EDITORIAL

NOVAS
INSTALAÇÕES
Este número da Revista da Ordem dos Médicos relata já de maneira suficiente a inauguração
das novas instalações do Conselho Nacional Executivo e do Conselho Regional do Sul. Trata-se de um
acontecimento de tão grande importância para a Ordem e para os Médicos que se torna justificado
focar o Editorial sobre o grande progresso que acaba de ser realizado. Progresso que deu muitos anos
de trabalho e foi concluído ao fim de sacrifícios persistentes durante estes últimos três anos. Não era
admissível que o Conselho Nacional Executivo e o Conselho Regional do Sul continuassem a «vivem
em condições que não vale a pena descrever. Todos os Colegas que tiveram ocasião de se dirigir aos
locais onde trabalhávamos percebem bem as dificuldades que eram enfrentadas dia-a-dia. O grande
investimento, o cuidado com que foi estudado e o resultado que se conseguiu dignificam a Ordem dos
Médicos. Tudo foi dedicado à nossa profissão, que certamente se orgulhará das instalações que agora
tem na capital do país.
A sessão inaugural decorreu com grande dignidade e revestiu-se da simplicidade adequada aos
grandes momentos.
Foram cunhadas medalhas que ficam à disposição dos sócios que as desejem adquirir.
Pensa-se recorrer à compreensão e generosidade dos Colegas que desejarem por bem fazer um
investimento, pequeno ou grande, a favor do Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos. Será
uma maneira excepcional de comemorarmos a abertura das nossas instalações. Este assunto está a ser
estudado e será em breve participado a todos os médicos. A Casa do Médico, no Porto, recebeu tam
bém o contributo de muitos médicos para melhor ser suportado o grande investimento que originou as
excele.ntes instalações da Ordem dos Médicos na cidade do Porto.
Muito há ainda a fazer para que o atendimento dos médicos na Ordem em Lisboa seja sempre
aperfeiçoado.
Estas palavras de satisfação terminam com um pedido a todos os Colegas: FREQUENTEM AS
INSTALAÇÕES DA ORDEM EM LISBOA. VENHAM JANTAR OU ALMOÇAR, UTILIZEM A
SALA EM QUE NOS PODEMOS TODOS ENCONTRAR, UTILIZEM O JARDIM E APROVEI
TEM O AUDITÓRIO PARA REUNIÕES DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS OU CONGRESSOS.
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ACTUALIDADE - Inauguração das novas insta

lações do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos e da Secção Regional do Sul.

OPINIÃO - «As Ordens e a Defesa Sócio-Profis
sional», um artigo do Prof. A. Gentil Martins, e «A
Coerência da Política de Saúde e a Questão Orçamen
tal», um artigo do Dr. Couto Soares Pacheco.

OPINIÂO

AS ORDENS E A DEFESA
SOCIO-PROFISSIONAL
r

• PROF. A. GENTIL MARTINS
Desde sempre o ser humano sentiu necessidade de se associar fazendo-o habi
tualmente de acordo com os seus interesses e as suas vocações específicas. Os
médicos portugueses, já em finais do século passado, sentiram a necessidade de se
agrupar, e assim foram surgindo associações várias, de carácter mais ou menos
disperso, até ser criada a Associação dos Médicos Portugueses, percursora da
actual Ordem dos Médicos.

O Dec.-Lei 23.050 de 23/09/1923,
(anterior portanto a 28 de Maio de
1926) estabeleceu que «as profissões
livres organizar-se-ão num único sindi
cato nacional, com sede em Lisboa,
podendo criar secções distritais em
tudo sujeitas à disciplina do sindi
cato», acrescentando que «os sindica
tos nacionais dos advogados, dos
médicos e dos engenheiros podem
adoptar a denominação de «Ordens».
Inicialmente é criada a Ordem dos
Advogados, pelo Dec. 11-715 de
Junho de 1926.
Por aí se vê que o conceito de
Ordem, como corporação de advoga
dos, médicos ou engenheiros, não tem
relação nem com a carga ideológica
que alguns quiseram atribuir-lhe nem
com o regime corporativo defendido
na Constituição Política de 33.
Mais tarde, o Dec.-Lei 29.171, de
24/11/38, define em artigo único que é
«constituído, com a denominação de
Ordem dos Médicos, o Sindicato Na
cional dos Médicos (...).
Esse aspecto foi particularmente fri
sado (logo após o 25 de Abril de 74) por
aqueles que pretenderam transformar
a Ordem em simples sindicato, reti
rando-lhes as funções éticas e tecnico
-profissionais (que sempre tivera desde
a sua fundação, em paralelo com a
defesa dos médicos).
Nessa ocasião, os então dirigentes
do Sindicato / Ordem dos Médicos
nomeadamente em Lisboa, procura
ram ligações preferenciais à CGTP
-IN, situação que obviamente se alte
rou quando, após uma assembleia
-geral efectuada em 7/02/76 a secção
Regional do Sul passou a ser liderada
por médicos que acreditavam dever a
Ordem ser alheia a políticas de carác
ter partidário e fazer apenas política de
Saúde. Assim, só em 1976, após terem
perdido o seu controlo, é que aquelas
6 - ORDEM DOS MÉDICOS

forças mudaram de opinião, passando
a recusar funções sindicais à Ordem.
Sofreram os estatutos das várias
Ordens transformações (sobretudo as
ocorridas a·pós Abril de 74) levando a
que os seus actuais estatutos se mos
trem hoje dissemelhantes em aspectos
essenciais.
É assim que a actual Ordem dos
Médicos tem características ímpares,
(bem diferentes das dos Advogados e
dos Engenheiros) e em que sobreleva o
facto de a Ordem dos Médicos,
embora consagrada em decreto-lei,
poder desaparecer pela simples von
tade dos próprios membros (artigo
100), o que automaticamente exclui
que se trate de Associação Pública (às
quais a Constituição veda funções sin
dicais) sem esquecer que a Ordem dos
Advogados, com estatuto aprovado
pela Assembleia da República, sendo
Associação Pública, defende os advo
gados... Se acrescentarmos a isto o
facto de a «Ordem dos Médicos agora
renovada exercer a sua actividade com
total independência do Estado, forma
ções políticas e outras organizações,
«de respeitar integralmente as liberda
des democráticas» e de as eleições para
os seus Órgãos serem totalmente
livres, ficam definidos os grandes pila
res em que assentam as organizações
que exercem funções sindicais. Estes
pilares são depois reforçados na Lei
quando esta afirma que compete à
Ordem: (art.º 6, alínea b)) «Fomentar
e defender os interesses da profissão
médica a todos os níveis... e que é
direito dos médicos (art.º 15, alínea
B)) solicitar o patrocínio da Ordem
sempre que dele careçam para a defesa
dos seus interesses profissionais ou
quando haja ofensa dos seus direitos e
garantias enquanto médicos».
Os que pretendem agora, à viva
força, recusar à Ordem a sua capaci-

dade sindical, não mais pretendem do
que enfraquecer o poder e a capaci
dade reivindicativa dos médicos, divi
dir para reinar.
É verdade que nestes últimos anos,
dirigentes da Ordem dos Médicos - a
que competia mais do que a ninguém
zelar pelo cumprimento dos Estatu
tos - entenderam (erradamente) dele
gar nos Sindicatos a defesa dos int�ces
ses dos médicos. Não nos restam dúvi
das porém de que tal se irá alterar no
futuro, quando os médicos global
mente compreenderem que é legal,
possível e só terá vantagem a existência
de uma grande organização sócio-pro
fissional que os congregue e una: e
isso, por história, tradição, simples
pragmatismo e sentido das realidades,
é papel que cabe seguramente à Ordem
dos Médicos.
Este cariz sindical indiscutível (que
nunca se confundiu com unicidade)
em nada impediu que, desde sempre, a
Ordem exercesse funções públicas por
delegação expressa do Estado, compe
tindo-lhe assim «defender a Ética, a
Deontologia e a qualificação Profis
sional Médicas, a fim de assegurar e
fazer respeitar o direito dos utentes a
uma medicina qualificada (art.º 6, alí
nea a)), bem como emitir Cédula Pro
fissional e promover a Qualificação
Profissional dos Médicos pela conces
são de Títulos de Diferenciação (o que
aliás lhe pertence em exclusivo, pelo
art.º 90) do seu Estatuto (Dec. -Lei
277/77 de 5/07/77).
Dados os fins públicos que lhe
foram delegados pelo Estado, a
Ordem, como Associação de Médicos,
abrange todos os Licenciados em
Medicina que exerçam ou tenham
exercido, em qualquer regime de tra
balho, a Profissão Médica: Diferente é
o que se passa em relação ao Licen
ciado de Direito (em que a sua Ordem
abrange os Advogados, mas não os
Juízes ou os Notários) ou com a
Ordem dos Engenheiros que abrange
apenas aqueles que exercem a profis
são liberal e não todos os Licenciados.
No caso dos Médicos, reduzir a
acção da Ordem aos problemas Éticos
e Profissionais é erro particularmente
gravoso, dada a multiplicidade de for-
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mas que atinge o exercício da profissão
médica e que de longe não se esgota no

assalariado mas sim se expande em
múltiplas formas de compensação
pelos Serviços que presta, as quais

ficariam assim a descoberto e sem
defensor. Reduzir a defesa dos Médi

cos ao sindicalismo é revelar uma
óptica míope e restritiva, totalmente
inaceitável para profissionais que a
natureza da profissão obriga a ter
liberdade e independência.
Não causará surpresa que qualquer
força política (incluindo os derrotados
de 1976), incapaz de instrumentalizar a
Ordem, tente atacá-la em qualquer
daquelas 3 vertentes - ética, técnica e
sindical (opção de 800Jo dos Médicos
votantes no plebiscito Nacional de_
1976), nomeadamente procurando dis
sociá-las. A verdade porém é que o
Médico, só pelo facto de ser Sindica
lista,· não deixa de possuir os mesmos
imperativos éticos e tecnico-profissio
nais.
É fundamental compreender a dife
rença que existe entre a Ordem dos
Médicos que, no espírito do juramento
Hipocrático, coloca a Saúde, o doente
e os seus interesses em primeiro lugar,
e os Sindicatos, cuja única opção é,
por definição, a defesa dos interesses
laborais dos próprios médicos.
A acção da Ordem, defensora dos
doentes e dos médicos (que não acei
tam ser sacrificados sem razão ou ser
injustamente tratados) distingue-se
assim claramente da função restrita
dos Sindicatos, apenas preocupados
com os interesses (embora segura-

mente também legítimos) dos seus
filiados..
Se a retribuição financeira dos médicos não pode deixar de corresponder
ao esforço e à competência desenvol
vida (para ser socialmente justa e moti
vamente), mais importante é ainda que
lhes sejam dadas condições de tra
balho e realização profissional.
A Ordem surge assim como grupo
de pressão positiva e construtiva con
tra Governos, políticos ou organiza
ções que se mostrem mal informados
das realidades e/ou dos problemas
existentes na saúde, ou para elas e eles
não proponham as soluções adequa
das.
Se os fins da Ordem dos Médicos, já
acima referidos, claramente demons
tram o reconhecimento por parte do
Legislador da importância da sua cola
boração, torna-se por demais evidente
que aos médicos deverá caber sempre
uma palavra na definição das soluções
concretas que possam contribuir para
a promoção da Saúde, a cura e a reabi
litação na doença. Nenhum gover

nante pensará que pode fazer saúde
sem médicos...
O problema mais trágico, no nosso
país, tem sido o facto de nunca ter
existido a revolução que se impunha
na Saúde, face à degradação progres
siva a que se vinha assistindo, já antes
de Abril de 1974. Caíra-se numa buro
cratização e funcionalização médicas,
incompatíveis com a liberdade de
escolha a que o doente tem direito

(representando ela a primeira grande
linha de defesa contra uma má Medi-

cina).
Se o Estado deve ser o garante de
que todos os portugueses, em liber
dade, tenham acesso à defesa da

Saúde, sejam quais forem os seus
recursos económicos, nem por isso

deve ser o efector obrigatório e exclu
sivo de tais serviços. Isto porque, para
além das considerações primordiais de
ordem filosófica, está hoje bem pro
vado que tal é financeiramente incom
portável.
Um Sistema Nacional de Seguro de

Saúde para o qual se contribua na
medida das posses, complementado
por Seguros alternativos autónomos,
será certamente a solução mais cor
recta e eficaz. O financiamento da

Saúde só poderá melhorar se se tornar
globalmente independente do Orça
mento Geral do Estado, mantendo
este a responsabilidade social corres
pondente ao pagamento dos prémios
de Seguro em relação aos quais não
tenham capacidade para tal.

Defendemos assim um Sistema de
saúde misto, que aproveite todas as
potencialidades existentes, quer a nível
oficial quer privado.

Médicos e governantes não poderão
deixar de vir a entender-se, já que sem
tal colaboração só sairão prejudicados
todos os portugueses. Pesem embora

os erros do passado, esperamos que as
lições da História, especialmente após
25 de Abril de 1974, já tenham sido
compreendidas.

Só o fututo o dirá: acreditamos, no
entanto, que o fará de uma forma
positiva.
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A COERÊNCIA DA POLÍTICA
DE SAÚDE E A QUESTÃO
ORÇAMENTAL
• DR.COUTOSOARESPACHECO
A - INTROD UÇÃO
Portugal encontra-se desde há um ano numa fase de viragem e revisão da Polí
tica de Saúde, a partir do momento em que se pôs fim à Lei de Bases n. 0 56/79
que depositava na mão do Estado a responsabilidade pela prestação directa de
todos os cuidados de Saúde a todos os cidadãos.
A nova Lei de Bases introduz um conceito de Sistema de Saúde que abrange
todas as entidades públicas e privadas que desenvolvam actividades na área da
Saúde e os profissionais que nela trabalham.
Mas para que esta revolução na
Saúde seja substantiva é necessária a
regulamentação da nova Lei de Bases
co,m a consequente alteração do
Decreto das Carreiras, é necessário
repensar os instrumentos de que dis
põe a Ordem dos Médicos para que
seja capaz de realizar as tarefas que o
Estado delegou nela e é necessário
reencarar todas as políticas sectoriais
- desde a Saúde Mental até ao exercí
cio da Clínica Geral e da Saúde
Pública passando pela rede Hospitalar
num quadro orçamental diferente
daquele que nos tem regido. Um qua
dro orçamental que permita:
- actualizar e alargar o preço das
convenções
- melhorar a rede hospitalar
- lançar «no terreno» a Carreira de
Saúde Pública
- aumentar o leque salarial dos
médicos, o período de férias para
6 semanas e uma antecipação da
reforma (optativa).
B - A QUESTÃO ORÇAMENTAL
Para gerir o actual sistema, o
Governo orçamentou para este ano
355 milhões de contos para o Ministé
rio da Saúde declarando que esta
verba correspondia a um aumento de
29% em relação a 1990. Todavia, se a
inflação for de 13%, se se levar em
conta o artifício contabilístico de
aumentar de 2,3 meses para 2,7 o
atraso no pagamento a fornecedores
(o que valerá cerca de seis milhões de
contos) e o «orçamento suplementar»
que foi necessário em finais de 1990
para suportar despesas correntes,
então se verá que os 355 milhões cor
respondem a um crescimento negativo
para a Saúde.

Aliás, já durante o ano
de 1990 o Governo
aproveitando-se de
circunstâncias
exteriores favoráveis,
veio já a impedir a
desvalorização
do escudo,
revalorizando-o
mesmo, preparando já
a economia para a
entrada plena no
Sistema Monetário
Europeu tal como
mostra o quadro.
Esta situação é tanto mais grave
quanto ocorre num momento em que
o cenário para os próximos anos é o do
combate à inflação e os dois grandes
instrumentos macro-económicos de
que o Governo até agora dispõe ten
dem a acabar.
O primeiro deles diz respeito à alta
das taxas de juro. Como o First Ros
ton Corporation demonstrou, por
cada ponto percentual que baixe o
P.N.B., os Serviços de Saúde baixam
apenas 0,3 pontos. É que quando os
juros sobem talvez os privados não
comprem automóveis e as empresas
camiões, mas dificilmente pode pres
cindir-se de cuidados de saúde pelo
que a pressão da procura tende a não
diminuir.

O outro grande instrumento de luta
anti-inflacionária refere-se ao controlo
cambial e a este respeito, uma vez
tendo Portugal aderido à Unidade
Económica e Monetária, o Governo
praticamente perde o poder de fixar o
câmbio do escudo e por essa via fixar a
inflação.
Aliás, já durante o ano de 1990 o
Governo aproveitando-se de circuns
tâncias exteriores favoráveis, veio já a
impedir a desvalorização do escudo,
revalorizando-o mesmo, preparando
já a economia para a entrada plena no
Sistema Monetário Europeu tal como
mostra o quadro.

Valorização do Escudo em Janeiro*
1990
Libra ....·............... 7,4%
Dólar ................. 21,00Jo
Marco ................. 11,2 OJo
Peseta ............... - 13,5%
Franco ................ 10,6%
Lira .................... 7,3%
F. Suíço ............... 19,6%
Ecu .................... 6,7%
* em ritmo anual

Ora, este cenário pouco agradável
ocorre num momento em que o
Governo se queixa dos gastos na
Saúde e, por isso, reitera a necessidade
de «optimizar recursos» e avaliar os
cuidados em termos de «custos/bene
fícios», quando a verdade é que as des
pesas são baixas num quadro europeu,
como se exemplifica:
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Em percentagem do P.I.B., gasta o
Estado com a Saúde dos Portugueses,
3,8, a Turquia gasta 1,4, a Grécia 4,0,
a Espanha 4,3, a Itália 5,4, a Bélgica
5,5, a Holanda 6,6, a Noruega 7,4 e a
Suécia 8,2. Acrescente-se que em 1980
(!) gastou Portugal mais com a Saúde
(4.0) ...
Um outro indicador curioso diz res
peito ao consumo de medicamentos
«Per Capita» em 1988. Veja-se o qua
dro.
Consumo de Medicamentos
Per Capita CEE - 1988
Dinamarca ........ 12.451$00
França ............ 22.856$00
Grécia ............. 6.140$00
Itália ............. 19.615$00
Espanha ........... 9.210$00
Bélgica ............ 17.568$00
Alemanha ......... 22.344$00
Irlanda ............. 7.846$00
Holanda .... . .... . 10.234$00
Inglaterra .. ....... 13.810$00
Portugal ... ........ 8.357$00
Média e.E.E. ...... 13.677$00
Estes valores referem-se a gastos
totais, ou seja os suportados pela sub
venção do Estado mais os suportados
pela bolsa do particular.
Por aqui se vê que estamos longe da
média europeia - mesmo dando de
barato que não é significativo o gasto,
impossível de quantificar, que os
estrangeiros (europeus particular
mente) cá fazem nas férias (Portugal é
um destino turístico) e aparecem no
quadro como gastos «portugueses».
Em resumo o Governo protesta com
os gastos na Saúde que acha excessi
vos, e a não haver forte pressão polí
tica, no cenário de luta anti-inflacio
nista mais que provável prepara-se
para - não podendo usar grandes
medidas macroeconómicas - deitar
mão aos usuais truques microeconómi
cos: coacção junto dos médicos atra
vés das A.R.S. para medicar menos e
usar menos meios auxiliares de dia
gnóstico, restrições no provimento de
pessoal de enfermagem - quando o
País necessita de 12 a 15.000 enfermei
ros para além dos que tem - e conten
ção nos vencimentos dos médicos.
A este respeito dir-se-ía que 1991
está já a ser um ano exemplar na con
tenção dos vencimentos médicos que
segundo um estudo de especialistas
isentos deveriam situar-se para tra
balho regular e para médicos funcio
nalizados pelo Estado entre 450 a 700
contos/mês, por tabela mínima.
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C - ESTRATÉGIA PREVISÍVEL
DO GOVERNO

Em resumo o Governo
protesta com os gastos
na Saúde que acha
excessivos, e a não
haver forte pressão
política, no cenário de
luta anti-inflacionista
mais que provável
prepara-se para
- não podendo usar
grandes medidas
macroeconómicas deitar mão aos
usuais truques
microeconómicos:
coacção junto dos
médicos através das
A.R.S. para medicar
menos e usar menos
meios auxiliares de
diagnóstico, restrições
no provimento de
pessoal de enfermagem
- quando o País
necessita de 12 a
15.000 enfermeiros
para além dos que
tem - e contenção nos
vencimentos dos
médicos.

No previsível cenário de um com
bate à inflação a tendência dos econo
mistas do Governo (e este é um
governo de economistas) deverá, pois,
ser o de apertar o cinto na afectação
orçamental da Saúde.
Como entretanto será manifesto que
os cuidados se deterioram, o Governo
poderá lançar mão de alguns alibis que
estão a ser alvo de balões de ensaio:
a) - Em primeiro lugar o Governo
dirá que nenhuma Convenção Interna
cional dos Direitos do Homem afirma
o direito de quem quer que seja ser tra
tado de graça. O que é verdade. Mas
tenderá a tirar daí a conclusão de
que o privado pode pagar mais do seu
bolso o que é mentira, como se
monstra.
•
Quando comparamos os gastos
totais (públicos+ privados) com os
gastos apenas do Estado, na Saúde,
observamos que os portugueses estão
já muito mais próximos da média eu
ropeia.

da

Gastos totais em % PIB
(1989)
Turquia ................. 3,5
Grécia .................. 5,3
Espanha ................ 6,0
Bélgica .................. 7,2
Noruega ................ 7 ,5
Holanda ................ 8,5
Suécia .................. 9,0
Portugal ................ 6,4

Gastos do Estado em o/o PIB
(1988)
Turquia .............. ... 1,4
Grécia .................. 4,0
Espanha . ............... 4,3
Bélgica .................. 5,5
Noruega .... ... ......... 7,4
Holanda ................ 6,6 ·
Suécia .................. 8,2
Portugal ................ 3,8
Por aqui se vê que estamos próxi
mos da saturação do investimento que
individualmente cada português pode
suportar para tratar da sua saúde.
Daqui qualquer novo agravamento
«tout court» no acesso à saúde estatal
vai ter reflexos muito graves nos cuida
dos de saúde da generalidade da popu
lação.
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SFL - Sem Fins Lucrativos
CFL - Com Fins Lucrativos

PRIVADOS

ESTATAIS

SFL

CFL

Centrais

51

39

29

67

40

7 007

1 526

15 941

11 571

3 966

Salas de operações

77

63

231

150

33

Camas por salas de operações

91

24,2

69

77,1

120,2

Internamentos

106 510

404 787

361 096

35 863

Operações

55 301

136 978

93 536

12 619

Óbitos por 100 internamentos

1,28

3,38

3,18

Estabelecimentos Hospitalares
Camas

Quadro A (Fonte: INE)

b) - A tentação dos Hospitais Privados
O actual ministro já o disse, justifi
cando-se para a falta de verbas, que o
que falta na oferta de serviços públicos
· seria compensado com os novos Hos
pitais Privados...
Mas voltamos ao princípio. A que
preço, para que tipo de cuidados, e
suportável por quantos de nós?
O sector privado tem tradições em
Portugal. Basta lembrar que dos 6,4
por cento do P.N.B. que gastamos
com a Saúde, só 3,5 por cento são
financiados pelo Estado.
Actualmente cerca de 14% dos por
tugueses recorre ao internamento pri
vado e 23% para cirurgia.
Observe-se o quadro A
Recorrem a estes Hospitais:
1 - doentes beneficiários do Sistema
Estatal
2 - doentes dos subsistemas de Saúde
3 - doentes acidentados cobertos por
Companhiàs Seguradoras
4 - doentes beneficiários dos Segu
ros-Saúde.
Só o primeiro grupo tem a regalia de
escolher sempre o seu médico!... (con
trariando a Base XIV na nova Lei de
Bases).
Pela análise do quadro percebe-se
que os privados estão particularmente
vocacionados para as cirurgias e tanto
mais quanto mais fins comerciais
têm!...
A discrepância na taxa de óbitos é
de tal forma vincada entre privados e
públicos que é um indicador indirecto
de que as cirurgias dos privados são as
de mais baixo risco, e os (poucos)
internamentos privados são-no de
baixo risco e exigem tratamento pouco
especializado.
Outra característica fortemente
negativa é a inexistência nestes hospi
tais de quadro médico próprio, limi
tando-se a permitir aos profissionais
liberais a exploração das instalações

Outros

hospitalares; e a inexistência de servi
ços de alto risco (unidades coronárias,
· de cuidados intensivos, etc.) justa
mente por, por um lado exigirem qua
dro médico próprio e, por outro, pelo
custo altíssimo da sua manutenção.
Finalmente a suprema perversão do
sector privado está na tendência (cópia
fiel da perversão Estatal do S.N.S.)
para a concentração de financiamento
e da prestação de serviços de saúde na
mesma entidade provocando a inevitá
vel erosão da qualidade dos cuidados!...
..
Será que os Hospitais Privados que
se anunciam e o Ministro considera
supletivos das carências de oferta de
cuidados de saúde pelo Estado vão ser
melhores?
Observe-se o quadro B referente aos
principais

PROJECTOS DITOS EM CURSO

CARACTERÍSTICAS

INVESTIMENTO
(contos)

CAMAS

INTEPRAZO RESSES DE
SEGURAD.

H. de Serralves

5 Blocos.
Área Diagn.
Matem ..

3 milhões

180

Mar/92

Provável

H. da Barra

10 Blocos.
Cuidados int.
e coronários

10 milhões

300

Mar/92

Provável

Clínica Particular
do Porto

3 Blocos

1,5 milhões

Clínica da Maia

-

6 milhões

162

Provável
Provável

H. do Coração

Cirurgia
cardíaca e
vascular

3 milhões

240

1992

Improvável

H. da Trofa

3 Blocos
Maternidade

1 milhão

80

1992

-

1992

-

1994

-

1,5 milhões

H. do Cartaxo
H. da Cruz
Vermelha
Quadro B
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Distritais

Como se pode observar pela análise
dos projectos de «novos hospitais»,
vemos que se mantêm as característi
cas dos antigos hospitais privados:
aposta nos serviços cirúrgicos rent�
veis nos serviços de partos, nos servi
ços 'de diagnóstico de alta tecnologia
(que entre nós teve início nos anos 80)
sem sequência terapêutica, tendência à
ausência de quadro médico próprio
com a consequente falta de segurança
clínica a horas mortas, e tendência à
concentração da propriedade dos
«novos» hospitais, directa ou indirec
tamente, pelas Seguradoras - ou seja
tudo apontando para a concentração
numa só unidade de interesses opos
tos: o financiamento e a prestação dos
cuidados.
Em suma: hospitais novos que aí
vão surgir copiando as antigas
«Ordens» e num ou dois casos ten
tando copiar o modelo americano de
hospital com preços apenas acessíveis
a uma escassíssima franja dos possíveis
utentes.
A esperança do Senhor Ministro
parece, pois, excessivamente opti
mista.
c) - A miragem dos Seguros-Saúde:
Será com estes que o Governo nos vai
acenar. Cobrem hoje 1,5% da popula
ção.
Vejamos todavia mais de perto.
Estes Seguros iniciaram-se em Por
tugal em Abril de 1982 através da
«Fidelidade» quando o S.N.S. deixou
de comparticipar o internamento em
instituições privadas, e passou a acumular uma taxa moderadora.

8 Blocos

2 milhões

108

OPINIÂO

Neste momento· o custo médio de
uma apólice ronda os 50.000$00 e é um
mal disfarçado embusto. Na generali
dade dos casos excluem todas as situa
ções «pesadas» ou crónicas: mal for
mações congénitas, medicamentos
prescritos em ambulatório, hemodiá
lise, custos de material de próteses e
ortóteses, consultas de psiquiatria,
doenças resultantes de ordem «não
natural» como perturbações psíquicas
crónicas, intoxicações alcoólicas, toxi
comanias, doenças epidémicas ou in
fecto-contagiosas, etc. E, além do
mais, a maior de todas as restrições
está no facto de se ser possível de ser
«chumbado» no «check-up» obrigató
rio à entrada - o que quer dizer que o
seguro só é válido para os muito sãos.

Alguns dados estatísticos dão ideia
do número de portugueses que podem
ficar, naturalmente, a descoberto dos
«Seguros-Saúde»:
800.000 portugueses têm reumatismo
100.000 portugueses têm espondilose
anquilosante
600.000 portugueses são incapacitados
pelo álcool
500.000 portugueses são diabéticos
115.000 portugueses são deficientes
por acidentes de viação
70.000 portugueses são deficientes
por acidentes de trabalho
12.000 portugueses são deficientes
por outros acidentes
20.000 portugueses são cegos
50.000 portugueses são epilépticos
80.000 portugueses são esquizofré-

Í

nicas
50.000 portugueses são débeis inte
lectuais
28.500 portugueses têm grave retino
patia diabética

Admite-se, no entanto, e com ade
quações ao terreno de acordo com a
demografia e a respectiva nosografla,
a aplicação dos G.D.H. nos casos de
prestação de cuidados, em Hospit�s
privados, a utentes do S.N.S., para
uniformização do pagamento aos Hos
pitais Privados pelo Estado.
Já não se admite a sua aplicação
para efeitos de o utente suportar do
seu bolso (com ou sem seguro-saúde) o
diferencial dos custos entre o trata
mento num Hospital Estatal e um
Hospital Privado - enquanto não for
clara a competitividade destes últimos.

Não se está aqui contra os Seguros
de Saúde, mas tão só quer significar-se
que os actuais seguros exibem uma
dimensão comercial muito maior que a
solidária, e suspeita-se que o País tão
cedo não conhecerá outros.
d) - Finalmente o Governo poderá

ser tentado a implementar os Grupos
de Diagnóstico Homogéneos como

forma de seleccionar Hospitais na
afectação orçamental de cada um,
pressionando ao aumento da «produ
tividade».
Neste caso é de esperar que muitos
doentes com indicação operatória a
uma hérnia se vejam, também, sem um
apêndice e assim sucessivamente...
Na verdade os G.D.H. já foram
implementados no Hospital da Pre
lada e anuncia-se que vão ser no novo
Hospital de Almada - com a exclu
siva finalidade de melhorar a «produ
tividade», funcionando como cenoura
e bastão para a gestão das instituições
e por essa via para os médicos.
O resultado da Prelada é já visível e
traduz-se numa real desmotivação do
corpo clínico, justamente por os médi
cos não serem tão biologicamente
caninos que possam sujeitar-se a um
tão nítido condicionamento pavlo
viano.

Em resumo, que fique claro que não
se está contra os G.D.H., os Seguros
-Saúde, os Hospitais Privados, muito
antes pelo contrário. Mas sim que
tudo isso em vez de servir de justifica
ção ao Estado para restringir despesas
na Saúde, sirva para o motivar a inves
tir por sua vez também nela - ao
mesmo tempo que deve rever a pers
pectiva em que funcionam as Carreiras
de Clínica Geral e de Saúde Pública
(que hoje se sobrepõem uma à outra)
por serem a fonte original de todas as
mal formações_ funcionais" e financei
ras do nosso sistema de saúde.

O nó górdio da problemática da
Saúde é o vergonhoso orçamento do
Estado que nos coloca ao nível do Ter
ceiro Mundo.
Se este Orçamento é da lavra do 1.º
Ministro e por isso este é dele respon
sável, todo o Ministro da Saúde que o
aceite é, pelo menos conivente.
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NOTÍCIAS

CONSELHO
NACIONAL
DE ÉTICA
E
DEONTOLOGIA
MÉDICAS
POSIÇÃO TOMADA NA REUNIÃO
DE 19.2.1991
Foi recentemente publicado o De
creto-Lei n.0 72/91 (D.R., I série-A,
o.0 33, de 8/2/1991) que passa a reger
o sector do medicamento. Deste
importante diploma se destaca, pela
sua relevância para todos os Médicos,
o art. 75.0 que regulamenta as ofertas
dos responsáveis pela promoção far
macêutica aos prescritores dos medica
mentos:
Artigo 75.0
Incentivos
1 - É proibida ao responsável pela
promoção de medicamentos dar
ou prometer, directa ou indirec
tamente, ofertas, benefícios
pecuniários ou em espécie, com
excepção de objectos de valores
intrínsecos insignificantes.
2 - É proibido aos prescritores e for
necedores de medicamentos pedir
ou aceitar qualquer dos incenti
_ vos previstos no número anterior.
3 - O disposto nos números anterio
res aplica-se sem prejuízo do
legalmente estabelecido quanto
às margens de lucro, preços e des
contos.
Dada a prática frequente de ofertas
de valor significativo, incluindo via
gens, objectos de valor, etc., chama-se
a atenção dos Médicos para o insti
tuído no n.0 2 do art. 75 que lhes veda
pedir ou aceitar tais ofertas. De resto o
Conselho Nacional de Ética e Deonto
logia Médicas já chamara a atenção
(ver «Revista da Ordem dos Médicos»,
Dezembro 1990, pág. 15) para o facto
de tais práticas poderem fazer invocar
os Médicos em procedimento discipli
nar (por violação clara do art. 6.0, n.0
3, do Código Deontológico), risco a
que agora se adiciona a infracção ao
Decreto-Lei n.0 72/91.

-------
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DECLARAÇÃO
DE SÃO VICENTE
• DR. RUI S. DUARTE
• DR. P. EURICO LISBOA
Representantes de Departamentos
Governamentais de Saúde e de organi
zações de doentes encontraram-se com
especialistas em diabetes sob a égide
das Secções Regionais para a Europa
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e da Federação Internacional
de Diabetes (l.D.F.) em São Vicente
- Itália, durante os dias 10 a 12 de
Outubro de 1989. Desta reunião, que
contou com representantes portugue
ses, resultou uma importante Declara
ção conjunta, subscrita por todos os
presentes.
Passado q4ase cerca de um ano após
esta importante reunião, em que se
definiram objectivos precisos e urgen
tes recomendações com o objectivo de
reduzir a dimensão deste grave pro
blema de Saúde Pública, verifica-se
que foi escassa para não dizer nula a
divulgação desta importante Declara
ção. Inclusivé entre os próprios clíni
cos deste país, poucos dela ouviram
falar, razão pela qual entendemos
(o Instituto Nacional de Cardiologia
Preventiva envolvido no Programa
CINDI - Portugal) traduzi-Ia e
divulgá-la na íntegra.
As entidades presentes em «St. Vi
cent», concordaram unanimemente
nas seguintes recomendações, insis
tindo na necessidade de elas serem
implementadas em todos os países da
Europa:
"A Diabetes Mellitus é um pro
blema «major» de saúde e em cres
cendo na Europa. Um problema de
todas as idades e de todos os países.
Provoca prolongados problemas de
saúde e morte prematura. Ameaça,
pelo menos, dez milhões de cidadãos
Europeus."
' Está dentro do poder dos Governos
Nacionais e departamentos de Saúde,
criar condições para que se possa atin
gir uma importante redução neste
pesado fardo de doença e morte. Os
países deveriam reconhecer formal
mente o problema da Diabetes e pro
ver meios para a sua solução. Planos
para a prevenção, identificação e tra
tamento da diabetes e particularmente
das suas complicações - cegueira,
insuficiência renal, gangrena e ampu
tação, doença coronária agravada e

acidente vascular cerebral - deverão
ser formulados aos níveis local, nacio
nal e regional Europeu.
Um investimento agora trará gran
des dividendos futuros na redução do
sofrimento h1,1mano e poupanças
maciças em meios humanos e mate
riais.
Os objectivos gerais e a prazo de 5
anos, que de seguida se enunciam
podem ser alcançados através das acti
vidades organizadas dos serviços médi
cos em co-participação activa com os
cidadãos diabéticos, as suas família.
amigos e colegas de trabalho e sua
organizações: no tratamento da sua
própria diabetes e na sua educação
diabetológica; no planeamento, previ
são e capacidade de resposta dos cui
dados de saúde; em organizações
nacionais, regionais e internacionais
para a disseminação de informação
acerca da manutenção da saúde; no
promover e na aplicação da investiga
ção.

Objectivos gerais para as
pessoas - crianças e adultos
com Diabetes
- Melhoria «constante» do nível de
saúde e uma expectativa de vida nor
mal em qualidade e quantidade.
- Prevenção e cura da Diabetes e
das suas complicações ao intensifica�
um esforço de investigação.

W

Objectivos a um prazo
de 5 anos
- Elaborar, iniciar e avaliar pro
gramas amplos para a detecção e con
trole da Diabetes e das suas complica
ções tendo como componentes
«major»: a «auto-vigilância», «self
-care» e o suporte comunitário.
- Aumentar o conhecimento entre
a população e entre os profissionais de
saúde das oportunidades no presente e
das necessidades futuras para a pre
venção das complicações da Diabetes
bem como da própria diabetes.
- Organizar o ensino e o treino na
assistência e no tratamento da diabetes
destinados às pessoas com diabetes, de
todas as idades, às suas famílias, ami
gos e colegas de trabalho e à equipa de
cuidados de saúde.

..
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- Assegurar que os cuidados para
as crianças com diabetes, são assegura
dos por indivíduos e equipas especiali
zadas no tratamento da diabetes e de
crianças, e que as famílias com uma
criança diabética obtêm os apoios
social, económico e emocional neces
sários.
- Reforçar os centros existentes
reconhecidamente especializados em
assistência e educação dos diabéticos e
na investigação. Criar novos Centros
onde a necessidade e o potencial exis
tam.
- Promover a independência, a
igualdade e a auto-suficiência para
todos as pessoas cóm diabetes
crianças, adolescentes, em idade de
trabalho e idosos.
- Remover os obstáculos à mais
completa integração possível na socie
dade, do cidadão diabético.
- Implementar medidas efectivas
para a prevenção. de complicações gra
vosas:
• Reduzir o número de novos casos de
cegueira provocada pela diabetes em
cerca de um terço (1/3) ou mais.
• Reduzir o número de indivíduos
entrados em insuficiência renal ter
minal, por diabetes em pelo menos
um terço (1/3).
• Reduzir para metade a frequência de
amputações de membros por gan
grena diabética.
• Reduzir a morbilidade e mortali
dade por doença coronária no dia
bético através de programas vigoro
sos de redução de factores de risco.
• Atingir um desfecho da gravidez na
mulher diabética que se aproxime do
da não-diabética.
- Estabelecer sistemas de controle e
monotorização utilizando informação
actualizada da tecnologia necessária
para garantir a qualidade dos cuidados
de saúde dispensados aos diabéticos e
dos meios de diagnóstico, tratamento
e autovigilãncia da diabetes.
- Promover a colaboração Euro
peia e internacional em programas de
investigação e desenvolvimento atra
vés das representações regionais e
nacionais da O.M.S. e em colaboração
activa com organizações dos próprios
diabéticos.
- Tomar acções urgentes no espí
rito do programa da O.M.S.: «Saúde
para Todos» de modo a estabelecer
mecanismos conjuntos entre a O.M.S.
e a I.D.F. (Região Europeia) para que
se inicie, acelere e facilite a implemen
tação destas recomendações.
No final do encontro de «St. Vin
cent», todos os que a ele assistiram,
comprometeram-se formalmente
numa acção forte e decidida na imple
mentação destas recomendações no
regresso aos seus países.
17 -
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A sua elas
que deu em
OR ODINE
realidade

referência
ortopédico
se tornou

ORTODINE o único colchão
isento de IVA.
ORTODINE o único colchão
aprovado pela DGH (Direcção
-Geral dos Hospitais) como col
chão ortopédico com indicação
essencial para problemas de co
luna, e que, em Exposições Inter
nacionais (de inventores) mere
ceu a distinção de duas medalhas
de ouro (Alemanha e Suíça).

Ortodine oferece-lhe capa
e reguladores para o
conforto e flexibilidade
desejada

� um produto
--,....FACOMOL �

** *

Em Expoio no C. Comercial Libersil, Loja 12
Tel. 3477965
Desejo receber mais informações sobre as vantagens do colchão Ortodine.
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1 ACTUALIDADE 1

«O que conta é o espírito
que anima as instituições»
«As instalações são importantes, mas o que conta é o espírito que anima as instituições e eu tenho a certeza
absoluta que esse espírito está bem vivo nesta equipa que dirige a Ordem dos Médicos». Palavras do Presidente
da República proferidas na sessão solene de inauguração das novas instalações do Conselho Nacional Executivo
e da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos.
A cerimónia, que teve lugar no dia 20 de Abril, contou também com a presença do Dr. Arlindo de Carvalho,
Ministro da Saúde, além de outras personalidades.
A sessão iniciou-se com o discurso do Dr. Fernando Costa e Sousa, seguindo-se a intervenção do Prof. Ma
chado Macedo. Antes do encerramento da sessão, o Dr. Mário Soares dirigiu-se aos médicos num breve
improviso.
Na sua alocução, o Presidente da República agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas pelo Presidente da
Secção Regional do Sul e pelo Bastonário da Ordem dos Médicos e manifestou a sua «satisfação por ver que a
Ordem dos Médicos está com este dinamismo, ao mesmo tempo que foram ultrapassados os problemas difíceis,
a que houve aqui alusões discretas e púdicas, e que neste momento existe um bom relacionamento entre o
Governo e a comunidade médica portuguesa, expressa aliás pela presença do senhor Ministro da Saúde».
O Dr. Mário Soares sublinhou ainda a importância do dinamismo manifestado pela Ordem dos Médicos: «Na
fase da nossa vida nacional em que o próprio pluralismo democrático implica um maior esforço no sentido do
associativismo e em que há bem organizadas hoje actividades patronais e actividades sindicais, não há dúvida
que as profissões liberais têm de ser defendidas, têm de ser disciplinadas na sua orientação e têm de ser prestigia
das. E justamente esse papel cabe às Ordens».
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DISCURSO
DO PRESIDENTE
DA SECÇÃO
REGIONAL DO SUL
• DR. FERNANDO COSTA E SOUSA
Senhor Presidente da República
Senhor Ministro da Saúde
Senhor Cardeal Patriarca
Ilustres Convidados
Caros Colegas
A minha qualidade de Presidente da
Secção Regional do Sul da Ordem dos
Médicos concede-me o privilégio de
proferir algumas palavras na Sessão
inaugural destas novas instalações da
Ordem dos Médicos.
O protocolo exige que me dirija em
primeiro lugar a Sua Excelência o Pre
sidente da República mas ainda que
assim não acontecesse seriam para o
Sr. Dr. Mário Soares as minhas pri
meiras palavras de admiração e reco
nhecimento pelas múltiplas atenções
que a classe Médica tem recebido por
parte de Vossa Excelência, de que res
salto particularmente duas.
Recordo em primeiro lugar ter sido
Vossa Excelência que concedeu a esta
Ordem o Estatuto por que actual
mente se rege.
Este Estatuto representa uma prova
de confiança do Estado na profissão
, médica como um todo, independente
mente dos múltiplos aspectos que
possa revestir o seu exercício, ao
conceder-lhe a prerrogativa de gerir de
forma autónoma, as várias facetas de
qualificação Técnica, deontologia e
disciplina inerentes à qualidade de
médico.
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A corroborar a
qualidade ímpar desse
Estatuto estão as
múltiplas expressões de
elogio e até de certa
inveja, de outras
Associações Médicas
que dele tem tido
conhecimento.
Mas não só a
concessão desse
estatuto temos de
agradecer a Vossa
Excelência.

As tentativas de coarctação do seu
âmbito e preversão do seu espírito de
que tem sido alvo quer por parte dos
poderes públicos, quer, e infelizmente,
até por parte de médicos, provam bem
o seu carácter inovador e aberto que
gera a incompreensão por parte de
quem não possa acompanhar a eleva
ção de pensamento e a larguesa de
espírito do Estadista que o outorgou.
A corroborar a qualidade ímpar
desse Estatuto estão as múltiplas
expressões de elogio e até de cert
inveja, de outras Associações Médica:
que dele tem tido conhecimento.
Mas não só a concessão desse esta
tuto temos de agradecer a Vossa Exce
lência.
Seria ingratidão não referir as mui
tas palavras de encorajamento e espe
rança que teve para connosco e o
apoio directo mas firme que sempre
nos concedeu no período muito difícil
que a profissão médica atravessou nos
últimos anos.
Mas neste tema não me vou alargar
por o julgar impróprio para o dia de
júbilo como o de hoje.
Todavia esse período conturbado
teve o mérito de provocar uma uni
dade invulgar da profissão médica
como reacção de repúdio a uma agres
são que a todos atingia.
Tratava-se porém duma situação
anormal e logo que ela se tornou apa
rentemente melhor e concerteza muito

•
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1
menos tensa, começaram a evidenciar
-se pontos de fissura dentro do corpo
médico.
Vieram assim à tona movimentos
sindicais, de jovens médicos, de clíni
cos gerais, de médicos hospitalares e
outros não é de espantar que surjam.
O facto é perfeitamente normal e
não deve perturbar ninguém e só
demonstra a vitalidade e multifaceta
mento da profissão médica.
Julgo que corresponde a estruturas
mentais inatas diferentes.
Enquanto que uns são mais propen
sos a sínteses englobantes, outros são
mais sensíveis aos particularismos dife
renciadores.
Olhando para o Mundo assiste-se a
par de esforços para a construção
duma Comunidade Europeia à acção
de grupos preocupados em marcar a
individualização dos bascos, dos bre
tões, dos corsos, dos flamengos, que
sei eu, para já não falar da explosão
das nacionalidades na zona do leste
europeu.
Porventura da dialética entre estas
duas formas de pensamento surgirá
uma sociedade mais dinâmica, aberta e
de maior vitalidade.
Pensamos todavia na Direcção de
que faço parte que nos compete pro
mover e privilegiar os valores que são
comuns a toda a profissão médica,
quer no seu seio quer na sua relação
com o mundo que a rodeia.
Estes valores intemporais e univer
sais constituem o cerne da profissão e
fazemos votos que a casa que agora
inauguramos deles seja símbolo.
Acresce que esta missão coincide
· com a vocação que sentimos. De facto
todos nos pensamos mais M�dicos que
especialistas, mais portugueses que lis
boetas, e porventura, mais europeus
que portugueses e mais Homens do
que europeus.
Assim na linha de actividades que
nos propomos levar acabo nesta casa,
a par dos aspectos técnicos particula
res, para os quais contamos com a
colaboração empenhada dos Colégios
de Especialidade aqui presentes, privi
legiaremos as manifestações que inte
ressem toda a classe. Isto tanto no seu
aspecto interno de aprofundamento da
qualidade e condições de exercício
profissional e deontologia que o deve
reger, como no aspecto externo de
relação com as outras profissões libe
rais, com o campo da política, da arte,
da economia numa palavra da Socie
dade com um todo.
Para este programa contamos com
valiosos apoios.

ACTUALIDADE

1
Em primeiro lugar com os Colegas
das outras Secções, a quem proposita
damente não fiz qualquer saudação
especial, por me parecer descabido dar
as boas vindas a alguém na sua própria
casa.
Em segundo lugar com os membros
do Conselho das Profissões Liberais
aqui presentes e representados pela
.nossa Presidente, Senhora Bastonária
da Ordem dos Advogados.

«Last but not least».
Abusando talvez das
boas relações pessoais
e institucionais que
temos mantido
gostaria de fazer um
apelo a Sua Excelência
o Senhar Ministro da
Saúde.
Terminando por onde
comecei pedia a Vossa
Excelência que, num
momento de lazer, se
debruçasse sobre a
letra e sobretudo o
espírito do Estatuto da
Ordem.
Verificará com certeza
que o informam
conceitos adaptados a
uma Sociedade Aberta,
no sentido de Popper,
de que estou certo
Vossa Excelência não
será um dos inimigos.

Em terceiro lugar com os membros
do Comité Permanente dos Médicos
da CEE, cuja sede virá para Portugal
no próximo ano.
Esperamos assim tornar esta casa
numa casa viva e vivida que represente
um ponto de encontro e um polo de
atracção para todos os médicos.
Escusado será dizer que todos os
nossos convidados de hoje se encon
tram permanentemente convidados
para todas as manifestações que vie
rem a ter lugar, se houverem por bem
honrar-nos com a sua presença e parti
cipação.
«Last but not least».
Abusando talvez das boas relações
pessoais e institucionais que temos
mantido gostaria de fazer um apelo a
Sua Excelência o Senhor Ministro da
Saúde.
Terminando por onde comecei
pedia a Vossa Excelência que, num
momento de lazer, se debruçasse sobre
a letra e sobretudo o espírito do Esta
tuto da Ordem.
Verificará com certeza que o infor
mam conceitos adaptados a uma
Sociedade Aberta, no sentido de Pop
per, de que estou certo Vossa Excelên
cia não será um dos inimigos.
Faço votos para que vossa Excelên
eia por ele paute as suas decisões de
modo a permitir que a Classe Médica
possa estender a sua admiração do
Governante que promulgou o seu
Estatuto, ao Governo que o aplicou
em toda a sua plenitude e, em conse
quência, se sinta no dever de exprimir
publicamente o seu reconhecimento.
Se assim acontecer resultarão alguns
benefícios para a Profissão Médica
mas com certeza muitos mais para a
qualidade dos serviços prestados ao
público que a todos compete, com
naturalidade, servir.
Resta-me para terminar agradecer a
todos os convidados a honra que
deram aos médicos em estar presentes
na inauguração desta Casa onde, tal
como hoje, serão para o futuro sempre
bem-vindos.
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ACTUALIDADE

DISCURSO DO BASTONÁRIO
DA ORDEM DOS MÉDICOS

• PROF. M. MACHADO MACEDO

Senhor Presidente da República - Excelência
Senhor Ministro da Saúde - Excelência
Senhor Secretário de Estado da Administração de Saúde
Sua Excelência Reverendíssima, Dom António Reis Rodrigues, em representação
de Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa

• comunidade médica vive hoje
uma data importante. As palavras
especificamente relacionadas com a
Secção Regional do Sul já foram pro
feridas pelo seu Presidente Dr. Fer
nando Costa e Sousa. Cabe-me agora
a honra de falar em nome da Ordem
dos Médicos como um todo. Efectiva
mente, e pela primeira vez, nos reuni
mos em instalações condignas do Con
selho Nacional Executivo. Esta ceri
mónia devia ter acompanhamento
com a «marcha de pompa e circuns
tância» de Elgar, não por alarde que se
queira imprimir mas pelo significado
que tem para todos os médicos.
Quero assinalar o enorme esforço
desenvolvido pessoalmente pelo Dr.
· Costa e Sousa para conseguirmos esta
inauguração na data prevista. Desejo
agradecer-lhe em nome da Ordem a
total dedicação que demonstrou nestas
últimas 5 ou 6 semanas.

Senhor Presidente da República,
mais uma vez dá Vossa Excelência à
Ordem dos Médicos a prova muito
nítida da solidariedade que, generosa
mente, tem aplicado à nossa profissão.
A primeira vez que deu à Ordem a
honra de presidir a uma sessão solene
foi no dia em que a nossa instituição
completou 50 anos de existência. Foi
na Aula Magna da Reitoria da Univer
sidade Clássica de Lisboa, em 24 de
Novembro de 1988. Vossa Excelência,
nesse dia, nessa sessão, conferiu à
Ordem dos Médicos o título de Mem
bro Honorário da Ordem Militar de
Sant'iago da Espada. No ano seguinte
presidiu a outra sessão, essa no grande
anfiteatro da Fundação Calouste Gul
benkian, e com ela se inaugurou o VII
Congresso Nacional de Medicina, por
nós, Ordem dos Médicos, organizado.
As palavras que proferiu nessas duas
ocasiões foram provas bem claras de

que Vossa Excelência estava con
nosco, com os médicos, em momentos
em que a solidariedade do Presidente
da República tinha, como tem hoje,
um significado da mais alta importân
cia. Vem hoje Vossa Excelência inau
gurar as novas instalações. Pena temos
nós que um auditório como este não
tenha muito mais lugares, que mais
não fosse para que muitos mais cole
gas tivessem a oportunidade de estar
aqui connosco. Mas a verdade é que
este espaço que é grande, torna-se exí
guo para a cerimónia de hoje. Tive
mos, por isso de limitar o número de
personalidades que temos grande
honra em ter convidado.
Sua Eminência o Cardeal Patriarca
dignou fazer-se representar. A pre
sença de Sua Excelência Reverendís
sima o Vigário Geral do Patriarcado
tem um valor que não ouso sequer
realçar.
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Senhor Ministro da Saúde, para
todos os médicos, a presença do
Ministro da Saúde numa cerimónia
como esta tem um significado muito
especial. Efectivamente, a relação
entre o Ministério da Saúde e a Ordem
dos Médicos tem alguns aspectos que é
vantajoso definir. Em primeiro lugar
esse relacionamento de facto existe.
Como é evidente não pode haver
acordo em tudo. Já foi há pouco real
çado, pelo orador que abriu a sessão,
que a nossa Instituição, a Ordem dos
Médicos, assume por direito, posições
de representatividade, de colaboração
e de disponibilidade que lhe são outor
gadas por Decreto-Lei. A maneira afá
vel, sempre disponível, com que Vossa
Excelência honra este relacionamento
tem alto significado, difícil de classifi
car. Temos muito ainda a trabalhar,
Senhor Ministro, há muitos aspectos
que têm que ser revistos na actuação
do Ministério da Saúde e na actuação
da Ordem dos Médicos. A experiência
que temos dos países da Comunidade
Europeia, através da nossa presença
nas instituições supranacionais em que
a Ordem dos Médicos tem assento,
mostram-nos a missão que as Associa
ções Médicas, em vários países desig
nadas por Ordem dos Médicos, têm no
desenrolar da política de saúde adop
tada pelos diferentes governos. Ainda
há bem pouco tempo, no III Con
gresso de Ética Médica realizado pela
Ordem dos Médicos francesa, em
Paris, as sessões do início e do fim
foram exemplos do papel que essa
Ordem desempenha ao serviço da
Saúde Francesa, ao serviço da digni
dade dos médicos. Os discursos do
Vice-Presidente do Conselho de
Estado e do Ministro dos Assuntos
Sociais, na sessão inaugural, e do
Ministro da Saúde na sessão de encer
ramento, são modelos do relaciona
mento entre Governo e Ordens, que
tende a reforçar-se nos tempos moder
nos da Comunidade Europeia.
É de realçar que Vossa Excelência,
Senhor Ministro, depois de um deter
minado período do passado que dese
jamos não classificar e gostaríamos de
esquecer, vem confirmar�nos o seu
apoio com a presença a um acto muito
especialmente importante para a
Ordem dos Médicos.
E afinal qual o verdadeiro relêvo a
dar a esta inauguração? Qual o papel
deste forum de reuniões? Qual o valor
deste anexo e da moradia ao lado que
vamos em seguida percorrer? A impor
tância de tudo é tão grande que será
difícil descrevê-la sucintamente.
Em primeiro lugar vai permitir que
os médicos se reunam em ambiente
favorável, vai permitir que os aspectos
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Senhor Presidente da
República, mais uma
vez dá Vossa
Excelência à Ordem
dos Médicos a prova
muito nítida da
solidariedade que,
generõsamente, tem
aplicado à nossa
profissão.

Senhor Ministro da
Saúde, para todos os
médicos, a presença do
Ministro da Saúde
numa cerimónia como
esta tem um
significado muito
especial.
Efectivamente, a
relação entre o
Ministério da Saúde e
a Ordem dos Médicos
tem alguns aspectos
que é vantajoso
definir.

conceptuais e técnicos e até sociais de
todos os conselhos executivos e con
sultivos que existem na Ordem dos
Médicos demonstrem as suas potencia
lidades e atinjam o vértice das suas
funções como até hoje não tem sido
possível.
Não vos vou enfastiar com porme
nores. Rapidamente direi que será
reorganizada a biblioteca médica, uma
das melhores de Lisboa em tempos
passados, e está programada a colabo
ração com os colegas fornecendo-lhes
métodos modernos para iconografia
de alto nível.
Alguns aspectos há que terão ainda
de ser resolvidos e que têm sido difíceis
como aliás é compreensível. Teremos,
por exemplo, de conseguir organizar
um parque de estacionamento de di
mensões suficientes.
Este auditório vai ser utilizado quer
em reuniões científicas nacionais
por vezes com convidados estrangeinP
que venham honrar a Ordem e a pro
fissão médica portuguesa com a sua
presença. Mas também será um lugar
de cultura. A organização de várias
actividades desde conferências, con
certos, exposições no recinto do lado
oposto ao auditório, virão dar à
Ordem dos Médicos a dimensão que
ela merece e deverá ter.
Não gostaria de me alongar mas há
alguns aspectos que têm estado no
espírito de muitos de nós, e no meu
certamente, e que parece vir a propó
sito realçar.
Enoch Powell, político de direita
mas independente e que nunca teve
receio de dizer as suas opiniões, publi
cou na revista «Spectatorn, algumas
recordações do seu tempo de Ministro
da Saúde no elenco governamental de
Harold MacMillan. Já tive ocasião de
mencionar esse artigo num editorial •
revista da Ordem dos Médicos. EscI9
veu ele que, quando iniciou o seu tra
balho como ministro, tinha sido indus
triado para ter um cuidado enorme
com os médicos porque se tratava de
uma profissão com muita dificuldade
de relacionamento. Enoch Powell teve
dúvidas porque, apesar de tudo, o
relacionamento existente entre os
médicos e os doentes é privilegiado
e disso tinha experiência. Resolveu
aproximar-se dos médicos ou antes
aproximar os médicos do seu Ministé
rio. A descrição da colaboração que se
estabeleceu é exposta com grande con
cisão e elegância. Recomendo a sua lei
tura aos interessados.
Já tem sido feita referência à profis
são médica e à importância que pode
assumir na política. Penso em alguns
planos para o futuro que gostaria de
rever, rapidamente, convosco para
assim terminar esta minha interven-

A

1 ACTUALIDADE 1
ção. Como esclarecimento, dou uns
exemplos breves e termino com um
voto.
Os exemplos, ou pontos de partida,
são a referência a algumas das mais
importantes instituições supranacio
nais que existem na Europa comunitá
ria e no mundo. A mais antiga das
puramente europeias é a união euro
peia dos médicos especialistas (UEMS)
que não tem, por assim dizer, força
política no Parlamento Europeu mas
tem o difícil encargo de harmonizar a
formação de especialistas na CEE.
A União Europeia dos Médicos de
Clínica Geral (UEMO) assume grande
relevo no estabelecimento e harmoni
zação desta especialidade nos vários
países europeus e tem um papel pre
ponderante nos cuidados de saúde pri
mários a todos os níveis.
Ambas estas instituições são repreen tadas, como observadoras, na
comissão permanente dos médicos da
CEE, instituição criada em 1959. Tem
acesso directo à Comissão das Comu
nidades Europeias e por essa via, tam
bém ao Parlamento Europeu. Portu
gal está completamente embrenhado
nesses problemas porque, a partir de
1 de Janeiro de 1992, o secretariado do
«CP» passa a estar instalado em Por
tugal por três anos, tendo eu a honra
de ser seu Presidente enquanto for
Bastonário da Ordem dos Médicos.
Outros exemplos, então a nível
mundial.
Com a derrocada do muro de Ber
lim, com o já quase livre relaciona
mento com os médicos dos países que
antigamente se chamavam de Leste,
passou a haver um intercâmbio sincero
e verdadeiro através da troca de expe
riências úteis nos dois sentidos, no
aspecto científico e de organização.
á uma forte tendência, em alguns
asos já conseguida, de se criarem
associações médicas livres, indepen
dentemente, democraticamente elei
tas. A Organização Mundial de Saúde
reune um «Forum» uma vez por ano e
foi deliberado que se nomearia uma
Comissão para facilitar o entendi
mento entre esses países e os do oci
dente europeu, independentemente de
serem da Comunidade, sou Vice-Presi
dente dessa Comissão e temos o dever
de, e mais uma vez a palavra é utili
zada, de harmonizar as nossas ideias,
as nossas acções, as nossas propostas.
Último exemplo. A Associação Mé
dica Mundial é a mais antiga institui
ção médica do mundo, no seu género.
Foi criada em 1947, e engloba actual
mente cinquenta países com um total
de perto de quatro milhões de médi
cos. A importância dessa instituição
nunca será exageradamente conside
rada e, acima de tudo, desejo citar o
facto de ter redigido vinte e seis decla-

Termino estas palavras
com renovados
agradecimentos e os
melhores votos de
felicidade, pessoais e
profissionais, a todos
os presentes. A Vossa
Excelência
Reverendíssima, para
além dos nossos votos,
solicitamos a
interveniência espiritual
em favor da Ordem
dos Médiços. E que
apresente os nossos
respeitosos
cumprimentos a sua
Eminência. Senhor
Ministro da Saúde,
queira aceitar a sincera
expressão da nossa
cordialidade e
reconhecimento,
extensivos, aliás, ao
Senhor Secretário de
Estado.
Senhor Presidente da
República, termino
estas palavras
reáfirmando a nossa
gratidão e os votos
calorosos de felicidade
e que Vossa Excelência
continue a manter a
mesma ligação de
simpatia pelos
médicos. Mas que não
precise deles!

rações que regem o comportamento da
profissão, desde à ética até aos proble
mas sócio-profissionais. Tem havido
uma certa tendência para que portu
gueses sejam presidentes dessa grande
Associação Médica e o meu predeces
sor na Ordem, Prof. Gentil Martins, já
o foi, no início dos anos oitenta. Sou
eu actualmente o Presidente da Asso
ciação Médica Mundial. Esta menção
serve exclusivamente para lembrar
outro aspecto, o final. Muitas vezes é
através dos médicos que os países
encontram motivos de aproximação,
independentemente da política, os
médicos encontram-se, discutem e,
agora que quase todos são livres, existe
uma compreensão integrada e ema
nada da medicina que pode ser utili
zada pelos políticos. No caso de Portu
gal, cuja fronteira intelectual e técnica
não pode morrer na costa atlântica e
nas ilhas adjacentes, há um movi
mento fundamental a desenvolver. E a
medicina poderá contribuir favoravel
mente. A Ordem dos Médicos está dis
ponível para colaborar nesse movi
mento que se poderia considerar como
sendo a reformulação da ideia Lusíada
entre países completamente indepen
dentes mas que terão decerto uma
capacidade de entendimento talvez
preferencial com os portugueses até
porque todos falamos a mesma língua.
Será talvez um repto difícil mas não é
uma fantasia. A nossa inserção nas
instituições mundiais e europeias
poderá contribuir no campo da saúde,
para esse fim que seria de levar o nosso
país a ocupar uma posição, um lugar,
que parece ainda estar vago mas que é
cobiçado por outros países dentro e
fora da CEE.
É este o voto a que me referia.
É este o voto a que me referia.
Termino estas palavras com renovados agradecimentos e os melhores
votos de felicidade, pessoais e profis
sionais, a todos os presentes. A Vossa
Excelência Reverendíssima, para além
dos nossos votos, solicitamos a inter
veniência espiritual em favor da
Ordem dos Médicos. E que apresente
os nossos respeitosos cumprimentos a
sua Eminência. Senhor Ministro da
Saúde, queira aceitar a sincera expres
são da nossa cordialidade e reconheci
mento, extensivas, aliás, ao· Senhor
Secretário de Estado.
Senhor Presidente da República,
termino estas palavras reafirmando a
nossa gratidão e os votos calorosos de
felicidade e que Vossa Excelência con
tinue a manter a mesma ligação de
simpatia pelos médicos. Mas que não
precise deles!
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1

Os dirigentes da Ordem dos
Médicos recebem o Presidente
da República

•

O Presidente da República,
o Bastonário da Ordem dos
Médicos e os Presidentes das
três Secções Regionais
ORDEM DOS MÉDICOS

1 ACTUALIDADE 1

O Presidente da República
com o Dr. Santana Maia e o
Prof. Machado Macedo

O Bastonário da Ordem
dos Médicos com o Ministro
da Saúde
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rí
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a

O Presidente da República
durante a visita às novas
instalações

O Dr. Cunha Rodrigues,
Procurador-Geral da República
30 - ORDEM DOS MÉDICOS

1

ACTUALIDADE

1

O Presidente Mário Soares
com o Prof. Machado Macedo
e o Dr. Santana Maia
durante a visita
às novas instalações
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Com a inauguração das novas instalações do Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos e da Secção Regional do Sul, os profissionais liberais passam
também a dispor de mais um restaurante de qualidade na cidade de Lisboa.
A exploração foi entregue a Joaquim Silva, um imaginativo Chefe, ligado há
bastante tempo ao sector e portador das boas tradições gastronómicas da
marinha.
Aberto para almoço entre as 12 e as 15 horas, e para o serviço de jantar entre às
20 e as 22,30, o restaurante oferece aos médicos e demais profissionais liberais
presentes no Conselho Nacional das Profissões Liberais, e respectivos acompa
nhantes, uma ementa variada e de qualidade, além de alternativas várias, como
explica Francisco Silva:
Qual é o horário de funcionamento
do restaurante?

Como funciona o sistema de enco
menda?

O restaurante abre para almoços e
jantares todos os dias, das 12 às 15
horas e das 20 às 22.30 horas, respecti
vamente, e só fecha no dia de Natal e
na passagem de ano. O serviço de bar
funciona até às duas da manhã, com
esplanada, quando o tempo o permi
tir.

Por encomenda são os pratos que
não posso ter todos os dias, mas que
não quero negar aos clientes. A enco
menda pode ser feita para uma ou
várias pessoas, pode ser uma perdiz
estufada, uma lampreia ou qualquer
outro prato.

E quanto ao género de refeições?

Com que antecedência deve ser feito o
pedido?

Há três modalidades: o sistema de
preço de mesa redonda, em que a pes
soa escolhe uma das sopas da lista, um
dos quatro pratos do dia (dois de peixe
e dois de carne), e uma das sobreme
sas. Sem incluir as bebidas, essa refei
ção custará 1.500$00.
As outras modalidades são o prato
por encomenda e a escolha «à la
carte».
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Para alguns pratos basta a marcação
com 24 horas de antecedência. Para
outros é recomendável um prazo
maior, embora por regra as 24 horas
sejam suficientes. Esses pedidos, bem
como a marcação de mesas, podem ser
feitos telefonicamente, a qualquer
hora, pois o telefone está ligado a um
gravador durante a noite.

E a garrafeira?
Temos uma boa garrafeira, com
pleta, desde o Rio de Moura até ao
Barca Velha.

Qual é a capacidade do restaurante?
O restaurante tem capacidade para
48 lugares.

Fora das horas de expediente há
alguma possibilidade de se obter uma
refeição?
O bar está aberto até às duas da
manhã e em principio será possível
satisfazer um cliente que deseje comer,
mesmo fora de horas.

E serviços, como casamentos e bap
tizados?
Dispomos de uma equipa e, no Ve
rão posso fazer esses serviços, quando
o tempo o permitir, no jardim. Temos
também um serviço de apoio para
cocktailes, nomeadamente para inicia
tivas que tenham lugar no anfiteatro.

