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Os pontos nos iis ou a visão míope de certos anal istas (7) políticos ...
Se as acções ficam com quem as pratica também é verdade que não insulta quem
quer mas apenas quem pode . Vem isto a propósito de certas campanhas orquestradas em órgãos de Comunicação Social contra a Ordem dos Médicos em
geral e os seus corpos gerentes em particular.
Para além das já usuais acusações de elitista, defensora de privilégios, corpora tivista , demagógica e tantas outras , chegou-se agora ao requinte de a acusar de
monolitismo, dado que mantém inalterados os pr incípios que tem defendi do nos
últimos anos! Será que os actuais críticos não se terão apercebido que ta l acontece
porque efectiva mente se acredita e conti nua a acred itar nesses princípios e que o bom
julgador nem sempre por si se julga? Será que confundem monolitismo com
verticalidade e trajectórias inconstantes com os genuínos desejos de diálogo
construtivo e que tantas vezes impõe transigir em pontos não essenciais?
Sobretudo em anos recentes tem-se usado e abusado de «frases feitas>>.
«palavras chave» ou «slogans» de tipo publicitário sempre que ou não se
com preendem as situações ou , o que é mais grave. hipocritamente se procura ocultar
a realidade, camufla ndo-a com a roupagem que se Julga mais oportuna ou de melhor
aceitação geral.
Termos como democracia, liberdade, direita, esquerda, soc iali smo e fascismo são
usados umas vezes como armas de arremeço e agressão, outras como fachadas ou
cortinas de fumo que escondem posições concretas ou simples intenções, outras
ainda como <<argumentos decisivos e finais» quando na falta de verdadeiros
argumentos.
Quem ass im usa tais termos não será digno da nobre e ingrata profissão de
Jornalista, que não se define apenas pe lo facto de se esc;rever ou traba lhar para um
Jornal. Tão-pouco se aceitará como modelo de bom profissional aquele cuja «verdade
tr-ansmitida» parece em permanente muta ção, Deus sabe se por simples instabilidade
psíquica ou se porque as suas convicções nunca foram devidamente analisadas
e sedimentadas - condição essencial para uma coerência e firmeza de atitudes como
as assumidas pelos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos .
Se a saúde não se faz só com médicos, estes serão sempre e até por simp les
definição, a espinha dorsal de qualquer Sistema de Saúde e os Coordenadores
naturais das Equipas que de tal se ocupam. verdade que transparece na
essência da Declaração de Alma-Ata ainda que muitos pretendam interpretá-la de forma diferente e sofismada.
(Continua na pág. 14)
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Achegas para a História das Associações
de classe dos médicos portugueses,
inseridas hoje,
na chamada Ordem dos Médicos
Por JOSÉ LEONE (*)

Para compreender o movimento associativo da
classe médica, é necessário estabelecer duas épocas :
a primeira, determinada pelo ambiente político do final
do passado século; a segunda , com cariz especial a
partir dos anos vinte, originada por uma situação
política que se chamou Estado Novo, nascida da revolução de 28 de Maio de 1926. Ainda, a primeira caracterizou-a o meio associativo e cooperativista, que se
generalizou após a mudança de regime em 191 O;
a segunda, foi marcada por um regime coercivo, de
propaganda corporativa e de sindicatos!
Ao ano de 1898 corresponde a fundação da Associação dos Médicos Portugueses, em Lisboa e a primeira no género; ao ano de 1938 a criação da instituição Ordem dos Médicos, de carácter nacional.
Ambas surgidas no mês de Novembro!
Tudo começou num determinado dia, em que um
pequeno grupo de médicos de Lisboa, de «ânimo
confiado e teimoso», julgou ser útil fundar-se uma
associação de classe dos médicos de Portugal, com o
fim de defender os associados da província e da
capital. contra os não raros abusos em que são vítimas, «já em concursos das Câmaras Municipais, politiqueiras, já nas suas contendas com as Associações

(

(*)JOSÉ LEONE, licenciou-se em Direito, pela Universidade de Lisboa, em 1932.
Foi funcionário dos Serviços Administrativos dos
Hospitais Civis de Lisboa, de 1930 a 1971, ano em
que requereu a aposentação.
Dedicou mais de metade da sua carreira burocrática a orientar os serviços da Biblioteca, Museu
e Arquivo Histórico, redigindo alguns trabalhos, sobre
o passado do Hospital de Todos-os-Santos, Hospital
Real de S. José e outros dos Civis, que publicou no
Boletim Clínico dos H C.L., do qual foi longos anos
Secretário.
Com grande interesse pela história da Medicina,
colaborou nas seguintes iniciativas:
a) Na feitura da exposição e catálogo, de homenagem póstuma ao Dr. Alberto Mac Bride, no
Salão Nobre do Hospital de S. José, em 1954;
na instalação do Museu dos H.C.L. no Hospital
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de Socorros Mútuos, de vida airada, já na s sua s relações com o Estado, Nosso Soberano, que nos dá o
pão do fisco e outros pães de parecida farinha»! No
entanto, grande número de outros clínicos descrentes,
dos bons resultados desta iniciativa, argumentavam
«não ser esta a primeira tentativa de se agremiarem
em sociedade, pois já tinha havido mais e tinham
falhado sempre!»
Porém, não dando ouvidos a esse eternos indecisos, os médicos teimosos convocaram uma assembleia geral. cuja 1 a Sessão preparatória se realizou a
13 de Novembro de 1897, na sala das sessões da
Sociedade das Ciências Médicas, para o efeito gentilmente cedida. Por ter interesse histórico, nomearemos
os nomes dos médicos que a ela assistiram , não o
fazendo para as restantes sessões, por desnecessária
repetição dos textos e alongamento deste trabalho,
pelo que nos limitamos apenas a citar os factos mais
importantes nelas aprovados. Assim, diremos que estiveram presentes os Srs.: Salazar de Sousa, Gentil.
J. Evaristo, Bettencourt Ferreira, Zeferino Falcão,
Cupertino Ribeiro, João Pedro d'Aimeida, Álvaro da
Fonseca, Mattos, Frederico Valente, Santos Paiva,
Luís da Fonseca, Augusto Neves, Affonso de Lemos,

b)

c)

d)

e)

de Santa Marta, em 1957; na criação e cunha gem da Medalha Histórica dos H .C. L., em 1961;
na colocação da lápida a Sousa Martins, no
Serviço do Hospital de S. José onde outrora
fora Director, em 1962; na feitura da secção
bibliográfica do catálogo da Exposição de
Médicos Artistas, no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, no ano de 1964; na exposição e catálogo sobre Ortopedia, no Hospital
de S. Lázaro, em 1971; etc.;
Contribuiu ainda, com várias achegas para o
estudo de outros assuntos conducentes à vida
de médicos e de instituições;
Durante mais de 15 anos, orientou também a
publicação dos Anais do Instituto de Medicina
Tropical;
Foi-lhe oferecida a Medalha Histórica dos
H.C.L., em 1971;
Possui a Medalha de Prata de Bons Serviços.

Stromp, Eusébio Leão, Farinha, Guimarães. Schultz.
Miguel Sola no. Amor de Mello, Silva Passos. Gonçalves
Marques. Santos Graça, Ferreira da Fonseca e Damas
Móra.
Na mesa . o lugar da presidência era ocupado pelo
Sr . Joaquim Evariste, tendo a secretariar os Srs . Correia Dias e Bettencourt Ferreira , este último, no uso da
palavra explicou à assistência os fins da reunião. escla re cendo, que era indispensável o constituir-se uma
associação de classe médica. com o fim de evitar os
casos de bastante gravidade. sucedidos a vários mem bros da mesma classe. e que se teriam impedido ou
remediado. se existisse uma instituição protectora
dela! Fizeram a sua intervenção. os Srs. Hygino de
Sou sa, Zeferin o Falcão e Eusébio Leão. propondo
este. que a mesa tomasse a seu cargo a elaboração
das bases do respectivo projecto dos estatutos, encerrando -se a sessão .
A 2 .a Sessão preparatória. teve lugar em 14 de
Fevereiro de 1898. na mesma sala e com a mesma
constituição da mesa. No final , o relator do projecto
dos estatutos. Sr. Joaquim Evariste. foi muito elogiado
pelo seu trabalho, assim como os restantes membros
da comissã o, sendo proposto pelo Sr . Hygino de
Sousa , que este projecto fosse impresso e distribuído
por todos os médicos.
A 3a Sessão preparatória. na data de 4 de Abril
de 1898. manteve os mesmos membros da mesa
e decorreu na sala já indicada da S.C.M . Quanto à
aprec iação dos estatutos e após viva discussão. ficou
asse nte «que só fizessem parte da associação. os
médi cos habilitados pelas escolas do país, excluindo-se
t e>dos os que na sua prática, não seguissem os processos científicos e clássicos nelas ensinados».
A 4 a Sessão preparatória, foi a 6 de Abril de 1898,
com a mesma mesa e no mesmo local. sendo a ordem
do dia a continuação da discussão dos estatutos .
Finalmente, foram aprovados os restantes artigos e o
Sr. Alfredo Luís Lopes , propôs um louvor pelo tra balho da comissão que o redigiu , assim como o
Sr. Bettencourt Ferreira propôs que constasse da
acta. um voto de louvor ao presidente da S.C.M. pela
ced ência da Sala. onde se efectuaram as sessões
preparatóri as !
Na 5 a e última Sessão preparatória , realizada a
15 de Abril de 1898. ainda com a mesma mesa e na
sala habitua l, foram postos à aprovação: o título da
associa ção ; as condições para sócios fundadores e a
eleição dos corpos gerentes para o 1 ° ano social.
Propôs o Sr. Alfredo Luís Lopes e foi aprovado por
unanim idade. que a associação ficaria a chamar-se
Assoc iação dos Médicos Portugueses e só «devendo
se r considerados sócios fundadores, aqueles que
entra ssem durante os três meses a partir da fundação
da mes ma .» Foram então eleitos vários médicos. para
os seguintes cargo s: Mesa da Assembleia Geral.
Direcção . Comissão de Interesses Gerais. Comissão
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de Interesses Profissionais e Comissão Económica ;
e de nada mais constou .
A Sessão seguinte. teve lugar a 15 de Dezembro
de 1898 e certamente que foi uma das principais,
visto tratar-se da Primeira Sessão Oficial. da Associação dos Médicos Portugueses realizada na sua Sede
estreante, na Rua da Assunção. n ° 52-1 ° andar.
Teve grande audiência e a euforia era evidente, em
especial , quando o Prof. Serrano fez o seu brilhante
discurso de abertura. sa lientando as vantagens desta
agremiação e esperando que todos envidassem os
seus esforços para o engrandecimento e prosperidade
da Associação .
Anotaremos adiante. alguns passos do Relatório
da Direcção. referentes à gerência do 1° ano socia l,
apresentado nesta sessão. não só pelo seu valor
documental, mas outrossim , pelo notável da sua
redacção . onde transparece dedicação. probidade e
um veemente desejo, de bem -servir a classe!
Nele se declara que: «Em harmonia com os nossos
Estatutos e com o estado d'alma da época presente,
começámos por trabalhar em assuntos que tivessem
logo todos os lados materiais e todos os efeitos prá ticos e imediatos ... Obtivemos de grande número de
fornecedores o grande número de bónus, que as listas
que lhes temos enviado , lhes terão feito conhecer ...
Obtivemos a redução de 25 % no preço das assinaturas da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa.
contudo. apesar de bastantes diligências da nossa
parte, não foi possível obter bónus algum da Companhia dos Caminhos de Ferro ... Também o Hotel Borges
na Rua Garrett e, o Colégio Nacional na Rua das
Pedras Negras. ofereceram um bónus de 1O% nas
diárias de hospedagem e nas mensalidades dos filhos
dos nossos consócios ... Presentemente. estamos ainda
em negociações com a Companhia dos Telefones para
o mesmo fim .»
«Escusado será dizer. que todas as concessões que
obtivemos. nunca tiveram o carácter de obsequiosidade, foram e são espécies de contratos, livremente
consentidos e feitos porque as duas partes. viram
nisso recíprocas vantagens ... Outro assunto que chamou de preferência a nossa atenção. foi a fundação
duma Caixa de Inabilidad e ... cujo projecto de estatutos, foi entregue ao nosso colega Miguel Solano ...
Pensamos também. e a isso nos obrigavam os Estatutos . numa cooperativa . e encarregados o nosso
colega Cupertino Ribeiro do respectivo projecto ... mas
foi opinião dele próprio e nossa, que era impossível
fazer uma cooperativa e que o melhor para o nosso
caso . seria aumentar o número de bónus .» «Coube-nos ainda preparar e inaugurar a Sede desta, acto
realizado hoje, tendo até aqui nós. andado errantes ...
por entendermos ser melhor ir ajuntando capital. que
nos permitisse. como permitiu , uma instalação
modesta , mas decente ... e ainda repetimos. nunca a
Direcção perdeu de vista, que um dos principais fins
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desta Associação. consiste na defesa dos seus
Sócios ... »
Depois de constatadas as tarefas cometidas para
instalar e. os fins a atingir, pela primeira associação de
classe dos profissionais de medicina, passaremos a
apreciar os trabalhos que mais preocuparam as sucessivas Sessões e que obtiveram o concenso geral. Para
evitar tornar o texto fastidioso e porque outra finali dade não desejamos atribuir a este trabalho. senão
carriar alguns informes para a feitura de compi la ção
mais completa , excluímos tudo que não seja de inte·
resse histórico!
Durante a sua crescente importância oficial. conseguiu ter intervenção profícua na resolução dos
seguintes casos : aprovação dos Estatutos da Caixa de
Inabilidade; foram conseguidas mudanças proveitosas no projecto do Código Administrativo de 1899.
na parte respeitante aos deveres e direitos dos médicos
em suas relações com o Município e o Estado; alterações no projecto de lei sobre Assistência Judiciária.
anulando disposições que «ma goavam a classe
médica»; informaram-se os Sócios, de que a Biblioteca
recentemente criada e para a qual se solictam ofertas.
assim como a Secretaria. se encontram abertas todos
os dias desde as 9 da manhã. até à meia-noite; encargada a Direcção de elaborar e publicar um Boletim
trimestral. por meio do qual todos os conséf;ios
tenham conhecimento dos trabalhos e serviços prestados pela Associação; que a Comissão de Interesses
Gerais, continui apresentando relatórios . combatendo as consultas médicas nas farmácias e o exercício ilegal da medicina feita em Lisboa e no País;
apreciação acerca do funcionamento dos Serviços de
Desinfecção Pública em Lisboa; convocação extraordinária duma Assembleia Geral, para ser apreciada a
proposta do Sr. Alfredo Luís Lopes. para que a Comissão de Interesses Gerais, formule um Código de
Deontologia Médica. a cujo cumprimento todos se
obriguem; em Outubro de 1899. este Código foi
aprovado por unanimidade; discussões acerca. da
epidemia da peste. que grassa no Porto; fim das actividades da Associação relativas ao ano de 1899, com
uma sessão solene. na noite de 23 de Novembro. em
que foi feito o elogio histórico do falecido Prof. Manuel
Bento de Sousa. pelo Sr. Joaquim Alves Crespo .
Estimulados pelo exemplo dos médicos da Capital.
começaram surgin do poucos anos depois, na Província. organizações similares. tal como na cidade do
Porto. a Associação dos Médicos do Norte de Portugal e a Associação Médica Lusitana. entre outras;
em Coimbra. a Associação dos Médicos do Centro de
Portugal. cujo acto inaugural a 24 de Março de 1912,
vale a pena relatar. Teve lugar no Salão Nobre dos
Paços do Conselho e foi presidido pelo Ministro do
Interior. junto do qual se via um busto da República
e o Brazão da Câmara de Coimbra. Um sexteto.
executou o hino nacional no momento da abertura .
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Foi também nessa ocasião prestada homenag em ao
Dr. Daniel de Mattos e o Presidente da Assembleia
Geral. Dr. António de Pádua encerrou a sessão dizendo
que a nova Associação iniciava os seus trabalhos com
as melhores intenções. pelo bem e pela humanidade;
no Alentejo, a União dos Médicos Provin ciais em
Portalegre e a Associação dos Médicos Portugueses
em Évora ; sem falar dos vários Sindicatos dos Médicos
M utualistas. ligados às Associações de Socorros
Mútuos e Montepios de Saúde. todos vivendo em permanente competição entre si, como é óbvio .. .
Para minorar um pouco este ambiente , vem de
longe a preocupação entre alguns médicos dados ao
bem comum. de se criar um código deontológico. que
ligasse moralmente todos os profissionais da Medi cina . Já Hipócrates, muito antes de Cristo. preconizava
numa das suas obras, a necessidade de se organizar o
comportamento dos médicos perante a sociedade e
entre eles. como «oficiais do mesmo ofício»! Para o
efeito, redigiu um compromisso dividido em seis princípios. que ficou conhecido pelo nome de Juramento
Hipocrático, por isso tido como a mais velha Lei Deontológica da classe. Alguns séculos depois. ainda Max
Simon reforçava esta necessidade afirmando: «se há
uma profissão de uma moral severa, é sem dúvida a
dos médicos»!
Embora não fosse tarefa fácil. algo ia aparecendo,
até que se realiza o 1 ° Congresso Nacional de Deontologia Médica e Interesses Profissionais, por iniciativa
da Associação dos Médicos do Norte de Portugal. na
cidade do Porto. em Fevereiro de 1912. Nele foram
presentes duas comunicações versando este tema .
Uma da autoria do Dr. Ramos de Magalhães, intitulada <<A Deontologia dos Oftalmologistas». que não
ultrapassou a área regional do Norte e uma outra
subscrita pela Dr. Cândido da Cruz. que se chamava
«Código Deontológico». por incumbência da Associação Médica Lusitana. Embora feito para funciona r
como «catecismo de moral profissional» para todos os
médicos do País. visto ter sido aprovado e publicado
em 1914. não foi além de «Ser considerado um regulamento dessa Associação, abrangendo apenas os
seus melbros». Só vinte e cinco anos depois. viria uma
lei nacional. com esse fim!
Entretanto, voltemos atrás para observar o que se
ia passando com a associação dos médicos de Lisboa .
Caminhava desafogadamente. mercê da contrição dos
seus opositores que se reflectia no aumento substa ncial dos associados e na valiosa colaboração que todos
lhe prestavam. perante as incontestadas vantagens
que havia alcançado para a classe!
Em Novembro de 191 O. muda de Sede. passa a
viver num belo imóvel na Av . da Liberdade, n° 55.
1° andar, com o Tel. 908. onde ficou instalada em
melhores condições de funcionamento e de decoração. Basta dizer. que nesse imóvel havia estado até
essa altura, o Hotel Matta. célebre na capital queiro-
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ziana pela sua reputada cozin ha (o seu propri etári o era
coz inh eiro e foi o autor do 1 Livro de Culinária, que
se publicou) e escolhida cl ien tela , que tal vez devid o à
mudan ça do regime político . o abandonara !
Apesar da vida na cio nal se r muito co ntestatária
nos primeiros anos da Repúb lica, o que aliás é lei
comum aos sis mos soc iai s de variados graus, a A. dos
M . P., co ntinua em plena acti vidade defensiva da
classe. ataca ndo alguns problemas, dos quais desta ca remo s apena s trê s por nos parecere m de aspecto
quase actual. .
Em 19 12. já tinha reclamado perante o Senado no
se ntid o de serem revist os os interesses dos fa cu ltativos no projecto do Código Administrativo em di sc ussão;
Em Março de 1917, expõe aos Presidentes da
câmara dos Deputados e do Senado a situ ação em que
se encontram os médicos mobilizados. para serviço
militar. que já praticando a sua arte junto das nossas
tropas em Áfr ica ou na França e outros prestes a
tomarem idêntico destin o .. . «Feita esta suc inta expo
sição a Direcção quer ao termin á-la deixar nela
expressas. duas afirmações: uma a de que a classe
médica portuguesa nun ca hesi tou , nem hesitará em
prestar os se us serviços profissionais, ond e reconheci dos interesses da Pátria os reclamem ; outra, a de
que ao se u brio e à sua dignidade repugna admitir, que
haja alguém a supor que possa ser necessá rio para a
determinar ao cumprim ento dos seus deveres cívicos
ou profissionais, o emprego da coacção venha donde
vier»;
Em 14 de Maio de 1920, faz uma Ci rcular a todos
os méd icos. leva ndo ao se u co nh ec imento, o que fora
aprovado na sua última Assembleia Geral, so bre os
novos honorários da classe:

°

«a) Co nsiderando que o custo de vida aumentou,
sob re o que era antes da Gu erra ; o quádruplo;
b) Co nsiderando as difi culdades que daí resultam
para a cla sse méd ica. agravado com o cus to
alto de tud o que se relaciona em particular com
o exercício da sua profissão;
c) Co nsid erand o que toda s as classes se têm visto
obrigadas a elevar as suas remunerações ;
d) Cons id erando que até agora, a classe médica
não tem modif icado o preço dos seus se rviços;
e) Atendendo porém, a que a classe médica co nsciente do carácter altrui sta da sua missão especia l, co ntendo as suas reclamações dentro de
limites razoáveis e co mpatíveis co m a eco nomi a
da época;
f) Conside rand o ainda a utilidade de f ixar as bases
mínimas para o cômputo dos se rviços clínicos;
g) Resolve estabelecer, que todas as remunerações dos serviços médicos na clínica liv re,
deverão em média e por uma forma geral, ser
elevados some nte ao triplo do que eram em
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1914. E entende, que as remunera ções à co nsu lta e à visita em Lisboa e também na clíni ca
livre, não devem ser inferiores respecti va mente
a 2$00 e 3$00, para Lisboa. »
O público não aceitou de boa men te este auemnto.
o que levou o presidente da Direcção, ao tempo o
Dr . A. Ceslestino da Costa, a vir declarar em circular.
que apenas se tivera em vista f ornecer aos Clíni cos um
ponto de partida para o cô mputo dos seus honorário s.. visto que agora, co mo sempre. assiste ao
médico o direito de exercer aquelas ci fras. todas as
vezes que em sua co nsc iência, ass im o tenha por
co nve ni ent e, pois só o médico pode decidir do va lor
que atribu i aos seus servi ços.
Também já aqui foi referid o, a so lid ariedade que
ass istia aos fa cu ltativos quando em defesa de inimigo
comum, de que é prova a Circular junta , que respeita
ao estimado médico do bairro de S. Pau lo, Dr . Franderido Vi llaret. pai do gran de actor Vi llaret. infelizmente já desaparecido .

ASSOC IAÇÃO DOS MÉD ICOS PORTUGUESES
SIND ICATO DOS MÉDICOS MUTUALISTAS
«Exmo. Co lega
À Direcção DO SINDIC ATO DOS MÉDICOS
MUTUALISTAS foi presente uma reclamação do seu
consócio Frederico Vil laret. em que se queixa de que
foi esbulhado do se u lugar de méd ico dos Montepios
«PROTECTORA POPULAR ». e «A LIANÇA POPULAR »
- Na primeira suprimiram a área em que ele trabalhava , e na outra foi despedido sem mais forma de
processo. - Convid ado o director da primeira As sociação a co mparecer na nossa sede socia l, rece bemos
dele uma resposta que não julgá mo s satisfat ória . -Os
médicos das outras duas áreas. que lu crariam com a
exc lu são do nosso consócio Vi llaret. resolveram não
to mar co nta da área suprimida. - Na «ALI ANÇA
POPULAR » o substituto não toma o lu gar do colega
Villaret. por so lidariedade . - São os Exmos. Sra Or a
Goulart de Medeiros. Vieira, e Bonito. os três co legas
que. cumprindo o seu dever. dão exe mplo de correcção e dignidade. - A Direcção do SINDI CATO
DOS MÉD ICOS MUTUA LI STAS espera que se este
confl ito se não harmonizar como é seu desejo. e se as
Direcções das Associações em questão tiverem qualquer proced imento vio lento co ntra estes co legas.
nenhum médico. digno do seu diplom a e cioso do seu
nome. aceitará o encargo de servir estas Associações.
negando-se assim a co laborar na espo liação de que o
colega Vi ll aret foi vítim a.
Aceite V. Exa os protestos da nossa maior consideração.
Li sboa. 18 de Março de 19 14 .»
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E ainda a atestar um direito. que muitos julgam
hoje, «ser novidade política». a greve. referenciamos
um movimento de braços caídos iniciado pelos
médicos mutualistas da Federação Nacional e Regional
do Sul, contra a maneira incorrecta dispensada aos
seus facultativos. pelas Associações de Socorros
Mútuos e Montepios de Saúde, chegando ao ponto de
durante meses. não lhes satisfazer as suas justas
remunerações! Esta atitude teve repercussão por todo
o País, como a documenta um ofício datado de 6 de
Junho de 1920. por solidariedade. dirigido aos seus
colegas de Lisboa. pela Associação Médica Lusitana
do Porto. que assim aconselhava os seus associados:
«Não prestar serviços clínicos nas Associações.
enquanto lhes não forem reconhecidos os aumentos
pedidos e considerar os sócios doentes (das Associações). como doentes de clínica particular. cobrando a
importância da consu lta no acto da visita.» Isto foi o
resultado duma conferência. entre o Ministro do
Trabalho e o Dr. Álvaro Pimenta. como representante
dos médicos insurgentes.
Façamos uma pausa. antes de iniciar a «segunda
época» proposta neste trabalho, para prestar uma
merecida homenagem àqueles dignos MÉDICOS. que
na segunda metade de 1800 e primeiras décadas do
nosso Século, promoveram por mérito próprio . a tão
alto nível a Medicina Portuguesa. que esforçando as
nossas fronteiras. levaram aos Congressos da Europa
novos conhecimentos científicos e de humanidade.
com ímpar acolhimento. tendo por principal estafeta
nesta senda gloriosa. Sousa Martins!

A ORDEM DOS MÉDICOS, CRIADA PELO
DECRETO-LEI N. 0 29 171. DE 24 DE NOVEMBRO
DE 1938
O historiai apresentado na primeira parte desta s
achegas . durou 40 anos. dado que. pelo Decreto-Lei
n ° 29 171 . de 24 de Novembro de 1938, é criada a
Ordem dos Médi cos. nome síntese. do Sindicato
Nacional dos Médicos. de âmbito nacional. O impacto
entre o antigo e o moderno. abala profundamente
toda a orgânica da Associação dos Médicos Portugueses. pois nem sequer se sa lva o títu lo. que passa a
ser simplesmente Ordem dos Médicos. com ressonância ao gosto da época. que nos sugere ouvir longe.
candenciados passos marciais ..
Não muda de casa. mas despe os velhos hábitos.
e depois da nova fase. só restam hoje, recorda ções na memória de poucos e, do seu espólio devorado pelo tempo, uns 30 exemplares do velho Boletim,
para gáudio dos «a rqueólogos» de gabinete!
Ao Estatuto inicia l de 24 de Novembro de 1938.
seguiu-se o Decreto n ° 38 213. de 26 de Março
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de 195 1. que se refer e à co ncessão do título de especiali sta e em 21 de Junho de 1956. a publicação do
Decreto-Lei n 40 651. que refunde toda a anterior
estrutura da Ordem. por haverem passado já 18 anos
e ser necessário reajustar a vida médica. às novas
formas do exercício da profissão. Finalmente. 21 anos
mais tarde. ao dealbar duma profunda mudança soc ial
e política. de novo há que aJustar às circunstâncias a
Legrslação da Ordem dos Médicos, que pelo Decre to-Lei n° 282/77. de 5 de Julho. foi feito .
Apenas va mos citar os Capítulos e suas finalidade s.
para pilotagem dos textos. dado que todos os assuntos
se encontram neles profusamente expostos.
Começaremos pelo Decreto-Lei de 24/11/38
No Capít ulo I. trata -se da co nstituição e fins da Ordem.
nela se declarando que exerce a sua actividade no
plano na cio nal em colaboração com o Estado e com
os órgãos su periores da produção e do trabalho e com
re spe ito absoluto pelos interesses da Nação. sendo-lhe s por isso vedado a filiação em quaisquer orga-.
nismos de carácter internacional ou a representação
em co ngressos ou manifestações internacionais sem
autorização do Governo;
Art 0 4° - A Ordem dos Médicos tem por fim o
estudo e defesa dos interesses profissionais, nos se us
aspectos moral. económico e social;
N ° 3 - Desempenha as funçõe s que lhe forem
incumbidas pelo regimento das corporações,
N ° 4 - Contribuir para o desenvolvimento da
cultura médica e para o aperfeiçoamento da s insti tuições de <:JSsistência médica. sanitária e soc ial ;
N ° 5 - Exercer a jurisdição di sc iplinar sobre os
médicos. em ordem a assegurar-se a autoridade da
profissão e a observância das boas normas do proceder profissional;
N ° 6 - Velar pela execução das leis e regulamentos
relatrvo s ao título e à profissão de médico. promovendo procedimento judicial co ntra quem os use ou
exerça ilegalmente.
Art 0 5° - A Ordem dos Médicos. tem por esfera
de acção. o território continental e o das ilhas adja centes. e dá cumprimento aos seus fins. por meio do
conselho geral. com sede em Lisboa . dos conselhos
regionais de Lisboa. Porto e Coimbra e das delegações
provinciais.
No Capítulo 11, trata -se dos sócios. seus direitos
e deveres :
Art. 0 7° -A ninguém é permitido exercer a
medicina sem estar inscrito na Ordem .
§ 1° - Só podem inscrever-se na Ordem dos
Médicos. os indivíduos de nacionalidade portuguesa
legalmente habi litados ao exercício da profissão de
médico e os médicos estrangeiros que satisfaçam as
condições estabelecidas na lei. para poderem exercer a
medicina em Portugal.
Art 0 9° - É in stituída para todos os inscritos no
uso dos seus direitos a cédula profissional, passada

°

5

pe la Ordem, que co nstitui docu mento de apresen tação em tod os os actos em que seja requer ida .
Art. 0 11 ° - São deveres dos membros da Ordem:
os que constam dos n. •• 1 a 6 e se us §§.
Art 0 12° - São direitos dos membros da Ordem :
os que co nstam dos n. •• 1 a 5 e se us§§.
Art 0 14° - O médico é obriga rlo a cum prir pontual e escrupul osamente tod os os deveres que a lei e o
regu lam ento deontológ ico lhe impõem e procurará
re speitar os usos. cos tumes e tradições loca is, procedend o com ze lo para os se us cl ientes e lealdad e para
os se us co legas e dese mpenhando consc ien temente
os se us deveres profi ss ionai s e sociais.
Art 0 15° - É defeso ao médico. quer singu la r
quer colectivamente. por iniciativa própria ou alhe ia.
qualquer espéc ie de reclamo por via de circ ulares,
anúncios. notícias ou entrevistas nos jorn ais e outras
formas de pub licidade, bem co mo agenciamento de
clientela por si ou por interposta pessoa .
§ ún ico. Não se considera publicidade defesa, a
tabul eta co m a simp les enun ciação do nome do
médi co, títul os oficiais e especialida de, e o anúncio nos
jornais na s mesmas co ndições.
Art 0 16 ° - É abso lutam ente vedado dar co nsulta s médicas ou presta r se rviços clíni cos. remune 'rado s. ou gratuitos. nos seguintes locais : farmá cia s ou
suas dependências, laboratórios químicos, drogarias
ou quaisquer estabelec imentos q ue ve ndam produto s
farmacêuticos ...
Art 0 17
Na fi xação dos honorários deverá o
médico proce der de harmonia com as tabe las esta belecida s e dentro dessas tabela s atender à ca t egoria
profissional que tiver. ao t empo, e á gravidade da
doença , à importância dos serviços prestados , às
posses do s interessa dos e aos usos e costumes
da t erra .

°-

No Capítu lo 111 . trata-se das assembl eias da Ord em :
Art 0 18° - A assembleia geral reúne em Li sboa
e é co nstituída por delegados eleitos pela s asse mbleia s
regionais ...
Art 0 19° -A assembleia gera l reúne extra ordinariam ente uma vez em cada ano, no mês de Janeiro
e só poderá reunir extrao rdinariamente ...
Art 0 20° - A mesa da asse mbleia geral, é composta pelo presidente e por dois secretários eleitos
biena lm ente .
Art. 0 21 ° - Compet e à assemb leia geral da
Ordem : o que vem estabelecido nos números deste
artigo de 1 a 3.
Art 0 23 ° -As assemble ias regionai s reúnem -se
na s sedes da s respectivas secções reg ionais e são
compostas por todos os membros da Ordem nelas
in sc rito s no uso de todos os se us direito s.
Art 0 24° - As assemb leia s regionais, reúnem
ordinariamente uma vez em ca da ano durante o mês
de Janeiro, e só poderão reunir extraordinar iamente
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Art 0 25° - As assembleias regionai s da Ordem.
se rão presididas pelo presidente do co nse lh o region al.
respect ivo. e na sua falta pelo mai s antigo dos médicos
prese ntes.
Art 0 26 ° - Compete às assembleias regionais :
o que vem estabelecido nos n.•• 1 a 6 e seus §§.
Art 0 27° -As eleições dos corpos dirigentes
realizam-se de dois em dois anos, nas assembleias
ordinárias da Ordem, por escrutí nio secreto e maioria
absoluta de votos .
No Capítulo IV, trata-se dos corpos dirigentes
da Ordem :
Art 0 29° - Os co rpos dirigentes da Ordem são:
o conselho geral; os conselhos regionai s de Lisboa,
Porto e Coimbra, as delegações provinciais.
A rt 0 31 ° - Os membros dos corpos dirigentes
da Ord em, são obrigados a guardar segredo dos
fa ctos de natureza profissional de que tiverem co nhecimento por motivo de exercício desses ca rgos .
Art 0 32° - O co nselho geral é co nstituído pelo
presidente, que será o presidente da Ordem , pelo
director-geral de saúde ou por um seu delegado e por
nove vogai s, sendo três escolhidos, um por ca da
conselho regional e seis eleitos. dois por cada asse mbleia regional.
Art 0 33 ° - Compete ao conselho geral: o qu e
vem indicado nos n.•• a a 11 , destaca ndo-se - promover a publicação do Boletim da Ordem ; eleger o
representante da Ordem na Câmara Corporativa.
Art 0 36 ° - Os conselhos regionais são cons ti tuídos por sete médicos. qu e de entre si escolherão
o presidente.
Art 0 37° - Compete aos conselhos regionais:
o que co nsta dos n. •• 1 a 1O e se us§§.
Art 0 38 ° - Em cada uma das capitais de província, excepto Lisboa , Porto e Coimbra , poderá o
co nselho geral. por proposta do respectivo conselho
regional. criar uma delegação, constituída por três
membros eleitos pelos membros da Ordem inscritos
na respectiva área servindo de presidente o mais
antigo em formatura .
Art 0 39° -Compete às delegações : o que está
indicado nos n. •• 1 a 5.
No Capítulo V, trata-se das penalidades :
Art 0 41 ° - As penas disciplinares aplicadas aos
membros da Ordem são: Advertência , Censura, Multa
de 100$00 a 5000$00, Suspensão temporária até
um ano , Expulsão . § único : 1° - Estas penas serão
definida s e aplicadas conforme o que vier a ser estabelecido no reg ulamento disciplinar ...
Art 0 42 .0 - Todos aqueles que exercerem fun ções ou praticarem quaisquer actos próprios da profissão sem estarem inscritos na Ordem, inco rrerão na
pena do Art 0 236 .0 , § 2 °, do Código Penal.
No Capítulo VI. trata-se dos fundos da Ordem:
Art 0 46 ° - Os fundos da Ordem divid em-se em
fundos de reserva e fundos disponíveis .
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Art 0 47° - Em cada uma das delegações dos
consel hos regionais e no co nselho geral da Ordem, os
fundos de reserva se rão constituídos:
1 ° - Pelos legados. donativos ou receitas que
não sejam destinadas a qualquer fim especial;
2° - Pela parte do sa ld o da s quotas anuais que
seja possível capitalizar;
3° - Pela jóias dos sócios;
4° - Pelos fundos a que se refere o art 0 50°.
Art 0 48° - Os fundo s disponíveis das delegações dos co nselhos regionais e do co nselho geral. cuja
ap licação às despesas ordinárias e extraordinárias é da
alçada do s respectivos corpos dirigentes. de harmonia
com os orçamentos devidamente aprovados. são
co nstituídos:
1° - Pelas quotas ;
2° - Pelos rendimentos dos fundos de reserva;
3° - Pelos legados. donativos ou receitas adquirida s com a designação especial da sua aplicação a
este fundo ;
4 ° - Pelos juros do dinheiro deposi tado;
5° - Pela s receitas provenientes de multas.
No Capítulo VIl, trata-se das disposições gerais
e transitórias :
Art .0 49° - São extintas as associações de classe
médicas. de Lisboa. Porto e Coimbra. que constituirão os núcleos das secções regionais da Ordem dos
Médicos. § único. Os actuais sócios dessas assoc ia ções. são dispensados do pagamento de jóia de
in sc rição .
Art 0 50 ° - Depoi s da publicação destes esta tutos. todos os bens das associações referidas no
artigo anterior passam para os conse lhos regionais
respectivos.
Art .0 51 ° - As direcções das associações de
cla sse dissolvidas. promoverão. como comissões instaladoras da Ordem. a inscri ção provisória dos membros
e as eleições para os conselhos regionais e geral .
trabalhos que. deverão estar conc luídos no pra zo de
noventa dias a partir da publicação destes estatutos.
O conselho fará no prazo de sessenta dias. depois de
constituído. a revisão das inscrições. que, se assim o
entender. tornará definitivas.
Art 0 53 ° - O registo da profissão médica. actual mente feito nas ln specções de Saúde de Li sboa e
Porto e nas delegações concelhias. passa a fazer -se
na Ordem .
Art 0 54 ° - Nas instituições de previdência que
forem criadas em favor dos membros da Ordem e
suas famílias. serão respeitados os direitos dos sóc ios
das caixas de previdência e lutuosas existentes. ainda
que estas tenham de ser remodeladas.
Art 0 55 ° - As primeiras entidades eleitas pe la
assemb leia geral e pelas assembleia s regionais termi-
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narão o respectivo manda to no dia 31 de Jan eiro
de 1940.
Presidência do Conselho. 24 de Novembro de 1938.
O Presidente do Conselho. António de Oliveira
Sa!azar.

Como atrás já ficou dito . não se transcrevem as
sucessivas alterações aos te xtos. dos 3 Estatutos que
a Ordem conheceu. mas serão apontados em cada um
os seus Capítu los e os assuntos neles desenvolvidos .
Se ab rimos uma excepção para o estatuto criador da
Ordem dos Médicos. foi pela sua razão histórica ter
originado um clima completamente novo entre a
classe médica; e por ter cance lado as actividades das
anteriores e ultrapassadas associações dessa mesma
cla sse . Mesmo assim. só respigámos factos que tinham
merecido singular atenção aos pioneiros dessas agremiações. cujo destaque. compreensivelmente a Ordem
manteve. adentro da natural evolução social. e notórios progressos prifissionais . Por estas razões . só
viremos a citar certos passos dos preâmbulos. que
antecedam esses Estatutos.
Decreto n° 38 2 13. de 26 de Março de 1951.
onde se congrega, isoladamente a importante matéria
relativa à concessão do título de especialista pela
Ordem, e que mai s tarde foi incluída no Estatuto
de 1956.
Decreto-Lei n ° 40 651. de 21 de Junho de 1956.
que expressamente. no seu Art 0 2°. revoga o
Decreto 38 213, de 26/ 3/51 e o Esatuto da Ord em
dos Médicos aprovado pelo Decreto-Lei n ° 29 17 1,
de 24/ 11 / 38. Assim nasceu um novo estatuto. desta
vez oriundo do Minist éri o das Corporações e Previdência Social.
No n.O 1 do seu preâmbulo. di z que qua se 18 anos
passados sobre a promu lga ção daquele diploma
( 1938). compreende-se qu e os estatutos nã o dêem já
inteira sa tisfação às necessidades da Ordem nem se
adaptem às nova s formas do exercício da profissão
médica ... Estas razõe s. também várias vezes expostas
pela Ordem. levam o Governo através do presente
diploma a estabelecer nova s norm as estatutárias para
aque le organismo.
No n ° 4 diz. entre as diversas disposições modificadas figuram as re spe itantes aos órgãos directivo s
da Ordem .. Reconhece-se a necessidade de manter
e dese nvolver as relações entre a Ordem e os órgãos
da sa úde públi ca, as Faculdades de Medicina e assistência e previd ência soc ial. No n ° 5. De acordo com
os interesses gerais e por so licitação da Ordem.
passam para o domínio da lei os pre ceitos da deontologia médica . ... Assegura -se co m firmeza o respeito
pelo doente. pela vida do homem e pela sua personalidade : só para a defesa destes altos valo re s humanos e morais valeria a pen a ter intervindo. A deontologia do prese nte estatuto entronca. como em tantos
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outros países, nos mais elevados princípios da CIVIli zação cristã e também nas normas basilares do código
deontológico que a Associação Médica Mundial
recomendou para a aceitação geral dos seus setecentos mil filiados.
No n° 6, Estabelece-se agora, nos presentes estatutos, a realização periódica desses cursos (aperfeiçoamento dos médicos rurais). aos quais se pretende
seja dada ainda maior eficiência e extensão , em
estreita cooperação com os serviços oficiais da saúde
púb lica, da assistência sociaL do ensino universitário
da medicina, bem como com a organização corpora tiva e a previdência social.
No n° 7, Como foi dito algures, o reconheci mento de que a profissão médica comporta uma
deontologia inconfundível implica a necessidade de
uma estrutura disciplinar adequada ... Por outro lado,
sem pôr de parte o princípio de que o julgamento das
faltas disciplinares deve competir aos membros da
própria Ordem, atribui-se a presidência do conselho
superior disciplinar, a um magistrado judiciaL o qual
pela sua formação específica e por ser alheio às pai xões de classe, oferece a garantia de uma melhor
justiça.
No n° 8, finalmente afirma-se . O presente estatuto
define, com clareza e alarga a competência da Ordem
dos Médicos, melhora a constituição e o funcionamento dos seus órgãos, consagra legalmente e valoriza a deontologia profissional, garante em moldes
amplos e práticos, a defesa dos direitos dos médicos,
dá eficiência e dignidade à acção disciplinar e possibilita um maior desenvolvimento das actividades cultu rais e sociais do organismo.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 21 de Junho
de 1956 - Francisco Higino Craveiro Lopes - António de Oliveira Salazar - Mareei/o Caetano - Fernando dos Santos Costa - Joaquim Trigo de Negreiros
- João de Matos Antunes Vare/a - António Manuel
Pinto Barbosa - América Deus Rodrigues Thomaz Paulo Arsénio Veríssimo Cunha - Eduardo de Arantes
e Oliveira - Raul Jorge Rodrigues Ventura - Francisco de Paula Leite Pinto - Ulisses Cruz de Aguiar
Cortês - Manuel Gomes de Araújo - Henrique Veiga
de Macedo.

Capítulo 11
Das inscrições na Ordem
Secção I - Disposições gerais
Secção 11 - Da inscrição como especialista
Capítulo 111
Dos órgãos da Ordem
Secção I - Disposição genérica
Secção 11 - Das assembleias
Subsecção I - Da assembleia geral
Subsecção 11 - Das assembleias regionais
Secção 111 Subsecção I -

Dos corpos dirigentes
Do presidente da Ordem

Subsecção l i - Do conse lh o geral
Subsecção 111 - Dos conselhos regionais
Subsecção IV - Das delegações
Secção IV - Dos conselhos disciplinares
Secção V - Das eleições e dos impedimentos
Capítulo IV
Dos deveres e direitos dos médicos
Secção I - Dos deveres gerais dos médicos
Secção li - Dos deveres dos médicos para com
os doentes
Secção 111 - Dos deveres dos médicos em relação
às organizações onde prestem serviço
Secção IV - Do segredo profissional e dos
atestados médicos
Secção V - Dos deveres de confraternidade médica
Secção VI - Dos deveres dos médicos para
com os auxiliares da profissão e para com os
membros das profissões paramédicas
Secção VIl - Dos deveres dos médicos em matéria
de honorários
Secção VIII - Dos direitos gerais dos médicos
Capítulo V
Da acção cultural da Ordem
Capítulo VI
Da acção disciplinar da Ordem
Capítulo VIl
Das receitas e despesas da Ordem
Capítulo VIII
Disposições gerais

Para ser presente à Assembleia Nacional.
APÊNDICE AO ESTATUTO ANTERIOR
ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS
Capítulo I
Da constituição e fins da Ordem
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Decreto n° 41 182, de 10 de Julho de 1957.
Cria a especialidade de Anatomia Patológica e a de
Neurocirurgia. É permitido acumular o exercício das
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especialidades de anatomia patológica e aná lises clínicas, neurocirurgia e neurologia .
Decreto n.0 42 346, de 23 de Julho de 1959.
Cria a especialidade de Neuropsiquiatria Infantil.
É permitido acumular o exercício da Neuropsiquiatria
Infantil com o de pediatria, neurologia e psiquiatria.
Decreto n° 46 059, de 2 de Dezembro de 1964.
Cria a especia lidad e de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. É permitida a acumulação da especialidade de
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva com a de Cirurgia
Geral ou a de Ortopedia .

ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS
Decreto-Lei n° 282/77, publicado no «Diário da
República», de 5 de Julho desse ano e emanado do
Ministério dos Assuntos Sociais, depois de aprovado
em Conselho de Mini stros. É o actual estatuto da
Ordem e dele vamos anotar algun s considerandos do
seu preâmbulo :

r

1° - A organização do exercício da medicina
iniciou-se em Portugal com a criação, em 1898, da
Associação dos Médicos Portugueses.
2 ° - Em Novembro de 1938, pelo Decreto-Lei
n° 29 171 , foi criada a Ordem dos Médicos, abrangendo fundamentalmente aqueles médicos que exerciam a medicina como profissão liberal.
4° - A evolução da sociedade portuguesa e as
alterações que se foram estabelecendo ao longo dos
tempos no sentido duma maior interferência dos
serviços estatais, na prestação de cuidados médicos
às populações como meio de garantir de forma organizada o direito à saúde e do qua l foi exemplo a criação
dos Serviços Médico-Sociais da Previdência, vieram
dar progressivo relevo à medicina exercida por conta
de outrém e mostrar incapaz e desactualizada a regulamentação existente .
5° - Os acontecimentos que se sucederam após
25 de Abril de 1974 e as transformações sociais surgidas acentuaram a necessidade de adequar o Estatuto
da Ordem aos novos condicionalismos e filosofia
sociais.
6 ° - Em resultado dos trabalhos desenvolvidos
foi elaborado novo projecto de estatuto. culminando
todo o processo com a consu lta aos médicos e votação
democrática, levando à sua aprovação por esmagadora percentagem de votos favoráveis.
7 ° - Este Estatuto, além de abranger todos os
médicos no exercício da sua profissão, mostra feição
marcadamente descentralizadora e respeito integral
das liberdades democráticas Exigindo que a Ordem
dos Médicos agora renovada, exerça a sua actividade
com total independência em relação ao Estado. formações políticas. ou outras organizações. o estatuto
reconhece e defende. que a defesa dos legítimos
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interesses dos médicos passe em primeiro lugar pelo
exercício de uma medicina humanizada que respeite o
direito à saúde de todos os cidadãos, nele se consagrando ainda o princípio da criação de um Serviço
Nacional de Saúde, no qual os médicos terão necessariamente papel preponderante e fundamental.
8° - Não pode deixar de caber ao Governo, no
uso dos poderes legislativos que lhe são próprios.
a aprovação do Estatuto da Ordem dos Médicos ...
.. . Assim , o Governo decreta , nos termos da alínea a)
do n.0 1 do artigo 201° da Constituição, o seguinte :
Artigo 1° - A Ordem dos Médicos, in stituída
pelo Decreto-Lei n° 29 171. de 24 de Novembro
de 1938, passa a reger-se pelo estatuto anexo ao
presente diploma .
Artigo 2 .0 - Fica revogado o Estatuto da Ordem
dos Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 40 651,
de 21 de Junho de 1956.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros Mário Soares - Armando Bacelar. Promulgado em
18deJunhode 1977.
Publique-se. O presidente da República - António
Ramalho Eanes.

CAPÍTULO I
Da denominação, sede e âmbito
CAPÍTULO 11
Dos princípios fundamentais e fins
CAPÍTULO 11
Da inscrição, deveres e direitos
Secção I - Da inscrição
Secção li - Dos deveres e direitos
CAPÍTULO IV
Dos órgãos da Ordem
Secção I - Princípios gerais
Secção 11 - Dos órgãos distritais
Subsecção I - Da assembleia distrital
Subsecção li - Do conselho distrital
Secção 111 -

Dos órgãos regionais

Subsecção I - Da assembleia regional
Subsecção 11 - Do conselho regional
Subsecção 111 - Do conselho fiscal regional
Secção IV -

Dos órgãos nacionais

Subsecção I - Do presidente da Ordem dos Médicos
Subsecção li - Do plenário dos conselhos regiona is
Subsecção 111 - Do Conselho Nacional Executivo
Subsecção IV - Do Conselho Fiscal Nacional
Secção V -

Dos órgãos disciplinares
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Subsecção I - Do Conselho Na cional de Di sciplina
Subsecção 11 - Do co nsel ho disciplinar regional
Secção VI -

Dos órgãos consu ltivos

Subsecção I - Disposições gen éricas
Subsecção 11 - Do Conselho Naciona l
de Deo ntologia Médica
Subsecção 111 - Do Conse lh o Na cion al de En sino
e Educação Médica
Subsecção IV - Do Conselho Na cional para
o Serviço Nacional de Saúde
Subsecção V - Do Conse lh o Nacional do Exercício
da Medicina Livre
Subsecção VI - Do Conselho Nacional da Segurança
Socia l dos Médicos
Su bsecção V il - Dos colégios de especialidades
CA PÍTULO V
Dos meios finan ce iros
CAP ÍTUL O VI
Di sposições gerais

CAPÍTULO VIl
Di sposições transitórias
Art 0 105 ° - Enquanto não tiver lugar a definição prevista no art. 0 3°, as áreas geográficas de
cada secção regional da Ordem serã o as seguintes:
-

-

Norte - co mp reende nd o as actuais província s
do Minh o, Trás-os- Montes. Alto Douro e Douro
Litoral.
Centro - co mpreendendo as actuais províncias
da Beira Alta . Beira Baixa e Beira Litoral.
Sul - compreendendo as actuais províncias do
Ribatejo, Estremadura. Alto e Bai xo Alentejo
e Algarve,

e ainda as Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira e o Território de Ma cau.
O Mini stro dos Ass untos Sociais Bacelar.
Maio de 1981 .

Armando

José Leone

ESTATUTO DE 1977

Presidente da Ordem dos Médicos

Mesa da
Assembleia Regional

Mesa da
Assembleia Distrital
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NOVAS ESPECIALIDADES
INSCRIÇÕES
Avisam-se os Colegas interessados, que estão abertas até ao dia
31 de Dezembro deste ano, as inscrições para admissão curricular nas
especialidades competências de
CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
ELECTROE NCEFALOG RAF IA
HEMATOLOGIA CLÍNICA
HIDROLOGIA
MEDICINA DESPORTIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA NUCLEAR
NEFROLOGIA
Os interessados deverão juntar aos seus requer~mentos (papel
comum) além do curriculum vitae, todos os documentos em que fundamentem as suas pretensões.
Lisboa, 1O de Setembro de 1981.

O Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos

OITAVAS MESAS-REDONDAS MÉDICAS
DOS AÇORES E DA MADEIRA

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
EMENDA

Por lapso da redacção, não se eliminou o n. 0 7 do Artigo 51 quando da
publicação do Código deontológico
na Revista da Ordem dos Médicos de
Junho de 1981.

O Centro Hospitalar do Fun chal. com o patrocínio
da s Sec retaria s Regionai s dos A ss untos Sociai s dos
A ço re s e da Madeira , reali za no Funchal , de 2 2 a 2 5
de Outubro , as Oitavas Mesas-Red o nd as Médi cas dos
Açores e Madeira.
Os t emas in se rido s são:
I

- Traumatologia
- Infecção em cirurgia
- Saúde infantil
- Saúde materna
- Infecção do apare lho cardiovascular
- Tema s livres

Não deixar de fazer a respectiva
rectificação.
Ordem dos Médicos
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Conselho Nacional Executivo

ASSINATURAS
Deve o médico utilizar preferencialmente sempre a mesma assinatura no
exercício da sua clínica profissional ainda que usando ocasionalmente 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 falsificação de assinatura de médico.

DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL
EXECUTIVO DA ORDEM DOS MÉDICOS
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos reunido em 12 de Setembro de 1981
subscreve inteiramente as conclu sões do debate sobre
relações entre Clínicos Gerais e Especialistas. emanadas do Conselho da Direcção da União Europeia de
Monoespecialidades Médicas :
1-

Sub linha o direito imprescritível da escolha do
Médico. seja Generalista ou Especialista.
2 - Deseja ver manter no seu verdadeiro valor o
pape l do Médico de família. detentor privilegiado e gestor da «documentação de saúde»
do doente.
3 - Deseja que a troca de informações entre os
Clínicos Gerais e Especialistas seja favorecida.
a bem do doente. no respeito da sua vida
privada e do segredo profissional.

•
DISPENSA DE AUTÓPSIA
Chama-se a atenção dos Colegas que porventura o
ignorem. que é possível o tribunal di spen sa r a autópsia
ordenada pelo Médico de um serviço de urgência de
um hospital.
Tal situação deve-se à circunstância de ser a autoridade judicial que compete promover a autópsia ou
di spensá- la . nos termos da lei (ou entre outras disposições. o art 0 236° do Código do Registo Civil).
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Perante os pareceres dos Consultores Jurídicos
enviou o Presidente da Ordem dos Médicos o seguinte
ofício ao Senhor Ministro da Justiça:
«Exmo . Senhor Ministro.
Foi levantado o problema nesta Ordem dos Médicos
quanto à possibilidade da autoridade judicial de promover a autópsia ou dispensá-la nos termos da lei
(nomeadamente o art 0 236° do Código do Registo
Civi l) .
Surge assim o problema de o tribunal poder dispen sa r a autópsia ordenada pelo médi co do serviço de
urgência dum Hospital perante a imposs ibilidade de
fazer um diagnóstico . Isto será tanto mais grave quanto
se se tratar de caso de acidente ou morte violenta a
perícia médico legal ser quanto a nós fundam enta l para
averiguar a causa da morte e estabelecer a eventual
culpabilidade .
Se o médico não assina a certidão por o diagnóstico
ser desconhecido se rá que poderá alguma vez dispen sar-se a perícia médico legal. Se a lei actual o permite
parece fundamental que a lei seja revi sta por poder
constituir em muitas circunstâncias um verdadeiro
entrave à ju stiça. Se o médico assistente do doente ou
o médico que exa mina o cadáver se recusar a passar a
ce rtidão de óbito fácil é obter uma perícia médico-legal
por médicos de Serviços Oficiai s sem que se ju stifique
quanto a nós que a autoridade judicial possa promover
ou dispensar autópsia.
Muito agradecendo toda a sua atenção para este
problema e colocan do-se esta Ordem dos Médicos
desde já a sua di sposição para a revisão da legi sla ção
que se impõe envia os melhores cu mprimentos.»

Ordem dos Médicos

Defesa Sócio-Profissional

Parecer do Contencioso
SITUAÇÃO DE MÉDICOS DA ASSEMBLEIA
DISTRITAL DE LISBOA
Sob re a situa ção dos Drs. M ári o Barreiros Maymone e Humberto Sérgi o de Brito Avô, Médicos de
Assembleia Distrital de Li sboa, resolveu o Conselho
Regional do Sul ouvir o seu contencioso.
Transcrevemos a seg uir o referido parecer não nos
dispensando de, desde já chamar a atenção para a
ileg alid ade que vem sendo cometi da em relação a
estes Médicos.
«Sobre o assun to dos médicos Srs. Drs. Brito Avô
e Mário Maymone, e na posse das ce rtidõ es que os
mesmos facu ltaram, tenho a prestar os esc larec imentos seguintes:
1. O víncu lo en tre os refer id os médicos e a
ex-Junta Distrital é efectivamente um vínculo de
natureza pública, emergente de um provimento por
co ntrato (cf. as referidas cer tid ões, as cláu su la s 3a,
5 a e 5a do co ntrato, e os artigos 654° e 630° do
Código Administrativo). Por isso, confere-lhes a qualidade inco ntestá vel de agentes administrativos.
2. A remuneração co ntratual foi estabelecida como
um vencimento (v . a cláusu la 2a do co ntrato).
e como tal vem sendo processada (cfr . o respectivo
recibo) .
3. Não se vê ass im fundamento legal para que
essa remunera ção permaneça inalterável desde 1972,
como os Consulentes muito JUStamente ref erem.
4 . De facto, esse vencimento deveria ter sido
aumentado por várias vezes, assim como o foram os
vencimentos de todo o funcionali smo em geral .
5 . É in con sistente o argumento de que não se
trata de " full -time", e por quatro razões: em primeiro
lugar, porque não consta do contrato celebrado que
fosse outro o regime ajustado entre as partes; além
disso, porque, a ter-se por exacto o relato dos facto s
feito pelos Consu lentes, acerca do modo efectivo
como vêm desempenhando as suas funções, o mesmo
não configura o trabalho em regime de tempo parcial;
acresce ainda que as funções exerc id as em " part-time"
são remuneradas por gratificação, e não por venc imento ; finalmente, porque em última aná li se também
os agentes em tempo parcial foram contemp lados em
sucessivos aumentos, mediante aplicação de fórmulas
adequadas .
Ordem dos Médicos

6. Igu alm ente, o facto de os Consulentes não
vence rem por letra não obstaria à me lh oria da remu neração, visto que o legi slador contemplou expressamente esses casos, além de que houve aumentos
computados por meio de ap licação de simples percentagem ao ve ncimento ant igo.
7. As co nclu sões que antecedem retiram -se do
disposto nos Decretos- Lei números 76/73, de 1 de
M arço, 372/74, de 20 de Agosto, 506/75, de 18 de
Setembro, 923/76, de 31 de Dezembro, 106/78, de
24 de Maio, 204-A/79, de 3 de Julho, 200-A/80, de
24 de Junho, 110-A/8 1, de 14 de Maio, e dos diplomas que ap li ca ram aqueles dois primeiros aos funcionários da Adm inistração Local.
8. Nesta con form idade, julga-se que os interessados deverão reque rer por escr ito que lhes sejam
aplicados os aumentos contemplados nos citados
diplomas legais, para que possam posteriormente
interpor recurso do possível indeferimento desse
pedido .
Pod erá igualm ente a Ordem chamar a atenção da
Assembleia Distrital de Li sboa para a ilegalidade em
apreço, remetendo-se, por exemp lo, cópia do presente parecer (até ao n° 7, inclusive).
9. Finalmente, poderá ain da diligenciar-se por que
os ve ncim entos dos médicos em questão sejam fixado s
em diploma específico, em cumprimento do estabelecid o no Estatuto do Médico, e à semelhança do
suced ido co m os méd icos dos serviços prisionai s.»

•
POSIÇÃO DO CONSELHO NAC IONAL
EXECUTIVO
Fa ce à problemática de determ inados exames ou
terapêuticas nom eadamente a auriculoterapia, os
campos electrom agn éticos pul sados, a negativação,
etc., todo s mais ou menos re la cionado s com a Medicin a Oriental e portanto baseados no Empirismo, que
se desvia em muito da M etodo logia usada pela Medicina Alopá ti ca Ocidenta l e que tem uma base científi ca, considera-se que o seu uso se pode fa ze r apenas
sob rese rva. Por outro la do devem as referid as técnicas
ser exclusivamente reali za da s por médicos creden ciados, pois se rão este s os técnicos de sa úde que
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melhores co ndições têm para uma análise objectiva da
sua aplicação. dentro dos limites da Deontologia profissional que os co ntrola . Utiliza-se para este caso o
mesmo critério que se aplicou para a acupunctura,
que deve ser preferentemente realizada com ba se
experimental em doentes devidamente informados
e em mei o Hospitalar .

•
TRABALHADORES INDEPENDENTES
Tran screvemos seguidamente o texto de um ofício
que a Ordem dos Médicos enviou ao Director-Geral da
Segurança Social.
Ao mesmo tempo não podemos dei xar de lamentar
este lapso cometido pela aludida entidade que teremos
de classificar, pelo menos, de bizarro . Com efeito, não

EDITORIAL rcontinuação da pág.

«Acabamos de ter conhecimento de que foi recebido em 2.de Junho de 1981 na Caixa de Previdênc ia
dos Médicos Portugueses, um projecto do novo
Diploma regulador do regime de segurança social dos
trabalhadores independentes .
Não podemos deixar de ficar surpreendidos de que
tal documento não tenha sido enviado a esta Ordem ,
e igualmente ficamos surpreendidos por os membros
de direcção da Caixa, nos terem informado que lhes
era dado um prazo de sete dias para uma resposta.
Esta Ordem não pode prescindir do seu parecer
concreto so bre o assunto, que procurará obter no
mais curto prazo de tempo, tencionando entra r oportunamente em contacto com V . Exa., logo que tenha
recebido oficialmente o referido projecto. »
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Perante esta constatação e esta verdade evidente lógico é pensar que qualquer Governo com
um mínimo de bom senso, lucidez e realismo
político deverá procurar, sem perda da dignidade
que lhe é própria, obter a colaboração deste
Parceiro Social, ou, o que vem ao mesmo, não se
colocar desnecessariamente em frontal posição aqueles que legitimamente representam os Médicos.
Assim deverá tentar, através do diálogo aberto, franco
e descomplexado, sem golpes, posições menos claras
ou mesmo traições, alcançar as soluções mais adequadas para os problemas de Saúde.
A Ordem dos Médicos não quer, não pode e
não deve governar: verdade tão elementar, tão
simples e tão clara não necessitaria ser reafirmada se não continuassemos a assistir com surpresa a essa acusação, até por pessoa s co m respon sabilidade na matéri.a.
Como chavão publicitário de uma oposição que
procura usar todo e qualquer pretexto para menorizar
um Governo no poder, discorda-se mas até se compreende . Já é no entanto menos lógico e aceitável que
sejam apoiantes desse Governo a usá-la, ou Governantes a dar-lhe crédito, a menos que tal traduza
receios ou noção real de incapacidade.
Porém, a independência da Ordem, co nsagrada
até no seu próprio Estatuto, nomeadamente quanto
aos aspectos puramente políticos e da orgânica do
Estado, não pode fazer pressupor nem de algum
modo pode levar a que ela abdique ou se alheie
do que directamente se prende com a saúde das
populações, com o exercício da profissão médica
ou com a defesa sócio-profissional dos seus
membros. E não se pode esquecer que, até legalmente (Dec . Lei 282/77, de 5 de Julho de 1977). o
Governo está comprometido em ouvir a Ordem dos
Médicos, nomeadamente no que respeita ao Serviço
Nacional de Saúde .
Ma s poderá ainda perguntar-se : e haverá perigo
para o País se os Governantes dialogarem com a
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será crível que aquela Direcção-Geral ignore a Ordem
para efeitos de parecer sobre tão delicada matéria
que, afinal, envolve e interessa a todos os Médicos que
legitimamente representamos.

Ordem dos Médicos, aceitarem os seus argumentos de técnicos especialmente vocacionados.
e apoiarem e promulgarem as propostas concretas
de solução que lhes sejam apresentadas? Pensamos que não.
Bastará reparar que: a Ordem dos Médicos
não actua para procurar votos e poder mas para
defender a dignidade da Medicina; não faz demagogia mas procura manter uma linha coerente e
firme de pensamento e acção porque acredita
naquilo que defende; as posições dos seus Corpos
Gerentes traduzem um consenso democraticamente obtido, ultrapa ssando divergências pontuais
saudavelmente existentes, para manter a unidade nos
pontos fundamentais, conforme definidos no
programa e declarações pré-eleitorais e concretizadas na prática através da sua acção; o Estatuto da
Ordem reconhece e defende que a defesa dos
legítimos interesses dos médicos passa em primeiro lugar pelo exercício de uma medicina
humanizada que respeita o direito à saúde de
todos os cidadãos.
A Ordem procura actuar como conselheira
autorizada e responsável daqueles a quem cabe
tomar as decisões políticas e escolher os caminhos
para as implementar.
Esperamos que os órgãos da Comunicação Social.
colaborantes nas campanhas acima referidas. não
esqueçam estes pontos no futuro para que a sua
acção seja honestamente informativa e esclarecedora
e assim contribuam para que já esteja próximo o
tempo em que se caminhará rápida e decisivamente para a justiça social no campo da saúde,
através de medidas inovadoras, concretas. sensatas
e realistas.
A Ordem dos Médicos, pela sua parte, tudo fará
para que assim suceda.

A. Gentil Martins

Ordem dos Médicos

Vária

CARTAS DE CONDUÇÃO
AVERBAMENTO DE RESTRIÇÕES
De acordo com o n° 8 do art 0 50° do Código da
Estrada. devem ser uti lizadas no averbamento de
restrições expressões normalizadas .
Os averbamentos devem corresponder às restri ções registadas nos atestados médico-sanitários ou
pareceres psicotécnicos; devendo exarar-se nas cartas
de condução, conforme o caso. as expressões normalizadas constantes das seguintes rubricas :
1. APARELHOS DE PRÓTESE
1. 1. Óculos de correcção.
1 .2. Prótese eficiente no braço esquerdo (ou
direito).
1.3. Prótese efic iente na perna esquerda (ou
direita).
1.4. Prótese eficiente da mão esquerda (ou
direita) .
1 .5 . Prótese eficiente no antebraço direito (ou
esquerdo) .
1.6 . Prótese acústica.
1.7 . Colete ortopédico.
1.8. Bota ortopédica esquerda (ou direita).
1 .9 . Luva de prótese com dedo polegar na mão
direita (ou esquerda).
1. 10 . Uso de sapatos (sapato esquerdo ou direito)
acresc ido de .... em.
1. 11 . Braço esq uerdo reservado para actuar no
volante .

2. INSPECÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
2.1 . lnspecção psicotécnica .
2.2. lnspecção médica antecipada.
2.3. lnspecção médica especial.

3. VEÍCULOS SELECCIONADOS
E ADAPTADOS
3. 1. Acelerador
3 . 1. 1. Acelerador manual.
3 . 1.: . .;colerador à esquerda.
3.2 . Bancos.
3.2 . 1. Banco móve l.
3.2.2. Banco inc linado .
3.2.3. Banco rebaixado.
3.2 .4. Banco recuado.
3.2.5. Banco de encosto vertical.
3.2.6. Banco sobree levado ou almofada.
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3.2 .7. Selim substituído por banco.
3.2 .8. Selim ou cadeira de braços .
3.3. Comandos.
3 .3. 1. Indicadores de direcção de comando
manual à direita (ou esquerda).
3 .3.2 . Comando manual de luzes à direita (ou
esquerda).
3.3.3. Comandos de luzes de cruzamento e limpa-pára -bridas accionáveis com o pé esquerdo (ou
direito)
3 .3.4. Comandos manuais à direita (ou esquerda).
3.3.5 . Comandos de pé à direita.
3.3 .6. Chave de ignição à esquerda .
3.3 .7 . Comandos exclusivamente manuais .
3.4. Embraiagem
3.4. 1. Embraiagem manual.
3.4.2. Embraiagem automática.
3.4.3. Peda l de embraiagem desviado para a
esquerda (ou direita).
3.4.4. Embraiagem assistida.
3.4 .5. Adaptação do pedal de embraiagem ( 1 pa stilha de cada lado para não deixa r cair o pé).
3 .5 . M udanças.
3 .5. 1. Mudanças automáticas.
3.5 .2. Pedal de mudanças à esquerda (ou direita) .
3.5.3. Alavanca de ve locidades acrescentada . . em .
3 .5.4. Alavanca de ve locidades na co luna de
direcção.
3.5.5 . Alavanca de velocidades à esquerda (ou
direita) .
3.6. Pára-brisas.
3 .6. 1. Pára-brisas inamovível.
3 .7. Pedais.
3. 7.1. Pedal de travão rebaixado .... em.
3.7 .2. Pedal de embraiagem rebaixado ... em.
3.7.3. Pedais sobreelevados .
3.7.4. Inversão de peda is.
3.7.5. Pedal comutador de luzes .
3 .8. Retrovisores.
3.8. 1. Retrovisor exterior.
3.8.2. Retrovisores exteriores bilaterais .
3.8.3 . Retrovisor convexo.
3 .8.4 . Retrovisor panorâmico.
3.8.5. Retrovisor convexo exterior.
3.8.6. Retrovisor panorâmico exter ior .
3.9. Travões.
3.9. 1. Travão de mão à direita (ou esquerda).
3 .9.2. Travão de pé à esquerda .
3.9.3. Alavanca manual à direita (ou esquerda).
desmontável. para accionamento do travão de serviço.
3.9.4. Travão provido de servo-freio .
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3.9.5. Sapata do travão de pé prolongada para
a esquerda.
3. 1O. Volan te.
3.10. 1. Vo lante à direita .
3.10.2. Nódu los no vo lante.
3.10.3. Esfera no vo lante .
3 .10.4. Volante com espessura superior a . .. em.
3. 10.5. Volante com diâmetro superior (ou inferior) ao normal .... em.
3.10.6 . Olhais no vo lante.
3 .10.7. Volante com raio s especiais.
3.1 0.8. Volante com apoio espec ial.
3 . 10.9. Punh o ci líndrico no volante.
4. VEÍCULOS EXCLUSIVOS

4. 1. Exc lu sivamente veículos de cil indrada
até .... cm3.
4.2 . Exclusivamente veículos da marca .. ...... .
modelo .

5. VELOCIDADE LIMITADA
5. 1. Velocidade não superior a . ... km/ h.

AS QUOTAS
E O IMPOSTO COMPLEMENTAR
Acontece todos os anos. mais predominantemente
durante o mês de Julho, os Colegas solicitarem â
Secção de Cobranças, da Secção Regional do Sul, a
passagem de uma declaração justificativa do pagamento das suas quotas relativas ao ano anterior. para
documentar a declaração de Imposto Complementar.
Esse procedimento era efectivamente inevitável
porque o antigo sistema de cobranças e quotizações.
dado as muitas e co mplexas deficiências que o afectavam. não co nseguia proporcionar o envio oportuno,
aos interessados. das quotas correspondentes aos
pagamentos efectuados por transferência bancária ou
por outra forma de liquidação antecipada.
Porém , a partir de agora. esse envio vai passar a
processar-se com toda a regularidade e por isso
recomendamos aos Exmos. Colegas. o favor de conservarem as suas quotas já que estas sendo, por si só.
documento necessário e bastante para efeitos de
Imposto Complementar. tornam desnecessária a
passagem da declaração acima referida .

6 . PROIBIÇÕES
6 . 1. Proi bição de conduzir veícu los com peso
bruto superior a .... kg.
6.2. Proibição de con du zir de noite (noite : período
que medeia entre o pôr e o na scer do Sol).
6 .3. Proibição de efectuar transportes públicos de
passagei ro s.
7. CINTO DE SEGURANÇA

7 . 1. Uso de cinto de segurança ( 1) .

8. OUTRAS RESTRIÇÕES
8 . 1. Ócu los fechados de Protecção.
OUTRAS DISPOSIÇÕES
- São autorizados averbamentos de quaisquer
outras restrições não previstas na presente Ordem de
Serviço, desde que a ex pressão normalizada seja
homologada pelo Director-Geral de Viagem e posteriormente difundida por todos os Serviços a que se
refere o preâmbulo desta Ordem de Servi ço.
2 - Podem ser averbadas. em acumulação, na
mesma ca rta de co ndução duas ou mai s rubricas.
confo rme as necessidades do condu tor .
3 - Os averbamentos devem se r sucintos e suficie ntemente elu cidativos e serão registados no compartimento n,0 11 do impresso das cartas de co ndução.
1
( ) Ausência ou incapacidade funcional de ambos os
membros inferiores do condutor.

16

•
DESPESAS COM AS ESCOLAS MÉDICAS
E POR ALUNO FORMADO- U.S.A.
(em milhares de dólares)

1968/69
Valor global
Alun os
Custo por aluno .
(Em escudos) .

.

..........

1.366.000$
10 000/ ano
1.768.200$
136 .600$

1973/74
Valor globa l
Aluno s ..
Custo por aluno .
(Em escu dos) .

.

. .. .. . . .

..

2.524.300$
14.000/ano
180.307$
4 .3 27 .368$

1978/79
Valor global
Alunos .
Custo por aluno ..... ... .
(Em escudos) ........ .

4 .906.400$
17.000/ano
288.612$
. 15.000.782$

Aume nto das despesas globais do ensino médico
nos E.UA entre 1958/ 59 e 1978/79 (20 anos).
15 vezes mais.
Femin ização do cor po méd ico americano :
8.4 %. 1978/79
23, 1 %.
1968/69

=

=
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Opinião

O Dr. José Santos Bessa, Presid ente da Assembleia Regional do Sul da Ordem dos Médicos. soli citou a difusão da ca rta que a segu ir se transcreve :
Li sboa. 17 de Julho de 1981
Exmo . Senhor
Dr. António Gentil Martins
Digmo . Presidente do Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos
LISBOA
«Tenho assistido com alguma perplexidade à polémica travada entre os corpos directivos da Ord em dos
Médicos, a que V . Exa superiormente preside e que
personifica. e a actual· equipa do MAS. O rumo recen temente tomado pelos acontecimentos, tran sformaram a si mples ansiedade sentida na qualidade de
membro associado da O.M . consciente dos se us
problemas e difi culdades. na profunda preocupação
do dirigente eleito. no caso. Presid ente da Assemb leia
Regional do Sul. Preocupa ção cre sce nte à medida que
fui verifica ndo ter sido o frutuoso debate das ideias e
dos sistemas su bstituído pelo mesquinho ataque pessoal. No momento em que tantos e profundos problemas atingem a cla sse médi ca em Portugal, à imagem
do que acontece. com maior ou menor acuidade. um
pouco por todo o mundo civilizado e dese nvo lvido, as
cúpulas dirigentes da O.M . decidem -se por uma via
insultuosa pura e. simplesmente inaceitável, ·com a
agravante de ce rcea r gravemente a sua capacidad e
negociadora . lançando. assim , as mais sé ria s apreensões quanto à sua repercussão no futuro da cla sse que
nelas co nfiou .
«Foi uma posição infeliz . Efectivame nte. uma
posição divisionista da classe, uma posição indigna
por parte de quem obrigatoriamente deve velar deontológica e eticamente pela classe médica.
«Ouem toma sobre os seus ombros tai s res pon sa bilidades tem por obrigação manter aberta a capacidade
de diálogo co m as instân cia s governamentais numa
base de se riedade e mútuo respe ito, co m a firm eza
transmitida pela determinação da c lasse. com a in sistência a que obriga a importân cia dos problema s. ma s
com a elegância de atitudes que a nossa ética reclama
e exige.
.
<<A estratégia até agora seguida neste processo
pelos corpos gerentes da O.M., não me tem dado
oportunidade de desempenhar qualquer acção relevante dentro das minhas fun ções específicas . Porém,
yuando determinadas situações provenientes da nossa

Ordem dos Médicos

área de solidariedade in stituc ional se opõem aos prin cíp ios que julgávamos tácitos e un iversai s quanto ao s
nossos colegas de li sta. t êm forçosamente de ser
denun ciada s. so b p,ena de nos confund irmos com o
nosso co ntrár io . Denún cia essa duplamente assente
nos protestos que numerosos médicos pessoa lm ente
me apresent9ram - e a ju stificam - e na oposição
formal à metodologia seguida . o que a leg itima.
«Não conheço, em parte alguma do mundo. reg ime
político em que os serviços estata is se encontrem em
relações de tipo edémico com a profissão médi ca , com
excepção evidente dos regimes totalitários . Nos países
liberais existem tensões, controvérsias e reajusta mentos permanentes, corrigidos através dos mecanismos previstos para o efe ito . Não conheço também
país algum onde qualquer das partes se arrogue o
direito de ser um interlocutor vá lido quando pretende
dialogar ... insultando! Essa é uma técni ca própria de
determinadas forças , com as quais a maioria dos
médicos portugueses se não identifica e bem o
demonstrou quando foi cha mada a pronunciar-se
especificamente sobre o assunto. São técn icas já
utilizadas na soc iedade portuguesa e por d iversas
vezes, mas nem por isso o seu exemplo pode co lher
sobretudo numa classe cujos membros reivindicam
um estatuto ético e deontológico próprio e exigente.
mu.ito menos entre os seus dirigentes, cujas funções
lhes impõem precisamente a respon sa bilidade de ze lar
pela· qplicação ética ~ deontológica desse mesmo
estatuto.
«São numerosas, comp lexas e da maior envergadura. e consequência os problemas que flagelam a
classe médica neste momento de viragem , em que se
edifica um novo Serviço Nacional de Saúde .
«Tomemos, a título de exemplo, dois dos pontos que
têm avultado no litígio entre a O.M. e o MAS.
«Os problemas que afectam os médicos das camadas
mais jovens devem apreciar-se sobre um fundo tanto
de insegurança profissional. própria da sua ainda
escassa experiência como de natural aspiração de
realização profissional e monetária . Vítima s da irresponsabilidade e demagogia de governos que permitiram se não estimularam mesmo a superpopulação
médica , com total desrespeito por esta e pe las reais
necessidades do país e como mais completo desprezo
pela qualidade da sua formação profissional, assumem
contraditoriamente a pretensão simu ltânea de disporem do Estado para garantia do seu meta-bolismo
basal e, ao mesmo tempo, dispender de pulso livre
para conseguirem através do seu trabalho as melhores
condições económicas .. Motivos legítimos, aspirações
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justas, mas cuja concessão não será, com preende-se,
envolvida nas maiores ;facilidades . Ora, a resolução
dessa situação passa seguramente por várias soluções
possíveis e sobre . alguma delas recairá necessariamente o consenso das partes.
«A concessão do título de Especialista tem constituído outra área de conflito. a sua enunciação, porém ,
parece partir de premissas falsas . Nem a OM tem
possibilidades de formar Especialistas nem tem por
missão fazê-lo. Os Especialistas terão de formar-se ao
longo de anos de prática qualificada de medicina
tutelada , em contacto cóm os doentes, em regime de
responsabilização progressiva , em paralelo com a
respectiva diferenciação .
«Ora, onde estão reunidas essas condições, senão
nos hospitais? Nem a O. M. possui sequer as condições
estruturais necessá rias para a realização dos exames
em comp leta independência dos Hospitai s, mas exclusivamente com a plena co ncorrência deste s. Vemos,
assim, o pêndulo deslocar-se duplamente para os
Hospitais, tanto para a realização dos estágios como
para a avaliação do aproveitamento.
«É, em consequência, apenas e exclusivamente
através do concurso hospitalar no mais «lato sensu»
que a O.M . pode vir a ter um papel importante na concessão dos títulos de Especialista. Parece , pois um
falso problema na sua equação , da qual não poderá
resultar uma solução co rrecta.
«Estes e outros problema s são por natureza conflituais, geradore s de controvérsia, envolven do inúmeros profissionais e têm seguramente mais do que uma
solução possível ...
«De resto , a prática clínica ensina-nos permanentemente que não existem remédios universais ou que
durem sempre. Todos nós temos a experiência forn ecida pela evolução da prática médica , das terapê utica s em que colocáva mos a maior e mais JUStificada
esperança e que vão sendo sucessivame nte abandonadas, umas vezes substituídas por novas formas
terapêutica s agora credo ra s desse capital de esperança , outras porque a sua ap licação prática não
contemplou a expecta tiva existente ou ainda , porque
a reco nhecida falta de universalidade a torna benéfica
para uns pa cien tes, indiferen te ou quantes vezes até
nociva para outros. Existirá algum médico digno desse
nome que despreze a variedade humana dos seus
doentes a ponto de pretender administrar .a todos e
semp re a mesma terapêutica e só aquela que ouviu
nos bancos longínquos da Fac uldade, leu em qualquer
bibliografia ou esc utou num Simposium?
«Nos países do mundo democrático - e eu su blinho
aqui democrático como adjectivo, não me refiro aos
países que se autodeterminam democráticos (substantivo) -e em que vigora a medicina liberal e/ou con vencionada, a par da medicinà estatal, o desidc:o ato
nã o foi co nseguido sub itamente nem as cond ições
actu a1s são tidas co mo fixas, imutáveis pelas partes .
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Foram seguramente anos de luta . conversações. progressos e re cessões. É uma discussão que exige um
lon go fôlego e uma permanente disponibilidade para
os reajustamentos sempre necessários com a constante
mutação das situações. Para isso, facilmente se verifica
a necessidade de uma extraordinária capacidade de
diálogo, uma intensa perseverança e uma infinita
paciência. Mas a sere nidade, a objectívidade e a
firmeza não podem nem sobretudo devem excluir
a educação e a imaginação.
«Essa abertura e disponibilidade não têm sido
demonstradas pelos actuais corpos gerentes da O .M .,
fazendo correr à classe e ao futuro da medicina em
Portugal os mais elevados riscos .
<<A classe apoia ria porventura posições críticas,
como já demonstrou em passado recente ser capaz de
o fazer, na sequência da discussão aberta e profunda
da legislação preparada pelo actual MAS caso ela
viesse a revelar-se contrária aos se us interesses .
«Mas nada disso tem sido feito pelos actuais diri gentes da O.M. e toda a polémica levantada, tem-no
sido em term os que infelizmente pouco ou nada tem a
ver com as ideias em causa e tudo ou quase tudo tem a
ver com ataqu es excl usivamente pessoais.
<<A classe não estava habituada a este estilo por
parte do Doutor Gentil Maritn s, a quem tanto deve,
como todos justamente reco nhecemos . Cansaço?
Esgotamento? Tudo isso é possível. No entanto, a
classe n"ão pode correr os riscos que esta atitude
pressupõe.
«C reia, Doutor Gentil Martins, que os seus eleitores
acreditam ainda na sua vontade do diálogo e na possibilidade de concertação que tem de manter-se bem
viva e manifesta, no interesse da classe e da saúde
em Portugal.
<<Apresento a V. Exa os meus melhores cumprimentos».
Jorge dos Santos Bessa
Presidente da Assembleia Regional do Sul
da Ordem dos Médicos

O Dr. Ant6nio Gentil Martins, Presidente da
Ordem dos Médicos, re sponde ao colega Jorge Santos
Bessa.
«Exmo . Colega,
Em resposta à sua carta de 17 de Julho de 1981,
começo por procurar distinguir claramente entre a
posição do Ministro dos Assuntos Sociais como político e a sua posição como Médico; esta não foi de
modo algum, nem podia ser, considerada no contencioso que existiu entre o Ministério dos Assuntos
Sociais e a Ordem dos Médicos . Quer o Dr. Carlos
Macedo quer o Dr. Paulo Mendo foram encarados
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como membros do Governo e não como Colegas. pois
outra não podia logicamente ser a posição da Ordem .
Quanto à terminologia usada, aceito perfeitamente a
sua crítica ainda que não lhe possa dar. inteira razão:
Quanto à sua posição pessoal teria preferido que,
fazendo o Colega parte de uma equipa, tivesse dialogado com os Colegas dessa equipa antes de procurar
fazer uma «manifestação pública»; isto levou -o, ainda
que não intencionalmente, a pecar por deficiente informação e mesmo informação viciada .
Aquilo a que o Colega chama «insultos» da Ordem
dos Médicos. ao Ministério dos Assuntos Sociais
seguiu-se à declaração pública do Senhor Ministro de
que a Ordem tinha mentido . Só não se sente quem não
é filho de boa gente e era lógico e humano que o
Conselho Nacional Executivo reagisse .
Entrando propriamente no fulcro da questão :
Avultou no litígio entre a Ordem e o Ministério dos
Assuntos Sociais a definição da estrutura do futuro
sistema Nacional de Saúde proposto pela Ordem dos
Médicos em 1979 que, enquanto Médico o Dr. Carlos
Macedo subscreveu, mas como Ministro dos Assuntos
Sociais pretendeu modificar. Por outro lado o Ministério dos Assuntos Sociais prometeu ao Conselho
Nacional Executivo, em 12 de Fevereiro , que reuniria
no prazo de um mês, após ter estudado os documentos que provinham do Governo anterior. Duas semanas
depois do prazo e por não o ter feito, recebeu uma
carta do Conselho Nacional Executivo em que lhe era
solicitada uma tomada de posição: já eram conhecidos
os pontos de vista da Ordem e por outro lado já estava
elaborado um projecto de Carreiras Médicas. praticamente em versão definitiva assim estas se vendo
paralizadas sem uma justificação aparente. A partir de
12 de Fevereiro mais nenhuma vez o Ministro dos
Assuntos Sociais se dignou receber pessoalmente o
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos:
esta é a verdade que ninguém pode desmentir.
Por outro lado, é dar uma interpretação deformada
à base 33 do Projecto de Serviço Nacional de Saúde
proposto pela Ordem, afirmar que se pretende simultaneamente dispor do Estado para garantia do metabolismo basal e ao mesmo tempo ter pulso livre para
conseguir melhores condições económicas . De resto
parece evidente que melhores condições económicas
só poderão ser atingidas através do pagamento por
acto Médico e que o pagamento salariado, quer fixo
quer por capitação, lavará sempre a sua Medicina
degradada, tipo Medicina das Caixas e que gostaríamos ver apenas como de triste memória.
A Ordem está, e sempre esteve , totalmente aberta
ao diálogo mas tam pressupõe o respeito dos compromissos livremente assumidos .
Quanto ao problema da concessão de título de
Especialista exclusivamente pela Ordem dos seus
Colégios de Especialidade, não desconhecia certamente o Colega ao candidatar-se para Presidente da
Assembleia Geral da Secção Regional do Sul que a
opinião e posições genéricas dos restantes Corpos
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Gerentes da Ordem são totalmente diferentes da sua.
Louvamos evidentemente que ca da um possa ter as
suas opiniões e entendemos que uma discordância
pontual não deve invalidar a colaboração num projecto
global. No entanto. discordamos da atitude que agora
assume em aspecto que diríamos co ntroverso. ma s
sobre o qual acreditamos, terem os Corpos Gerentes
da Ordem a posição mais co rrecta: que seja a profissão Médica a ser o garante da qualidade técnica do
exercício profissional e não o Estado (mesmo que este
utilize profissionais como seus agentes no processo) .
Tenho que discordar frontalmente quando diz que
as atitudes da Ordem têm sido apenas. ou quase
apenas, ataques pessoais e não a defesa de princípios.
Esta interpretação só pode aceitar-se perante o total
desconhecimento das realidades, o que não é desculpável em quem aceitou assumir o importante cargo
que o Exmo. Colega ocupa dentro das estruturas da
Ordem dos Médicos. A discordância é um direito, mas
deve exigir-se que essa discordância seja devidamente
fundamentada. Embora agradecendo-lhe quando diz
«que não estava habituado a um estilo de ataque
pessoal pela parte do Dr. Gentil Martins» pensamos
que a Classe não pode correr os riscos de ceder à
demagogia dos políticos, sejam eles de um lado ou de
outro . Pessoalmente discordamos totalmente dos
ataques pessoais, ainda que muitas vezes as circunstâncias nos obriguem a personalizar determinadas
atitudes, o que sempre procuramos evitar. De resto.
devo lembrar-lhe que as posições assumidas pela
Ordem o são normalmente em nome do Conselho
Nacional Executivo embora como é lógico, sendo assinadas pelo seu Presidente. e elas resultam de um
consenso obtido entre os dez Membros do Conselho
Nacional Executivo ou excepcionalmente através de
uma votação maioritária dentro deste mesmo Con selho: e uma vez tomadas. há que respeitar as decisões
conjuntamente assumidas .
Pensamos que a Classe não deve correr riscos
inúteis mas que deve correr os riscos que resultem da
defesa intransigente dos seus princípios: isto, lutando
contra tudo e contra todos os que se oponham àquilo
que a Ordem considera uma Medicina válida e de
qualidade, uma melhor forma de resolver os problemas concretos da saúde .
A Ordem está sempre disposta a transigir nos
pontos não essenciais porque entende que diálogo é
transigência, mas uma transigência feita de compensações e argumentos e não uma transigência feita de
cobardia ou devida a pressões politiqueiras.
Esperando poder continuar a contar com a sua
válida e sincera colaboração, para a dignificação da
Medicina e a defesa da Ordem, e esperando que compreenda que o espírito e a forma desta resposta não
são senão a natural consequência da sua carta. envia·lhe cumprimentos o Colega e amigo. sempre ao
dispor.»
António Gentil Martins
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O ENSAIO DE FÁRMACOS POR MEIO DE MÉTODOS
PSICOLÓGICOS EXEMPLIFICADO PELO K.H. 3
por

O. KRANEBITTER
Durante muito tempo, o ensaio dos fármacos constituiu um
domínio exclusivo da medicina. Ainda muito recentemente
muitos médicos consideravam o homem apenas como uma
máquina fisico·química que fornecia energia para a activação do
aparelho motor por reacções químicas complicadas. Hoje,
porém , reconhecendo-se o apertado entrelaçamento entre a
fenomeno logia fisiopatológica e a psíquica, a medicina abriu as
portas à psicologia, cujo tema central só pode ser o homem.
A psicologia, embora aborde os problemas de um modo
tota lmente diferente, conseguiu transmitir à medicina uma
notável quantidade de indicações, noções e conhecimentos
fundamentais de que já se não consegue abstrair actualmente,
tanto na terapêutica moderna como no diagnóstico. E no caso
do estudo dos preparados farmacêuticos com acçãp sobre o
aumento de rendimento, o poder de concentração, memória,
rigidez, etc., os métodos psicológicos estão particularmente
indicados.
É dentro deste contexto que o Autor se propõe fazer o
estudo do K.H. 3, estudo que foi realizado segundo o método do
duplo anonimato em 50 internados do Hospital e Lar para
pessoas idosas, de Saalfelden , sob a direcção clínica do seu
médico-chefe que, para o efeito interrompeu toda a terapêutica
a que os internados estavam sujeitos. Cada doente recebeu uma
caixa numerada contendo 150 cápsulas, fazendo-se uma admi·
nistração diária, com ingestão vigiada, de uma cápsula, durante
5 meses. Das 50 caixas distribuídas, 10 continham placebo.
A chave da distribuição das caixas só foi conhecida depois de
concluído o tratamento e a segunda série de testes, separando-se
o grupo placebo do grupo tratado apenas imediatamente antes
do tratamento estatístico e depois do apuramento.
«Na primeira parte do trabalho, estudámos o sector da vida
dentro do qual o preparado K.H. 3, utilizado por nós como
exemplo do estudo de um fármaco, deveria mostrar o seu efeito
sobre a velhice. Depois de se resumirem os primeiros sinais de
envelhecimento, que determinam o início desta fase da vida,
tratámos de explicar a reestruturação da personalidade durante
o envelhecimento. Uma sinopse da distribuição das doenças
e das causas mais frequentes da morte durante a ve lhice mostrou
a limitação natural deste sector de vida através da morte. Pude·
mos completar essa parte do nosso estudo com uma sinopse das
fases mais importantes da investigação geriátrica durante os
últimos vinte anos.
Na segunda parte deste trabalho trata-se do método de
ensaio de fármacos, tanto na generalidade, na perspectiva de um
ensaio gera l de fármacos, como, em especial, relativamente
aoK.H. 3.
A fim de poder corresponder adequadame nte ao ensaio geral
de fármacos que se revela na temática do nosso trabalho, era
indispensável não só discutir o método de ensaio, mas também
analisar com precisão o instrumento da investigação, a bateria
de testes, os seus pontos de incidência e os seus critérios de
interpretação, bem como o seu mecanismo de funcionamento.
A realização dos trabalhos relacionados com os testes e o apura·
mente destes prosseguiu dentro das directrizes estabelecidas
para os diversos testes. O tratamento estatístico ulterior dos
resultados dos testes efectuou·se por meio da análise de
covari ância.
A realização prática do ensaio foi demonstrada, em todos os
po rmenores, pelo exemplo do ensaio do K.H. 3 e prova a possi·
bilidade de ap licação prática do nosso método de ensaio.
Consideramos como vantagem do nosso método de ensaio o
facto de o estudo do fármaco incluir, ao mesmo tempo, a possi·
bilidade do estabelecimento de informações individuais sobre a
personalidad e e o estado de espírito dos doentes , tal como foi
demonstrado na quarta parte deste trabalho, na casuística.
Outra vantagem deriva do fac to de os diversos testes da bateria

se sobreporem, em parte, no que diz respeito ao seu espectro de
acção, apoiando assim mutuamente os resultados obtidos e
possibilitando desta forma um controlo tanto dos resultados
como também do funcionamento perfeito da bateria de testes.
Esta garante, em associação com o tratamento estatístico dos
dados, um grau elevado de rigor dos resultados finais. Além
disso, a flexibilidade da bateria de testes, determinada pela
escolha de testes adequados, constitui uma vantagem impor·
tante na medida em que se pode alargar amplamente ou diminuir
e regular muito especificamente o espectro de acção - tal
como a objectiva de um aparelho fotográfico - devido à varia·
bilidade da escolha dos testes, o que resulta num elevada possi·
bilidade de ajustamento ao fármaco ensaiado.
A desvantagem consiste no facto de ser difícil escolher
adequadame nte os testes, sendo necessários conhecimentos
amp los no domínio do diagnóstico e da construção de testes».
«Resumindo os resultados dos testes, já interpretados em
pormenor, verifica-se que o K.H. 3 aumenta a actividade, ao
mesmo tempo que se observa um aumento altamente sign ifi·
cativo da atenção e da capacidade de concentração, de q ue
resulta uma maior capacidade de trabalho. O equilíbrio e a
pormenorização dos diversos testes incluídos na bateria de
testes e a sua eficácia revelam-se através do facto de as variáveis
interdependentes e que se condicionam umas às outras se situa·
rem uniformemente dentro da bateria de testes sendo estas
variáveis sempre detectadas e medidas por um o utro teste.
O aumento da actividade resulta do apuramento da entre·
vista, enquanto o aumento da atenção e a capacidade de con·
centração se tornaram aparentes através do apuramento do
teste d:! e a resistência mais elevada através do teste da pirâmide
de cores.
Ao mesmo tempo vimos que o aumento de actividade, que se
revelou através da entrevista, também se exprime através do
teste da apreensão, sob a forma de um aumento das tentativas de
solução. Podem assim exemplificar que os diversos testes se
sobrepõem em pontos vizinhos do seu espectro de acção, con·
trolando·se assim mutuamente e gara ntindo o funcionamento
perfeito da bateria de testes como um todo.
A con tinuação do apuramento dos resultados dos testes
mostrou que uma administração de K.H. 3 produz uma trans·
formação do tipo de pensamento estático, provocado pela rigidez
da idade, num tipo de pensamento mais movimentado e, assim,
um aumento da dinâmica intelectual. Daí resulta uma melhoria
altamente significativa do rendimento da memória. O aumento
da dinâmica intelectual resulta do apuramento do teste da
apreensão; a melhoria resu ltante do rendimento da memória
pode ser medida no «memory scale». Os resultados do teste da
apreensão também foram ad icionalmente confirmados pelo
facto de os resultados do teste da memória terem sido verifi·
cados estatisticamente por meio da análise de covariância.
A activação psíquica e física provocada pelas doses de K.H. 3
produz um aumento de integração no sentido de uma interpe·
netração' e um condicionamento de funções psíquicas indivi·
duais, o qual se revela através de uma concepção mais unitária
e um poder de reacção mais intenso aos sentimentos. Este
aumento de integração revela-se tanto no teste da pirâmide de
cores como no teste da apreensão e mostra-se ainda através de
um aumento do comportamento social acentuado, tal como se
observou no apurame nto das entrevistas.
Observando-se os resultados dos testes nas suas relações,
obtemos um quadro exacto do efeito do K.H. 3.
Referência: Dissertação para o doutoramento. apresentada na
Faculdade de Filosofia. Un iversidade de Salzburgo,
por O. KRANEBIITER .
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