prédios 
rústicos, tr ibunais, hospitais e, até, serviços adminis
trativos. O que é dizer: os « ... ensino, investigação 
e divulgação ... » podem ter lugar em serviços situados 
no âmbito da física , da química, da rel igião, da agrono
mia, do direito e, naturalmente, da saúde que assim se 
dirão, respectivamente, serviços físicos, químicos, 
re ligiosos. agronómicos, jurídicos e. naturalmente de 
saúde. 
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5. Assym sendo e não duvidando que, tal como pro
clama o sempre douto parecer do contencioso, o 
Instituto de Higiene e de Medicina Tropica l se dedica 
ao « ... ensino, investigação e divulgação ... », ficamos 
sem saber, só por essa locução, se é um serviço oficial 
físico, químico, religioso, agronómico , juríd ico ou, 
naturalmente de saúde . 

6. Não interessa, para a so lução desta questão, 
o Ministério de que depende o Instituto : há serviços 
oficiais de saúde no MEIC, tal como existem serviços 
oficiais jurídicos no MAS . 

7. Há pois que regressar às atribuições legais do 
Instituto de Higiene e Medicina Tropica l. Nesse parti 
cular, se atinarmos no art 0 2° do DL 576/76, de 
22 de Julho, mas ultrapassando o corpo desse artigo, 
verificaremos que das suas seis alíneas, quatro refe
rem expressamente actividades do âmbito da saúde e 
as outras duas fa zem-no também, indirectamente . 
É que nem só os hospitais são serviços de saúde e, 
ainda aí, o próprio corpo do artigo 2° do DL 576/76, 
brilhantemente citado no parecer do Contencioso do 
MAS, comete ao Instituto funções de « ... ensino, inves
tigação e divulgação nos domínios da saúde tropical. 
nos aspectos preventivo e curativo ... » 

8. Salvo a devida vénia e o muito qúe sempre nos 
mereceram - e merecem - os serviços do Conten
cioso do MAS, só por menor atenção se poderia vir 
dizer que « ... o Instituto de Higiene e Medicina Tropica l 
não é um serviço oficial de saúde pois lhe competem 
funções de estudo, ensino , investigação e divulgação». 
Uma coisa não tira a outra pois estão em níveis 
diferentes. 

9 . O Instituto de Higiene e Medicina Tropical é, 
pois, um estabelecimento oficial de saúde com 
características próprias. Aplicam-se as normas 
do Estatuto do Médico, mediante a Portaria pre
vista no seu artigo 21. 0

; a qual compete, também, 
ao MAS. Pen sa mos que seria de estabelecer um 
·contacto directo com S. Exa o Senhor Secretário 
de Estado da Saúde para esc larecer este assunto; 
a sua natureza é de tal forma líquida que não sus
ci ta prob lemas técnico-jurídicos de maior; não vemos 
razões jurídicas plausíveis para protelar o projecto de 
Portaria há mais de seis meses elaborado e proposto 
pela Ordem dos Médicos. 

O Estatuto do Médico . aprovado pelo Decreto-Lei 
n ° 373!79. de 8 de setembro. veio abranger, no seu 
art igo 1 °, todos os médicos que exercem funções 
profissionais nos estabelecimentos e serviços direc
tamente dependentes da Administração Central, 
Regional e Local . Em tabela anexa ao Estatuto , figu
ram diversas categorias médicas. cujas remunerações 
foram actualizadas. Essa Tabela não era, portanto, 
exaustiva : em outros estabelecimentos existem cate
gorias pecu liares que, pela sua diversidade, não foram 
consideradas imediatamente pelo Estatuto . Mas o 
mesmo Estatuto previu que, para evitar distorções, 
tais categorias específicas foram objecto de actuali 
zação de vencimentos, em termos equivalentes aos da 
genera lidade dos Médicos. 
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A tal actualização há , agora , que proceder. 
Assim, ao abrigo do art 0 21 °, n ° 1. do Decreto Lei 

n° 373/79, de 8 de Setembro. sugere-se: 

«Manda o Governo da República, pelos Ministros da 
Reforma Administrativa , das Finanças e do Plano, da 
Educação e Ciência e dos Assuntos Sociais, o segu inte 

Artigo 1 ° - Para efeitos das remunerações pre
vistas na tabela anexa ao Decreto-Lei n° 373/79. 
de 8 de setembro, os médicos-chefes de serviço e os 
médicos-adjuntos em serviço no Laboratório de Aná
lisus Clínicas do Instituto de Higiene e Medicina Tro
pical são equiparados a chefes de clínica e a especia
listas hospitalares. respectivamente. 

Artigo 2° - Os efeitos deste diploma são repor
tad os aos do Decreto-Lei n ° 373/79, de 8 de 
Setembro.» 

• 
ACTUALIZAÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE 

PARA OS MÉDICOS DOS SERVIÇOS 
MÉDICO-SOCIAIS 

A propósito do assunto em epígrafe, enviámos ao 
Secretário de Estado da Saúde o ofício que se 
transcreve seguidamente : 

«Como sabe V. Ex.a, por despacho do então Secre
tário de Estado da Saúde em Setembro de 1979, fo i 
decidido actualizar o subsídio de transporte para os 
médicos dos Serviços Médico-Sociais que então se 
deveria situar a 7$50 o km. Mais tarde em Fevereiro 
de 1980, foi o valor do km percorrido aumentado 
para 11 $00, isto sendo em função do valor da gaso
lina e inflação. Nunca essas directrizes foram total 
mente cumpridas e verifica-se mais uma vez que os 
médicos continuam a ser vítimas duma situação discri
minatória, já que para outros grupos profissionais 
a Lei é integralmente cumprida . 

~<Sabendo-se que o Estatuto do Médico obriga a que 
os subsídios de transporte sejam pagos ao valor utili 
zado na Função Públ ica, vimos solicitar a V. Exa a 
tomada imed iata de medidas que levem ao justo 
pagamento das deslocações dos médicos. Por outro 
lado, e no que se refere especificamente aos médicos 
dos Serviços Domiciliários e cujo va lor do subsídio de 
transporte foi inicialmente calculado em 400$00 
mensais, solicitamos a V . Exa que a actualização do 
referido subsídio seja feito de imediato e sempre em 
relação com os valores utilizados na Função Pública. 

«Nessas circinstâncias, e até que haja nova actuali
zação do subsídio de deslocação do km, deverão os 
médicos dos Serviços domiciliários dos Serviços 
médico-Sociais receber um subsídio de deslocação 
mens.JI no valor de 4400$00 (400 km/ mês) 

«Só assim se actua com justiça e no respeito dos 
direitos dos médicos e até porque a estes não cabe 
responsabilidade se as promessas dos sucessivos 
Governos transcendem a capacidade financeira no 
Sector da Saúde, nos limites que lhe foram atri buídos 
pelo Orçamento Geral do Estado». 

Ordem dos Médicos 



Vária 

SIMPÓSIO SOBRE TÉCNICAS ORTOPÉDICAS 

De 23 a 26 de Setembro realizar-se-á no Mónaco 
o IV Simpósio Mediterrânico sobre técnicas orto
pédicas e equipamento . 

A Comissão Organizadora espera que nele parti 
cipem cerca de 2000 técnicos especialistas de todo 
o Mundo. além de pessoas deficientes. 

O si mpósio estará integrado no Ano Internacional 
do Deficiente e tem como Presidente da Comissão 
Científi ca o Prof. Pierre Rabischong. Reitor da Facul 
dade de Medicina de Montpellier. 

• 
ASSINATURA USADA PELOS MÉDICOS 

NO EXERCÍCIO DE CLÍNICA 

( Extracto da A c ta do Conselho Nacional Executivo 
de 11 /8/8 1) 

Deve o médico utilizar preferencialmente sem
pre a mesma assinatura no exercício da sua clí
nica profissional ainda que usando ocasional
mente uma forma abreviada. 

Qualquer das duas assinaturas a utilizar, deve 
constar da ficha existente nos arquivos da Ordem 
dos Médicos a fim de que esta possa identificar a 
documentação que eventualmente lhe venha a 
ser submetida. 

Esta medida impõe-se para um mais fácil e 
efectivo controlo de qualquer tentativa de falsifi
cação de assinatura de médico. 

• 
PARECER DO CONTENCIOSO 
SOBRE FICHEIROS MÉDICOS 

Transcrevemos seguidamente o parecer do Conten 
cioso da Secção Regiona l do Sul sobre a legitimidade 
da propriedade dos ficheiro s médicos. 

«Pretende-se saber se o médico que dei xou um 
centro clínico pode trazer consigo o ficheiro dos 
doentes. apesar de as ficha s terem sido adquiridas 
pelo proprietário do «Centro». que alega que o referido 
ficheiro lhe pertence. 

«0 ficheiro de doentes contém matéria de seg redo 
profissional. 
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«Daí que ao médico haja forço sa mente de reconhe
·cer-se o direito de o trazer . 

«Mais: trata-se igualmente de um dever, na medida 
em que o abandono de tais elementos à manipulação 
de pessoas estranhas à relação médico-doente pode 
inclusivamente envolver responsa bilidade criminal 
- a revelação de sigilo médico é punida pela nossa lei 
penal (art. 7° do Decreto-Lei n ° 32 171 . de 
29/7/1942 e art . 290° do Código Penal) 

«Ouando muito, o Centro terá direito a ser indemni
zado pela perda das fichas. ou mediante compra de 
novas a expensas do médico. ou através do paga
mento do respectivo va lor. 

«Assim decorrerá do disposto no Código Civil a 
propósito da figura da «acessão mobiliária ». por 
«especificação de boa fé» (art. 1336°). que nos 
parece quadrar-se com a hipótese em causa». 

• 

CURSO DE PERINATALOGIA 

No cenário de St . Thomas (Ilhas Virgens) a Divisão 
de Neonatalogia-Departamento de Pediatria da Escola 
de Medicina da Universidade de Miami, vai organizar o 
seu 6° Curso Anual de Post-graduação. o qual decor
rerá de 15 a 21 de Novembro próximo. 

O objectivo primordial da reunião consiste na actua
lização e divulgação de nova s técnicas e terapêuticas 
em Obstectrícia Neonatalogia e Medicina do Cresci-
mento. 

De considerar que foi estabelecido um mínimo de 
inscrições (50) abaixo do qual o Congresso será 
cancelado. e um máxi mo ( 1 00) . 

• 
CONGRESSO MUNDIAL DE ODONTOLOGIA 

Promovido pela Associação Brasileira de Odontologia. 
com apoio da Federação Dentária Internacional. rea lizar
-se-á de 4 a 1 O de Setembro próximo. o 69° Congresso 
Mundial de Odontologia . 

As sessões de trabalho terão lugar no Centro de Con
venções do Hotel Nacional do Rio de Janeiro. 

Informações adicionais podem ser obtidas junto à 
aludida entidade organ izadora - Rua Alvaro Alvim . 
33/ 37. sa la 514/ 517 - CEP 20.031, Rio de Janeiro. 

19 



BOLSAS DE ESTUDO PARA O MÉXICO 

A Ordem dos Médicos informa todos os eventuais 
interessados que o Instituto Nacional de Cardiologia 
do México oferece anualmente a nacionais de todos os 
países. as seguintes bolsas de estudo: 

a) 12 lugares para médicos residentes de Cardiologia. 
Duração de 2 anos . 

b) 3 lugares para médicos residentes em Cirurgia 
Cardiovascular. Duração de 3 anos. 

c) 3 lugares para médicos residentes de anestesio
logia em Cirurgia Cardiovascular. Duração de 
1 ano. 

d) 1 lugar para médico residente em Nefrologia . 
Duração de 2 anos. 

e) 1 lugar para médico residente em Anatomia Pato
lógica . Duração de 2 anos. 

f) 30 lugares para médicos ajudantes de tempo 
completo. Duração de 1 ano . 

g) 6 lugares para médicos assistentes de tempo com
pleto-parc ia l. Duração variável. em geral. no mínimo 
não inferior a 1 ano . 

O prazo de recepção dos documentos termina este 
ano. em Setembro. A selecção dos candidatos far-se-á 
em Novembro e o ingresso a 1 de Março de 1982. 
Para qualquer informação suplementar. os interes
sados deverão dirigir-se ao «Jefe de la Division de 
Ensefianza del Instituto Nacional de Cardiologia. Calle 
Juan Badiano n.0 1, México 22. D. F.». 

• 
JORNADAS INTERNACIONAIS 
DE ANESTESIA 
E REANIMAÇÃO 

São estas as palavras justificativas das Jornadas 
Internacionais de Anestesia e Reanimação que decor
rerão no Porto de 14 a 17 de Outubro próximo por 
iniciativa do Serviço de Anestesia e Reanimação do 
Hospital de S. João. 

«Por força da pressão decorrente do elevado índice 
de mortalidade dos acidentados, em grande parte 
resultante da inexistência duma planificação racional 
dos cuidados médicos. pretende-se reorganizar os 
Serviços de Emergência . 

«Pareceu-nos que seria útil que os anestesistas
-reanimadores. necessariamente vocacionados para 
actuarem em situação de urgência. tivessem uma 
palavra a dizer. procurando. com os ensmamentos 
colhidos na sua experiência do dia-a -dia. contribuir 
para essa planificação . 

«Neste sentido. e situando-nos numa posição crítica 
face às deficiências que notamos emperrar a nossa 
actuação, pretendemos auxiliar na busca das soluções 
que se afigurem mais eficazes, e mais de acordo com 
a realidade do nosso País . 

(IA presença dos colegas estrangeiros. que dedi
caram o melhor dos seus esforços à resolução de 
problemas semelhantes nos seus Países. é um auxílio 
inestimável ao nosso projecto.» 

20 

CONGRESSOS DE ALERGIA E IMUNOLOGIA 

Informa-nos a Sociedade Portuguesa de Alergologia 
e Imunologia Clínica que. em colaboração com a 
Sociedade Luso-Brasileira de Alergia e Imunologia. 
irão realizar o 111 Congresso Luso-Brasileiro da Espe
cialidade que terá lugar no Alvor . Algarve de 9-14 de 
Outubro de 1981 e simultaneamente a VI Reunião 
Internacional de lmuno-Aiergologia . 11 Reunião Anual 
da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 
Clínica e 11 Reunião em Portugal do Groupement des 
Allergologistes et lmmunologistes de Langues Latinas. 

Este 111 Congresso e as Reuniões Complementares 
vão reunir os Alergologistas e Imunologistas Portu
gueses e Brasileiros para debater problemas de índole 
prática sem descurar os fundamentos imunológicos. 
Espera-se uma numerosa representação Brasileira . a 
habitual e activa participação Portuguesa e está já 
assegurada a presença de Conferencistas Europeus 
convidados da maior nomeada (Charpin . Molina. 
Girard. Benveniste). 

A um Programa Científico que se espera muito 
frutuoso e complementar do Congresso da lnterasma 
realizando-se em Paris de 28 de Setembro a 2 de 
Outubro. junta-se uma oportunidade de convívio entre 
os lmun oa lergologistas e Imunologistas dos pàíses de 
Língua Portuguesa e um atractivo Programa Social no 
Algarve, em época de esplendor outonal. 

O Português será a língua oficial mas o Inglês e 
Francês serão utilizados nas Conferências Plenárias 
para as quais se procurará, se necessário. organizar 
tradução simultânea. Além destas Conferências 
haverá Mesas-Redondas e Comunicações Livres. 

Os temas já definidos são: 
- Progressos Terapêuticos 
- Alergia Profissional 
- Alergia de Expressão Cutânea 
- Imunologia das Doenças Sistémicas 

• 
COMPARTICIPAÇÃO DA ADSE 

EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA 

Dando entrada nas ADSE diversos pedidos de 
comparticipação em tratamentos de fisioterapia . 
realizados em diversos locais. nomeadamente postos 
de enfermagem e em ginásios (que não funcionam sob 
orientação médica). ministrados por enfermeiras. 
ma ssag istas, fisioterapeutas e professores de Educa
ção Física. foi por aquela Entidaqe solicitado o parecer 
da Ordem dos Médicos sobre ests cuidados de saúde. 
praticados nestas condições. 

Ponderada a questão. informámos a ADSE de que 
entendemos que nenhum tratamento poderá ser 
efectuado por Enfermeiros. Massagistas. Fisiotera
peutas ou Professores de Edu cação Física . sem a 
devida indicação e prescrição médica . Os actos a 
realizar por estes não licenciados em medicina. apenas 
poderão ser os que enquatram no âmbito específico 
da sua profissão. e conforme consagrado na lei . 

Assim . não deve haver comparticipação. excepto 
quando haja explícita prescrição médica, e além disso 
exista controlo médico da evolução terapêutica. 

Ordem dos Médicos 



MOÇÃO EM RELAÇÃO COM A SITUAÇÃO 
ITALIANA VOTADA PELA ASSEMBLEIA 

PLENÁRIA DA COMISSÃO MÉDICA 
PERMANENTE DE MÉDICOS DA CEE 
DE 18/19 DE NOVEMBRO DE 1977 

MOÇÃO 

Tendo escutado o relato da ora Mignon e da 
Subcomissão de Segu ra nça Social após a visita à Itália 
do Grupo de Trabalh o Itinerante de Segurança Socia l. 
e face às informações sobre a evolução da 
reforma de Saúde em Itália . 

Verificando que esta reforma parece dirigirse 
cada vez mais no sentido de: 

- um número cada vez maior de médicos que pres
tam serviços clínicos estar a transformar-se em 
Funcionários Públicos; 

- limitação progressiva do número de Médicos que 
podem ser· admitidos como Médicos Clínicos no 
Fundo de Seguro de Doença; 

- redução para nível insignificante do número de 
representantes médicos nos órgãos de Governo 
e de Direcção da Reforma, negação de direitos 
fundamentai s dos cidadãos (num sistema de livre 
escolha com a colaboração do Estado) para 
poder procurar formas de assistência Médica em 
alternativa ao Serviço Nacional de Saúde. 

Recordando os princíp ios contidos na Declaração 
Médico-Social aprovada em Nurenberga em 
1967 a qual salienta a importância da liberdade e 
independência da Profissão Médica, as quais são 
de interesse essencial para a qualidade e efi
ciência dos Serviços Médicos e portanto para 
a Saúde Pública. 

Recordando também o art. 48° do Tratado de 
Roma. com referência ao art. 484°. o qua l estipula 
que o consignado nesse artigo não se aplicará aos que 
trabalham no Serviço Público. faz notar que todas as 
d isposições nacionais que aumentem o número de 
funcionários públicos, no Sector Médico, criall' 
novos obstáculos à livre circu lação. 

Exprime a maior so lidariedade à profi ssão Médica 
Italiana para que o Presidente da Comissão Perma 
nente dos Médicos em cooperação com a delega$ãO 
Italiana , tome inic iativas concretas que contribuam 
para dar a conhecer a solidariedade de toda a pro
fissão Médica europeia para com os Colegas Italianos. 

• 

ALGUMAS DAS CONCLUSÕES 
DA REUNIÃO DA UEMS EM 17 E 18 DE 

OUTUBRO DE 1980, EM VENEZA 

a) O treino das Especialidades Cirúrgicas. deve 
necessariamente conter um tronco comum em 
Ciru rgia em geral. de duração variáve l con
forme as Especialidades; 
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b) O tronco comum de treino em Cirurgia em 
Geral. terá que compreender educação em Pro
pedêutica Cirúrgica. nomeadamente a inicia
ção aos princípios básrcos da Cirurgia e das 
suas técnicas. a nível superior ao do treino 
habitual de todos os médicos; 

c) O programa e conteúdo desse «tronco comum» 
de treino em Cir·urgia em Geral deve ser elabo
rado pelas Especialidades envolvidas; 

d) Qualquer Especia lidade Cirúrgica exige um 
tempo mínimo de treino de seis anos, com a 
excepção da Oftalmologia. que optou por um 
treino de quatro anos. mas aceitando um 
«tronco comum». 

Reafirmou-se que o reconhecimento de qualquer 
nova Especialidade dentro da UEMS exige: 

1) Um «tronco comum» de treino em Cirurgia 
em Geral. 

2) Reconhecimento de que uma nova Especiali
dade poderá apenas ser feito se forem cum
pridas as três regras de Lacquet e que a U EMS 
aceitou na sua reunião de Dublin. em Novem
bro de 1979. 

A Especialidade cand idata terá que provar ser 
exerc ida como actividade principal. fornecer um 
suporte de vida suficiente e em serviços adequada
mente adaptados unicamente para esse tipo de 
Cirurg ia. 

A Especialidade candidata deverá provar que é 
exercida na maioria dos países da CEE. e a um nível 
que perm ita a existência de facilidades de treino . 

A Especialidade candidata deverá provar que existe 
em cada país da CEE um número su ficiente de Espe
cialistas qualificados, que permita a constituição de 
Júris de Exames, e de lnspectores que assegurem a 
qua lidade do treino efectuado. 

• 

MEDICINA E GASTRONOMIA 

Um grupo de médicos Franceses especia lmente 
sensibilizados para o lu gar importante que os alimen
tos e as bebidas ocupam no quadro de actividade 
quotidiana, agrupou-se há anos na Sociedade de Gas
tronomia Médica e na Associação dos Médicos Amigos 
dos Vinhos Fran ceses - entidades cuja fin alidade 
primordial dizem ser. «ref lectir sobre a qualidade dos 
al imentos e das bebidas». 

Pois estes agrupamentos. com a co laboração da 
Revista «Medicina e Gastronomia» que editam con
juntamente. vão organizar brevemente em Paris uma 
reunião na qual serão abordados temas do âmbito 
persegu ido por aquelas associações. 

Os Médicos Portugueses interessados poderão 
so lic itar esclarecimentos complementares ao Con
sel ho Nacional Executivo (telefone . 80 54 12). 

21 



Opinião 

ABAIXO ASSINADO 

Os abaixo assinados, Médicos da Zona Norte, a pro
pósito do projecto de Carreiras Médicas divulgado 
para discussão pelos MAS/SES do VIl Governo Cons
titucional, decidem assumir a segu inte posição: 

1 - Considerar imperativos e válidos os esforços 
de dignificação das Carreiras Médicas; 

2 - Considerar que na sequênc ia lógica do período 
formativo a que correspondem os Internatos de Espe
cialidade e do afirmado em 1, as Carre iras Médicas 
devem atribuir os seus próprios títulos de graduação 
nas especialidades cuja formação é ministrada no seu 
âmbito; 

3 - Considerar que a titulação com os graus da 
Carreira Médica deve ser concedida por concurso de 
graduação único, com va lor nacional, integrando no 
seu júri todas as entidades com responsabilidade na 
formação médica pós-graduada. efectuado imedia 
tamente a segu ir à conclusão do respectiv:o Internato e 
aberto a todos os que façam prova do real cumpri
mento dos «curricula» nacionais; 
4- Considerar como condição imprescindível 

para o acesso às funções da Carreira Médica a obten
ção dos respectivos graus da Carreira Médica; 
- 5 - Considerar imperativo que a Lei morali ze o 

acesso às Carreiras, não permitindo que qualquer 
licenciado em Medicina possa. concorrer a qualquer 
função da Carreira Médica. antes de os licenciados do 
mesmo ano. que cumpriram as etapas da Carreira 
Médica. poderem ter obtido o grau que os habilite 
a participar no concurso a essa mesma função; 
6- Considerar que à O.M. compete, não a demis

são das suas respon sa bilidades na formação médica 
pós-graduada, mas pelo contrário. intervir. numa pers
pectiva realista. na definição de: 
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a) «curr icula» idóneos nos Internatos ; 
b) idoneidade nos Serviços em que se fazem os 

Internatos, 
c) responsabilização das Direcções dos Serviços, 

pela formação concedida nos respectivos Ser
viços aos que aí fazem Internatos; 

d) participação responsável e digna nos júris de 
graduação das Carreiras Médicas. na sequência 
dos três pontos precedentes e com as funções 
que lhe cabem de contro lo e dignificação técnico
-profi ssional; 

e) júris de exames qualificados .. nomeadamente no 
que di z respeito às graduações dos seus com
ponentes 

COMUNICADO 

Recebeu o Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos uma carta assinada por algumas Comis 
sões de Policlínicos da Zona Norte, acompanhada de 
fotocópia de um «aba ixo assinado», a qua l, após 
«cu idadosa e isenta análise», merece o segui nte escla 
recimento: 

1. As posições assumidas pelo Conselho Regional 
do Norte perante os sucessivos Governos na 
discussão dos seus projectos de Carreiras 
Médicas tem decorrido da defesa de princípios 
programáticos que a Classe múltiplas vezes 
aprovou. muitas das quais já consignadas no 
Decreto-Lei n° 282!77 promulgado pelo 
I Governo Constitucional do Dr. Mário Soares e 
com parecer de constitucionalidade do Con
selho de Revolução. nomeadamente: 

a) Exercício da sua acção com total indepen
dência em relação ao Estado. formações polí
ticas e outras organizações (n° 2 do Art 0 40 
do Estatuto da Ordem dos Médicos). 

b) A liberdade de opin iões e o livre jogo demo
crático garantido pelo Estatuto da Ordem dos 
Médicos não justificam a constituição de 
quaisquer organismos dentro da Ordem 
que possam falsear ou influenciar as 
regras normais da democracia e possam 
conduzir à divisão de entre os seus mem
bros (n° 4 do Art 0 4° do Estatuto da 
Ordem). 

c) A defesa da qualificação profissional médica 
tem por fim exclusivo fazer respeitar o 
direito dos utentes a uma medicina qualifi
cada (alínea a) do Art 0 6° do Estatuto da 
Ordem dos Médicos). 

d) Promover a qualificação profissional dos 
médicos pela concessão de títulos de diferen
ciação (alínea f) do Art 0 6° do Estatuto da 
Ordem dos Médicos). 

e) Cumprir e fazer cumprir as deliberações e 
decisões dos órgãos da Ordem. tomadas de 
acordo com o Estatuto (alínea f) do Art0 13° 
do Estatuto da Ordem dos Médicos). 

f) É da única e exc lu siva competência da Ordem 
dos Médicos o reconhecimento da individua
lização das especial idad es e competênc ia s 
médicas e cirúrgicas, da correspondente 
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qualificação profissional médica e da atri
buição do respectivo título de especialista que 
só pode ser usado pelos médicos inscritos no 
seu Quadro de Especialistas (Art 0 90° e 91 ° 
do Estatuto da Ordem dos Médicos). 

g) Reconhecimento do princípio de que a defesa 
dos legítimos interesses médicos passe em 
primeiro lugar pelo exercício de uma medicina 
humanizada que respeite o direito à saúde de 
todos os cidadãos (Preâmbulo do Estatuto da 
Ordem dos Médicos). 

2. Foi o «a baixo assinado» redigido em termos 
pouco claros por um grupo de médicos cuja 
conotação política é deveras conhecida. que a 
todo transe procura desprestigiar a sua asso
ciação de Classe - a Ordem dos Médicos . 

Repare-se: 

No ponto 2. defende-se que as «Carreiras 
Médicas» devem atribuir os seus próprios títulos 
(sic). Sendo uma Carreira por definição um 
conjunto de graus escalonados a que tem acesso 
um profissional nela inserido. não se com
preende o sentido de tal afirmação. Contudo 
será de admitir que as Direcções dos Serviços ou 
as dos Hospitais possam atribuir títulos de 
valorização profissional. 

No ponto 3, pretende-se retirar aos Colégios 
de Especialidades respectivos. órgãos que englo
bam todos os especialistas portugueses. a capa
cidade de atribuir títulos de Especialistas através 
da aprovação em provas perante júris por eles 
propostos e concedê-la a um departamento de 
Estado. político e burocrático. que carece de 
idoneidade técnica para tal (vide recente criação 
de «especialidades». por um órgão meramente 
político- Secretaria de Estado da Saúde). 

Tal contraria frontalmente a política de regio
nalização de saúde e de autonomia técnica e 
administrativa dos hospitais. que vêem assim 
coarctada a possibilidade de escolha dos seus 
quadros médicos (internos e especialistas) de 
acordo com os critérios definidos pelos seus 
Órgãos de Direcção. 

No ponto 6. faz-se um descarado convite à 
intromissão da Ordem na actividade normal dos 
Hospitais (com que objectivos?). os quais devem 
assumir inteira responsabilidade pela forma 
como gerem as suas actividades de assistência. 

ensino e investigação. 

A Ordem compete apenas. através dos Colé
gios de Especialidades respectivos. a definição 
de critérios de idoneidade de Serviços e a sua 
verificação para efeitos do reconhecimento dos 
tirocínios visando a obtenção do título de Espe
cialista que nos termos da lei. só a ela compete 

atribuir. 
O conceito corporativista consignado na 

redacção do n° 6 é frontalmente repudiado pelo 
Conselho Regional, pois a Ordem dos Médicos 
não quer. nem pode aceitar. a interferência 
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directa nas Car-reiras - internatos. JÚris de 
«Provas de avalração de rnternaton (quarsquer
que sejam os seus nomes)- nem nas direcções 
dos Serviços Hospitalares. 

3. A atitude firme deste Conselho Regional. resul
tante da legitimidade e validade das suas posições 
constrturu decrsrvamente para que o Conselho 
Nacional Executivo chegasse a uma solução de 
compromisso com o Secretário de Estado da 
Saúde - Dr . Paulo Mendo. no qual ficaram 
expr-essos os pr-rncípros atrás crtado s. nomea
·damente . titulação de Especialista atribuída pela 
Ordem dos Médicos; possibilidade de cada Hos
pital atribuir a sua graduação em Assistente (título 
de Assistente Hospitalar) através de júris 
nomeados por eles próprios sob proposta do 
Serviço. no qual o Interno concluiu o seu internato 
e constituídos. em princípio. por médicos do 
mesmo Hospital. 

4. Podem os médicos da Secção Regional do Norte 
permanecerem tranquilos e confiantes pois este 
Conselho Regional. seu único e legítimo repre
sentante. não deixará de reflectir a cada momento 
e em todas ;:;s situações a sua vontade democra
ticamente expressa nos termos estatutários. 

5. Desiludam-se. pois. aqueles que fazem da intriga. 
da calúnia, da deturpação de factos. da ambigui
dade e do absentismo armas actuantas contra 
a dignidade e razão da sua própria Ordem. 
Esta jamais será um simples Reg isto de M édicos 
como pretendem os autores do «abaixo assinado» 
pois. contra tal se levantará toda uma Classe 
digna e responsável. 

Porto, 1 O de Agosto de 1981. 

O CONSELHO REGIONAL 

A INVESTIGAÇÃO QUE PODEMOS FALEI1 

<tÂ. nossa época de fazer rnvestrgação por rn rciat1va 
própria terminou; ela passou como passaram as 
épocas de tod os os proneiros; o trpo de rnvestrgação 
que hoje se está fazendo internacionalmente r-equer 
cond ições materiais que nós não podemos realrzar. 
ci rcunscre~endo-nos a uma rnvestrgação -procluto da I v 
prática clínica; hoje as coisas estão organrzadas com 
umas exigências tais. ultra-especialrzaclas e rmponcl? 
material sofisticado e instalações perfeitíssrmas. qie / "" 
nós não podemos competir 

«E penso também que não seria moral desviar
mos verbas nesse sentido, quando temos tanta 
coisa a fazer no campo da assistência . É aí que 
devemos investir». 

Foram palavras do Prol . Dr. Arsénio Cordeiro ao 
Jornal <<A Tard e». Palavras a considerar seriamente 
dado o seu clarividente acerto. 
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