


Uma postura serena 
e responsável 

N
a segunda quinzena de Novem
bro dois eventos marcaram a 
vida da Ordem cios Médicos no 

plano internacional. 
Numa antecipação ao que os Governos 
ainda não conseguiram, realizaram-se 
em Lisboa as I Jornadas Médicas 
Luso-Brasileiras com Convidados 
Africanos, que alcançaram o êxito 
desejado e de que é dada notícia cir
cunstanciada neste número da Revista. 
E por se incluir na Comunidade Lusó
fona não queremos deixar de, nesta 
oportunidade, saudar o nosso Colega, 
Dr. Pascoal Mucumbi, recentemente 
nomeado Primeiro Ministro da Repúbli
ca de Moçambique, de quem certamen
te podemos esperar uma acção fecunda 
nas relações médicas com aquele País 
irmão, para os quais a Ordem dos 
Médicos Portuguesa desde já manifesta 
a sua inteira disponibilidade. 
O segundo acontecimento relevante foi 
a realização da última reunião em 
Portugal cio Comité Permanente dos 
Médicos Europeus. 
Deste evento é igualmente dada infor
mação mais detalhada nesta Revista, 
sendo de destacar um documento que 
aborda a famigerada ambição de 
"alguns" farmacêuticos poderem 
substituir a prescrição médica. 
Trata-se de uma batalha inscrita numa 
guerra mais vasta a que os médicos 
têm que estar atentos e que envolve 
grandes interesses mais ou menos 
disfarçados, através de iniciativas 
várias e sucessivas, mas sempre orien
tadas para o mesmo objectivo. 
Esta ambição foi inscrita num docu
mento intitulado "normas ·de boa prá
tica de farmácia na Europa", apresen
tado junto da Comissão Europeia pelo 
Grupo de Farmacêuticos homólogo do 
Comité Permanente cios Médicos. 
Tal documento mereceu o mais vivo 
repúdio cios médicos. É de realçar que 
o próximo presidente do Çrupo Farma
cêutico, o belga Johan Cuypers, tenha 
garantido que não estava pessoalmente
de acordo e que o grande dinamizador
desta questão el'a o ainda presidente, o
português João Silveira.
Não podemos deixar de considerar que
a tentativa de substituir a prescrição
médica é uma ambição desmedida de

alguns farmacêuticos que porá em 
causa as boas relações interprofissio
nais, pois violenta o próprio cerne da 
actividade médica: "escolher para 
cada situação a terapêutica mais 
adequada". 
É lamentável que por aparentes bene
fícios económicos imediatistas se 
ponha em causa um estar na vida com 
provas dadas desde há muitos anos. 
Seguramente que a manter-se tal 
reivindicação despropositada os 
médicos também deverão repensar a 
sua atitude perante o fornecimento de 
fármacos. 
Ao deixar a Presidência do Comité 
Permanente dos· Médicos Europeus 
julgamos ter a Ordem cios Médicos 
Portuguesa contribuído positivamente 
para o reforço da importância desta 
organização supra-nacional. 

os três anos de presidência portugue
sa foi aberto um Secretariado em 
Bruxelas, houve um maior protagonis
mo junto das instâncias comunitárias e 
foi alargado o número de países mem
bros, quer como observadores quer 
como de pleno direito, com a entrada 
da Áustria, Finlândia, Noruega e 
Suécia em cerimónia realizada no 
Buçaco, durante a reunião de Abril do 
Comité Permanente e que teve a 
honrosa presença de Sua Excelência o 
Presidente da República. 
O prestígio acrescido cio Comité Per
manente foi sublinhado no passado dia 
19 de Dezembro numa reunião no 
Secretariado de Bruxelas, em que 
estiveram presentes, além das várias 
delegações nacionais, personalidades 
representativas da União Europeia. 

a podemos aqui deixar de manifestar 
o sentimento cio nosso profundo pesar 
pelo falecimento súbito ocorrido no dia
seguinte do Dr. Dimitrios Karagounis,
Presidente da Associação Médica Pan
Helénica e que a partir de 1 de Janeiro
de 1995 iria presidir ao Comité
Permanente.
A sua morte inesperada enlutou os
médicos europeus, que dele legitima
mente podiam esperar uma presidên
cia activa e competente.
No plano nacional estão em debate
com o Ministério da Saúde assuntos de
grande importância, como os relacio-
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nados com a Clínica Geral, as Comis
sões de Ética, o escandaloso atraso no 
pagamento e a degradação dos preços 
no que respeita à Medicina Convencio
nada e a assinatura de um Protocolo 
entre a Ordem dos Médicos e o Minis
tério da Saúde para prestação de Actos 
Médicos Privados. 
É com algum cepticismo que olhamos 
o futuro próximo pelo arrastamento da 
injustificável tomada de decisões
governamentais sobre problemas acor
dados mas ainda não concretizados e
da falta de resposta a questões tão
importantes cOJno, por exemplo, a
alteração da Legislação sobre a Gestão
das Unidades de Saúde, terminando
com a sua partidarização e cujos resul
tados negativos e indesejáveis têm sido
claramente patentes em casos de todos
conhecidos.
E todas as dúvidas aumentam com a
actual crise política que, artificial
mente criada ou não, é real e o des
vario que se instalou é evidente para
todos os portugueses.
A Ordem dos Médicos, sem tabus, con
tinuará a manter a sua posição de inde
pendência em relação ao poder político
e de defesa intransigente cios legítimos
direitos cios médicos e ela população no
que concerne aos cuidados ele saúde
que lhe elevem ser prestados. 
À turbulência político-p;uticlária a
Ordem dos Médicos responderá com a
mesma serenidade e responsabilidade
que tem sido e deverá continuar a ser
a sua postura. Tal não impede, se for
caso disso, a tomada elas atitudes que
a situação impuser.
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

Cónvenções 

O 
Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos, 
reunido no Porto em 17 de 

Dezembro de 1994, chama a atenção 
do Ministério da Saúde para a 
situação em que se encontram os 
Médicos Convencionados nas várias 
áreas de actuação do Serviço Nacio
nal de Saúde. O Ministério da Saúde 
exige, com toda a legitimidade, 
garantias de qualidade na prestação 
de serviços à população, qualidade 
essa que a Ordem dos Médicos 
sempre defendeu. 
Estranha-se por isso que o Minis
tério da Saúde não cumpra atempa
damente a sua parte contratual 
fazendo os pagamentos devidos por 
essas prestações, pois a manutenção 
da qualidade dos serviços dificil
mente pode ser garantida com os 
atrasos sistematicamente verificados. 
Por outro lado, há da parte do Minis
tério da Saúde um comportamento 
diversificado perante outros presta
dores ao Serviço Nacional de Saúde, 
não se aceitando serem os Médicos a 
parte penalizada pelo sub-financia
mento da Saúde. Do mesmo modo é 
evidente a necessidade da actuali
zação dos valores atribuídos aos 
actos médicos praticados, comple
tamente desajustados da realidade. 
A Ordem dos Médicos apresentou 
urna proposta (que foi bem acolhida 
pelo Ministro da Saúde), de um 
Quadro Geral de Convenções, ten
dente a resolver as dificuldades na 
prestação de cuidados, e facilitando 
a acessibilidade às populações 
carenciadas em assistência médica; 
verifica-se até ao momento urna 
ausência de concretização pelo 
Ministério da Saúde. 
A Ordem dos Médicos vai promover 
brevemente urna reunião com os 
Colegas convencionados com o 
S.N.S. de modo a facilitar um conhe
cimento mais aprofundado de toda a 
problemática que envolve os Médicos 
nessa situação, com vista a melhor 
fundamentar uma tomada de posição. 

Direitos adquiridos para a práctica de Medicina Geral; 

Acesso a formação específica em Clínica Geral; Médicos não 

integrados em Carreira; Obtenção do grau de Generalista. 

O acesso à especialidade 
de Clínica Geral 

O 
Conselho. Nacional Executivo 
da Ordem cios Médicos 
reunido em 17 / 12/94 apre

ciou os assuntos em epígrafe, bem 
como o Projecto de Decreto-Lei 
sobre Direitos Adquiridos (DRHS) e 
o projecto de Portaria sobre o Acesso
à Formação Específica em Clínica
Geral (DGS), para os médicos não
integrados na Carreira Médica. 

Considera que: 

O Ministério da Saúde na aplicação 
à legislação portuguesa da Directiva 
457/86, desde 1987 que reconhece o 
Internato Complementar como a 
única via de acesso e condição obri
gatória para o exercício da Clínica 
Geral. 
Numa atitude inovadora em relação 
aos restantes Países Europeus criou 
os Institutos de Clínica Geral e 
desenvolveu Programas de Formação 
Específica em Exercício para todos 
os Médicos de Clínica Geral, à data 
integrados na Carreira. 
Contraditoriamente com estes princí
pios, ao longo destes 7 anos foi 
contratando em regime de tarefa 
médicos não diferenciados para o 
exercício da Clínica Geral. 
Não abrindo Concursos de Provi
mento e face às insuficiências de 
recursos humanos nos Centros de 
Saúde, foi mantendo a situação de 
instabilidade laboral destes médicos, 

com todas as consequências nefastas 
na qualidade do seu desempenho e 
utilizando essa mesma situação, recu
sou-lhes o acesso aos Programas de 
Formação Específica em Exercício. 
Face à proximidade de 1995, e às 
consequências desta situação cio qual 
é o único responsável, surge agora de 
uma forma apressada com propostas 
de alteração da Legislação. 
A Ordem dos Médicos lamenta a 
ligeireza e inconsequência destas 
propostas e no âmbito das suas 
atribuições na defesa da dignidade e 
qualidade cio exercício da Clínica 
Geral, considera que: 
O reconhecimento de Direitos 
Adquiridos para a prática da Clínica 
Geral não pode em caso algum ser 
confundido com o diploma que con
cede o grau de Generalista. 
A própria Directiva Europeia (16/93) 
prevê que cada Estado Membro 
possa introduzir desenvolvimentos 
próprios na organização da clínica 
Geral. É o caso da existência em 
Portugal de uma Carreira Médica de 
Clínica Geral estruturada em Graus 
e Categorias, que é caso único em 
toda a União Europeia. 
O reconhecimento de direitos 
adquiridos para a prática de Clínica 
Geral (não de Médico Generalista) 
no SNS, face à Directiva, deve 
depender de uma análise caso a 
caso. A regra já estabelecida na 
legislação comunitária é a de que o 



méd-ico deve demonstrar que nos 
últimos 5 anos exerceu a prática de 
Clínica Geral durante pelo menos 3 
anos consecutivos como actividade 
profissional principal. 
A autoridade competente para verifi
car e emitir parecer é no caso portu
guês a Ordem dos Médicos. 
No respeitante ao processo de For
mação Específica em Clínica Geral a 
via natural e normal é a do Internato 
Complementar. 
Os Programas de Formação Especí
fica em Exercício, devem conside
rar-se desde já extintos. Devem ser 
obviamente concluídos os 7° e 8°. 
Face a estes considerandos, a Ordem 
dos Médicos propõe que: 

l. Deverá ser feito o recenseamento
dos médicos tarefeiros (nome e
Centro de Saúde);

2. A Ordem dos Médicos identifi
cará aqueles que reúnam cumu
lativamente os seguintes critérios:
Nos últimos 5 anos prática de clí
nica geral, durante pelo menos 3
anos consecutivos, não sendo
tidos em conta as interrupções
devidas a meros requisitos
contratuais.
Carga horária mínima de 35
horas, nos Centros de Saúde,
estatais ou outros.
Responsabilidade por um ficheiro
de cerca de 1500 utentes.

A estes médicos a Ordem dos Médi
cos reconhecerá direitos adquiridos 
na prática de Clínica Geral no 
&mbito de aplicação da Directiva. 
Como medida excepcional e para 
obtenção do Título de Especialista 
ser-lhes-á facultado acesso a progra
ma de formação em exercício, de 
duração de 3 anos a organizar pelas 
Co0rrlP-nações do Internato Comple
mentar e que dependerá da apro
vação no Exame Final do Internato, 
nos moldes actuais. 

No que respeita especificamente 
aos Projectos· de diplomas legais 
é Parecer do Consellio Nacional 
Executivo: 

l. Projecto de Portaria que regu
lamenta o Acesso à Formação

Específica em Clínica Geral para 
Médicos não integrados na 
Carreira Médica 
É totalmente inaceitável 

2. Projecto de Decreto Lei que regu
lamenta os direitos adquiridos
para a prática da Clínica Geral 

Art.l º 
Diploma de Médico Generalista 

A partir de 1 de Janeiro de 1995 e 
sem prejuízo das disposições sobre 
direitos adquiridos, as autoridades 
portuguesas farão depender o 
exercício da actividade de médico 
generalista no âmbito dçi seu Sistema 
de Saúde, definido na Base XII da 
Lei nº 48/90 de 24 de Agosto, da 
posse do Diploma que confere o 
Grau de Generalista e o Título de 
Especialista de Clínica Geral pela 
Ordem dos Médicos. 

Art. 2º 

Direit,os adquiridos 
para a prática de Medicina Ge1·al 
As autoridades portuguesas reconhe
cerão o direito de exercer a Medi
cina Geral no âmbito do seu SNS 
como adquirido, a todos os médicos 
portugueses que não sendo deten
tores do diploma referido no artº 1, 
até 31 de Dezembro de 1994, sejam 
reconhecidos pela Ordem dos 
Médicos como: Médicos não diferen
ciados com direitos adquiridos para 
a prática de Medicina Geral. 
Para tal deverão ter feito prova 
perante a Ordem dos Médicos de: 
Nos últimos 5 anos, terem pelo menos 
3 anos consecutivos de prática de 
Clínica Geral como actividade 
principal, em Portugal, num regime de 
trabalho de 35 horas no Centro de 
Saúde com a responsabilidade de um 
ficheiro de cerca de 1500 utentes. 
§ Para a contagem dos três anos
consecutivos não serão tidas em
conta as interrupções devidas a
meros requisitos contratuais.

Art. 3º 

Emissão de Certificado 
de direitos adquiridos 

Aos médicos com direitos adquiridos 
as autoridades portuguesas emitirão 
a seu pedido, um certificado ates
tando o direito de exercer a activi-

dade de Medicina Geral no âmbito 
do seu SNS, após parecer favorável 
da Ordem dos Médicos. 

Art. 4º 

Reconhecimento de Diplomas 
e outros Títulos 

As autoridades portuguesas reconhe
cerão para o exercício da actividade 
de Medicina Geral como Genera
lista, no âmbito do seu sistema de 
saúde, os diplomas, títulos que san
cionam a formação específica em 
Medicina Geral, concedidos aos 
nacionais dos Estados-membros por 
qualquer Estado-membro, nos 
termos previstos nos artigos 31 º, 
32°, 34°, e 35° da Directiva 93/16/ 
/CEE, conferindo-lhes o mesmo 
valor que o atribuído ao diploma 
referido no artigo 1 °. 

Art. 5º 

Reconhecimento de Certificados 
de Direitos Adquiridos 

São reconhecidos em Portugal os 
Certificados comprovativos de 
direitos adquiridos, ernitidos aos 
nacionais dos Estados-membros por 
qualquer Estado-membro, sendo
lhes conferida equivalência no 
território nacional, aos Certificados 
emitidos pelas autoridades portu
guesas. 

Art. 6º 

Autoridade Competente 
A instituição competente para o 
desempenho das funções que, nos 
termos do presente diploma, são 
atribuídas às autoridades portu� 
guesas e previstas nos artigos 3°, 4° 

e 5 º, bem como para a prest11ção de 
informações relacionadas com o 
exercício da Medicina Geral em 
território nacional é a Ordem dos 
Médicos, 

Art. 7º 

Títulos profissionais 
Em Portugal, os nacionais dqs 
Estados-membros têm o direito de 
usar consoan�e a sua situação o 
Título de Generalista e Especialista 
em Medicina Geral pela Ordem dos 
Médicos, ou o certificado de Médico 
não diferenciado com direitos 
adquiridos na prática da Medicina 
Geral. 



Navio-Hospital(?) 
em Gibraltar 

A 
Secção Especializada de 
Oftalmologia da União Euro
peia de Médicos Especia

listas foi informada das. actividades 
médicas e cirúrgicas de supostos 
oftalmologistas Russos a trabalhar a 
bordo de um navio-hospital atracado 
num cais em Gibraltar. Tem havido 
extensa cobertm'a das actividades do 
navio-hospital inserida na comuni
cação social Espanhola e Britânica. 
Os indivíduos em questão estão a 
tratar cidadãos da União Europeia, 
particularmente residentes nas áteas 
circundantes de Espanha e P01tugal. 
Como área cheia de turistas e refor
mados, isto inclui não apenas cida
dãos Espanhóis e Portugueses mas 
também muitos cidadãos Europeus, 
com uma alta proporção destes per
tencentes a países nórdicos da União. 
Esta actividade lucrativa tem sido 
mantida durante um período contí
nuo de quase um ano. 

Tal actividade ilegal não tem a míni
ma possibilidade de ser autorizada 
em qualquer outro país da União 
Europeia, incluindo a Grã Bretanha. 
O uso de um pequeno território como 
porta do cavalo para quebrar os 
regulamentos da União não é apenas 
perigoso em si, polido em perigo a 
saúde e os direi tos legais dos 
cidadãos Europeus, mas cria um 
precedente muito perigoso que pode 
ser seguido por outras companhias 
médicas de capital aventureiro nos 
vários pequenos territórios tradicio
nalmente presentes dentro da União 
Europeia. 
Este assunto foi levado a apreciação 
na 49ª Assembleia Geral da Secção 
Especializada de Oftalmologia da 
União Europeia de Médicos Especia
listas que foi realizada em Roma, Itália 
no dia 11 de Junho de 1994. A 
Assembleia Geral foi unânime em 
considerar que isto é uma actividade 

As ARS's já se estão a desmoronar . 
• 

Os representantes da Comissão Sectorial 

médica ilegal visto que nacionais 
estrangeiros sem habilitações reque
ridas pela União Europeia; mais que 
isso, quais sejam as suas habilitações, 
não foram controladas por qualquer 
Estado Membro da União. 
Esses indivíduos estão a trabalhar 
dentro da União e a tratar os seus 
cidadãos. No caso de tratamento 
inadequado, os pacientes encontram
se numa situação judicial muito 
complexa para reivindicar os seus 
direitos, tanto que se tornam prati
camente cidadãos desprotegidos. 
A Assembleia Geral deseja enviar os 
seus pontos de vista às autoridades 
de todos os Estados Membros e às 
Autoridades da União em Bruxelas 
para angariar apoio e uma pronta 
resolução, pondo um fim rápido a 
este problema urgente. 

Dr. G. VLIEGEN 
Secretário Geral 

para a Saúde no Conselho Nacional da Qualidade são 

um administrador hospitalar e um farmacêutico 

( e os médicos?) 
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nente dos Mé
dicos da União Europeia. 
Durante três anos coube à 
Ordem dos Médicos a res
ponsabilidade de promover 
e defender os interesses dos 
clínicos dos países da UE 
junto da Comissão Europeia. 
Por isso, foram prioridades 
da presidência a discussão, 
junto do Comité Permanen
te, de assuntos que, de um 
modo geral, estão hoje entre 
as principais preocupações 
de todos os c línicos do 
espaço comunitário. 
Exemplos dessa política são 
os documentos aprovados 
sobre prescrição, homeo
patia, medicina preventiva e 
ambiente, trabalho médico, 
formação dos médicos inter
nos, lixos tóxicos e as ques
tões éticas ligadas à prática 
médica. 
A última reunião sob a presi
dência portuguesa, realizou
-se em Lisboa nos dias 24, 
25 e 26 de Novembro. É 
deste encontro que lhe 
damos notícia dos pontos 
mais importantes. 
A partir de 1 de Janeiro a Pre
sidência será assegurada pela 
Associação Pan-Helénica. 

Discurso do Presidente do Comité Permanente 
dos Médicos da União Europeia, 

Dr. Santana Maia 

Caros Colegas 
É a última vez que me dirijo a vós na 
qualidade de Presidente do Comité 
Permanente dos Médicos da União 
Europeia. Faço-o na convicção de 
que Portugal cumpriu as suas 
obrigações ao longo destes Lrê;; anos. 
A nossa Direcção, e certamente a 
que nos precedeu dirigida pelo Prof. 
Machado Macedo não se pouparam a 
esforços para que as reuniões corres
sem de modo agradável, eficazes e 
no ambiente de convívio e qualidade 
próprios desta Assembleia. 
Entendemos que o dever de anfitrião 
é o primeiro dever da Presidência e 
assim tudo fizemos para vos bem 
receber em nossa casa, para que se 
sentissem em Portugal como em 

terra amiga, terra de paz, terra de 
acolhimento. 
Procmámos sempre as soluções mais 
eficazes, delegámos competências 
sempre que sentimos que dessa forma 
estávamos a ser mais úteis à pros
secução dos objectivos ambicionados. 
Uma Presidência que fosse bem 
recordada por todas as outras dele
gações. ão nos cabe a nós julgar se 
os objectivos foram alcançados -
cabe-vos a vós. Como hoje termina, 
já não poderemos emendar eventuais 
erros. Esperamos que com eles 
tenham aprendido aqueles que 
depois de nós deverão cumprir esta 
árdua mas honrosa tarefa - os 
nossos amigos gregos. 

esta hora de despedida surgem-nos 



algumas reflexões que gostávamos 
de compartilhar convosco. 
Em primeiro lugar a importância da 
Presidência rotativa. Com efeito, a 
Europa dos Médicos, tal como a 
Europa das Nações, possui a grande 
vitalidade que lhe advém da diver
sidade. 
Num espaço territorial limitado 
convivem um número elevado de 
povos e culturas, formas de estar na 
vida perante si e perante o Mundo. 
Coexistem lado a lado grandes e 
poderosos países e pequenas nações. 
O que caracte1iza a Europa, o que a 
individualiza, o que lhe dá força é a 
estranha capacidade de conseguir 
coabitar e interaccionar tantas 
sensibilidades. 
Na Europa, onde a história nos 
ensina serem impossíveis quaisquer 
formas de hegemonismos, o progres
so advém de todos contribuírem com 
o seu quinhão de diferente para o
todo comum plurifacetado. 
Nos médicos, como nas Nações, a
excelência procura-se pelas matizes
das cores, pelo contributo em igual
dade de dignidade de pequenos e
grandes.
O pragmatismo e organização das
nações do Norte, miscigeniza-se e
transforma-se perante o saber estar
na vida, a cultura ancestral e a
tolerância das nações do Sul.
A vontade das grandes organizações, 
poderosas pelo seu número e pelo
seu poder económico, caldeia-se na
imaginação das pequenas organiza
ções que pela sua dimensão mais à
escala do homem, com mais facili
dade encontram novos caminhos e
melhores soluções. 
Procura a Europa unir-se agora

· procurando formas mais elevadas de 
cooperação. A Comissão Europeia
desenvolve-se em Bruxelas e cada
vez mais se sente a sua intervenção 
ao nível do quotidiano. 
Sou, por formação, um Europeísta
convicto. No entanto, se por um lado
vejo a necessidade de uma inter
venção mais directa do Comité
Permanente junto da Comissão
Europeia, por outro não consigo
aceitar que tal intervenção mais
central faça perder o que de caracte
rístico e individual cada País, cada 
Presidência sucessiva, tem para dar.

Nos médicos como nas Nações há 
que encontrar o ritmo, o tempo, a 
forma conecta de percorrer os 
caminhos de União sem asfixiar o 
diferente, o original, o individual de 
cada organização, seja ela grande ou 
pequena. 
A nossa sabedoria estará em julgar 
com ponde'ração cada passo a 
percorrer para que não possa ser 
posto em causa um edifício frágil. 
Caros Colegas: 
Dirijo uma organização médica de 
um pequeno País. Foi com orgulho 

que presidi ao Comité Permanente 
de todos os médicos europeus. 
Procurei fazê-lo com discrição, 
privilegiando o receber. Passo o 
testemunho a outro pequeno país, de 
características bem diferentes do 
meu, mas que seguramente conse
guirá fazer mais e melhor. 
Muitos sécu los de cultura nos 
aguardam no próximo triénio. A 
sabedoria de que há pouco vos 
falava é característica dos velhos. 
Que os séculos de acumulada sabe
doria helénica, ajudem o Comité 
Permanente a encontrar os seus ca
minhos são os meus votos sinceros. 
Aos médicos, como às nações, os 
valores impõem-se como necessi
dades absolutas. Dentre eles o valor 
da dignidade é uma das essências à 
sobrevivência do ego e à afirmação 
da qualidade humana. 
É em nome dessa dignidade de 
mé,dicos que devemos enfrentar os 

desafios que se nos colocam como 
Classe importante da sociedade 
actual e dos anos vindouros. 
Não há que duvidar que cada vez 
mais e em nome de ideais de organi
zação e contenção de custos os 
médicos se verão coarctados na sua 
liberdade, nos seus direitos, na sua 
ética. Há que não ceder qualquer 
terreno. 
Há que afirmar os nossos valores, 
não pelos benefícios que eles nos 
tragam, mas pela dignidade que eles 
nos conferem, pela sua utilidade 

para os doentes, pela sua indiscu
tível presença na moral das nações. 
Não devemos duvidar que a Medi
cina vai estar sujeita à tentativa de 
invasão dos profissionais do lucro 
fácil. Indivíduos sem escrúpulos, 
autores de pretensas artes de curar 
procurarão ser reconhecidos como 
equivalentes a médicos. Razões que 
por vezes a razão desconhecerá farão 
existirem insuspeitos aliados entre 
decisores, alguns de elevado nível. 
Como médicos não poderemos 
descansar. Devemos impor o método 
científico, património da humani
dade renascentista, como medida de 
todas as aferições. Devemos ter a 
abertura de espírito para tudo 
aceitar, estudar com profundidade e 
com os nossos métodos. Devemos ter 
a firmeza de rejeitar tudo o que for 
supérfluo, tudo o que for inútil, tudo 
o que for feito para explorar o
sofrimento dos doentes.



Devemos estar preparados para a 
tentativa dos vendedores de fárma
cos e próteses que procuram condi
cionar a nossa liberdade. As tentati
vas, por enquanto ainda sem 
sucesso, mas rapidamente eficazes 
se nos descuidarmos, por parte dos 
farmacêuticos de alterar a prescrição 
médica são atentados graves à nossa 
liberdade e autonomia. 
Aceitar que outros sem a necessária 
experiência clínica se interponham 
entre nós e os doentes é aceitar 
demitirmo-nos das nossas funções de 
defensores daqueles que se nos 
confiam. 
Nãó poderemos permitir quaisquer 
interferências neste domínio. A 
separação entre prescritor e forne
cedor, que foi imposta aos médicos 
do exterior, inas rapidamente interio
rizada como norma ética deve ser 
defendida. 
Há que não ter medo de ponderar 
todas as formas possíveis de travar 
qualquer tentativa de romper este 
equilíbrio. Há que ponderar medidas 
de divulgação das nossas posições, 
de persuasão e até de alteração de 
equilíbrios que possam resultar 
numa frutuosa pedagogia. 
Perante as situações que sumaria
mente expus, e que são em traços 
gerais só alguns dos problemas que 
penso virem a afectar os médicos nos 
próximos anos, é imprescindível 
reforçarmos a nossa organização. 
Há que desenvolvei" o que nos une e 
eliminar o que nos separa. 
Penso que o desenvolvimento dos 
nossos valores éticos permitirão em 
todos nós reforçar a nossa essência 
de médicos. 
Ser médico é manifestamente mais 
importante que ser especialista 
hospitalar ou especialista de medi
cina geral. 
Ser médico é manifestamente mais 
importante que ser profissional livre 
ou assalariado. 
Ser médico é manifestamente mais 
importante que ser habitante de um 
País rico ou pobre. 

Caros Colegas: 
Quando dou formalmente 1111c10 à 
última reunião Plenária desenvol
vida sob Presidência Portuguesa 
quero em meu nome e da minha 

equipa de colaboradores desejar-vos 
os maiores êxitos na defesa dos mais 
elevados valores da medicina e dos 
médicos. 
Não posso, no entanto, encerrar esta 
minha introdução sem uma palavra 
especial de agradecimento ao Prof. 
Machado Macedo que, tendo-me 
precedido na direcção da Ordem dos 
Médicos de Portugal e tendo sido 
meu opositor nas eleições que me 
colocaram na Presidência da Ordem 
dos Médicos e do Comité Permanen-

O 
Comité Pe1·manente dos 
Médicos Europeus (CP), 
organização médica que 

representa 1.3 milhões de médicos 
em 16 países da área Económica 
Europeia, realizou uma reunião 
extraordinária dos seus Chefes de 
Delegação no dia 24 de ovembro 
de 1994 e a sua Assembleia Plenária 
nos dias 25-26 de Novembro de 
1994 em Lisboa. Estas reuniões, que 
contaram com a presença de 124 
participantes, foram as últimas sob o 
mandato de três anos da Presidência 
Portuguesa. Com início no dia 1 de 
Janeiro de 1995, o CP será presidido 
pela Associação Médica Helénica. 
Na reunião extraordinária dos seus 
Chefes de Delegação no dia 24 de 
Novembro de 1994: 

te dos Médicos da União Europeia 
aceitou a delegação de competências 
que nele fizemos tendo cumprido 
com zelo, competência e lealdade a 
árdua tarefa que lhe coube. 
Igual agradecimento é de inteira 
justiça prestar aos Drs. Jaime 
Correia de Sousa e Ras1klal 
Ranchhod, respectivamente Secre
tário e Tesoureiro desta Direcção 
que agora cessa funções. 
Muito obrigado a tod�s pela vossa 
atenção. 

- o CP tomou nota do crescente
interesse e competências da União
Europeia no campo da saúde e
decidiu reílectir isto ao fortificar a
sua representação em Bruxelas, com 
a finalidade de assegurar o diálogo
permanente com as instituições
europeias e outras entidades
relevantes e de fornecer conselhos
pertinentes: 
- o CP procedeu à eleição dos
presidentes e vice-Presidentes das
suas Comissões para os próximos
três anos:
Comissão de Ética Médica 
e Códigos Deontológicos 
Presidente: DR. JOSÉ FORNES (E) 
Vice-Presidente: 
DR. ROLA 1D LEMYE (B) 
DR. MARKKU AARIMAA (FI ,. 



Comissão de Formação 
Pl'ofissional, Educação Médica 
Contínua e Avaliação Médica 
Presidente: PROF'. JõRG HOPPE (D) 
Vice-Presidente: 
DR. CHIUSTOS PISIOTIS (GR) 
DR. HANS ASBJORN HOLM (N) 
Conússão de Orga1úzação de 
Cuidados de Saúde, Segurança 
Social, Econonúa de Saúde e 
Indústria Farmacêutica 
Presidente: DR. ROBERT LETH (S) 
Vice-Presidente: 
DR. REINER BRETTE THALER (A) 
DR. PETER MORTENSEN (DK) 
Conússão de Medicina 
Preventiva e Ambiente 
Presidente: DR. JAN AGHINA (NL) 
Vice-Presidente: 
DR. JE AN-CLAUDE MOT (F) 
DR. MEROPI VIOLAKI (GR) 
Uma sessão especial de abertura 
teve lugar no início da Assembleia 
Plenária na presença de dois 
convidados de honra: Dr. Auch·é 
Wynen, antigo chefe da delegação 
belga, que participa nos trabalhos do 
CP, há mais de 30 anos, e a Srn. 
Laxnú Reilly em representação da 
Comissão Europeia, que também é a 
secretária do Comité Consultivo de 
Formação Médica na DG XV. Mais 
uma vez a Comissão salientou a 
importância do Comité Permanente e 
da futura colaboração entre as duas 
entidades. 
Durante a sua Assembleia Plenária, 
o CP decidiu:
- adoptar, com o pleno apoio dos
seus 16 membros e de todas as
organizações associadas - UEMS
(União Europeia de Médicos Espe
cialistas), UEMO (União Europeia
de Clínicos Gerais), PWG (Grupo de
Trabalho Permanente de Jovens
Médicos Hospitalares Europeus),
AEMH (Associação Europeia de
Médicos Hospitalares), FEMS
(Federação Europeia de Médicos
Assalariados), CIO (Conferência
Internacional das Ordens), WMA
(Associação Médica Mundial), uma 
moção expressando forte oposição ao
guia sobre «A Boa Prática de 
Fal"lnácia na Europa», publicado 
pelo Grupo Farmacêutico da União
Europeia (PGEU), em que os farma
cêuticos se atribuem a respon
sabilidade para além da sua esfera 

de competência, incluindo assuntos 
da exclusiva responsabilidade do 
próprio médico do paciente (CP 
94/132 final); 
- adoptar as 1·ecomenclações
sol)l"e a saúde e o ambiente diri
gi das à Comissão Europeia (CP
94/89 final), bem como aos membros 
do CP (CP 94/88 final) em que se 
salienta o papel essencial a ser
desempenhado pelos médicos e
todos os profissionais de saúde ao
lidar com os problemas de saúde e o
ambiente, face a um aumento de
doenças relacionadas com o
ambiente; 
- adoptar unanimemente um
documento de política sobre ho1·as
ele trabalho ele médicos euro
peus en1 forniação, em que dá o
seu inteiro apoio ao G rupo de
Trabalho Permanente dos Jovens
Médicos Hospitalares Europeus
(PWG) no seu trabalho para a
inclusão de «médicos em formação» 
num novo regulamento da UE sobre 
tempo de trabalho, de modo a
salvaguardar o tratamento dos pacien
tes e melhorar as condições de
trabalho dos médicos (CP 94/147); 
Os oficiais de ligação das organi
zações associadas ao CP relataram
as suas actividades; o CP, agindo
como organização de ambito
alargado, decidiu apoiar o seguinte: 
* a moção da AEMH sobre os
chefes elos departamentos elos
hospitais (CP 94/145), em que as 
autoridades responsáveis estão a ser 
avisadas contra as medidas punitivas 
que poderão ser tomadas contra
estes médicos que são chefes de
departamento por divergências
pessoais, ou relacionados com as
suas convicções políticas ou reli
gwsas; 
* a declaração da AEMH sobre o
p1·ojecto Lannoye sobre medi
cina complementai· (CP 94/133,
anexo 2) em que os médicos
expressam, entre outras coisas, a sua 
oposição à legislação de métodos e
técnicas que não têm fornecido
provas científicas da sua eficácia no 
campo da medicina; 
* a resolução da FEMS (F 94/48)
sobre a organização do tempo de 
t1·abalho em que é salientado que 
um médico não é contratado para

cumprir um horário de trabalho, mas 
para desempenhar urna função (CP 
94/127, anexo 2); 
* a resolução da FEMS (F 88/18
REV) sobre a formação ele médi
cos em gestão com o objectivo de 
incluir um programa obrigatório de
formação em gestão na formação
médica básica que também deveria 
ser fornecido em Formação Médica 
Contínua (CP 94/127, anexo l);
* a resolução da UEMS (D 9468)
sobre o fornecimento dos recursos
apropriados para o desempenho do 
Comité Consultivo de Fol"Jnação
Médica (ACMT) (CP 94/131,
anexo); 
* a declaração da UEMS (D 9467)
sobre a autononúa dos especialis
tas médicos na prática profissio
nal (CP 94/131) em que princípios
são fornecidos com vista a facilitar a
livre circulação de especialistas
médicos na UE; 
- aceitar a Federação Interna
cional ele Associações ele Estu
cl antes ele Medicina (IFMSA)
como organização associada; isto
eleva para 8 o número total de
organizações médicas horizontais
associadas ao CP.
- conceder o estatuto de observador 
à Associação Médica Búlgara, à
Câma1·a Médica Eslovaca e à
Associação Médica Eslovaca,
bem corno à Câmara Polaca ele
Médicos. O nú mero de países
europeus com o estatuto de obser
vador no CP aumentou agora de 9
para 12, dos quais 8 estão situados 
na parte oriental e central. 



I Jornadas 

Luso-Brasileiras 
com convidados Africanos 

N
os dias 17 a 19 de Noverµ
bro realizaram-se, no audi
tório da Ordem dos Médi
cos, em Lisboa as 1 as.
Jornadas Médicas Luso-
Brasileiras com convidados 

dos Países Africanos Lusófonos. 
A proposta destas Jornadas partiu da 
Academia Nacional de Medicina do 
Brasil e desde logo recebeu o total 
apoio da Ordem dos Médicos. Por 
nossa iniciativa estas Jornadas foram 
alargadas a Angola, Moçambique, 
Guiné, Cabo Verde e S. Tomé e 
Príncipe, numa tentativa de 
aproximar os médicos que falam a 
mesma língua e que embora espalha
dos por três continentes, estão 
estreitamente uni dos por laços 
históricos e culturais. 
Portugal e os médicos portugueses 
além da vertente europeia, sem 
dúvida muito importante, não pode
rão esquecer a sua dimensão atlân
tica, agora numa perspectiva de 
cooperação entre países e que terá 
especial impacto no intercâmbio de 
médicos e na formação profissional. 
Acreditamos que após estas 
Jornadas se possa estabelecer uma 
estrutura permanente de contacto 
entre associações médicas indepen
dentes dos sete países, para 
resolução de problemas comuns e 
que se poderá materializar desde já 
na criação de uma revista Gientífica, 

na repetição destas Jornadas com 
periodicidade bi-anual e na cele
bração de protocolos de formação de 
especialistas. 
Acreditamos também que foi dado 
um passo importante para a concre
tização de uma verdadeira Comuni
dade Médica Lusófona, como muito 
bem foi referido pelo Dr. Santana 
Maia no editorial da última revista 
da Ordem dos Médicos, que se 
antecipa pelo seu dinamismo à 
Comunidade dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa já por duas vezes 
adiada ... , a última das quais oito 
dias após as nossas Jornadas. 
O programa científico foi muito vasto 
e a discussão extremamente partici
pada, sendo os temas abordados: 
planeamento familiar, saúde materno 
infantil, desenvolvimento sócio
económico e crescimento populacio
nal, síndroma de imunodeficiência 

· adquirida e seu impacto na socie
dade, doenças tropicais, tuberculose, 
infecção hospitalar, sistemas de
saúde, educação médica e avaliação
de qualidade em saúde.
Apresentamos em seguida o relatório
e conclusões principais destas
Jornadas, precedidos pelos discursos 
do Presidente da Academia Nacional 
de Medicina do Brasil, Académico
Sérgio Aguinaga e do Presidente da
Ordem dos Médicos, Dr. Carlos
Santana Maia. 



Discurso do Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Carlos Santana Maia, na Sessão Inaugural das I Jornadas 
Médicas Luso-Brasileiras com convidados Africanos 

� 

E 
hoje um dia festivo para a 
Ordem dos Médicos e para a 
Medicina Portuguesa e creio 

que igualmente para a Academia 
Nacional de Medicina Brasileira, 
enriquecidas pela participação de 
Colegas de Cabo Verde, Guiné 
Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola e 
Moçambique. 
Pela primeira vez médicos brasilei
ros e portugueses reúnem-se através 
de organizações de âmbito nacional 

e pluridisciplinar, numas Jornadas 
que, sendo as primeiras, desejamos 
que possam marcar, para além duma 
homenagem a um passado de inter
câmbio rico, o sentir do presente e, 
sobretudo, a vontade de construção 
dum futuro cada vez mais forte, 
entrosado e fraterno. 
É sem dúvida a medicina a activi
dade humana mais propiciadora dos 
sentimentos e vivências potencia
doras do espírito de solidariedade e 
dádiva dos homens, quando lutam 
contra a doença, o sofrimento e a 
morte. 
E é a nobreza dos princípios que a 
todos nós leva a lutar contra a 
guerra, a tortura,.a fome, a miséria, o 
racismo, a xenofobia, a exclusão 
social, em suma, a combater pelos 
direitos humanos. 
E não posso deixar de aproveitar 
esta oportunidade, pois nenhuma 
pode ser perdida, para lançar um 
apelo muito sentido e veemente a 
favor da paz em Angola e Moçam
bique, martirizados durante tantos 
anos e cujos povos bem merecem e 
têm todas as condições para um 
clima de progresso, desenvolvimento 
e bem estar, não esquecendo nunca 
a denúncia dos horrores a que tem 
sido sujeito o sacrificado povo irmão 

Discurso do Presidente 
da Academia Nacional de Medicina 
Académico Sérgio d 1Ávila Aguinaga 

N 
o momento em que a política
externa brasileira passa por 
um período de intenso estí

mulo ao estreitamento dos vínculos 
entre os países de língua portuguesa, 
não poderia a Academia acional de 
Medicina deixar de colaborar com o 
labor e iniciativa do Senhor Embai
xador do Brasil em Portugal, Dr. 
José Aparecido de Oliveira. 
O mundo atravessa estágios de unifi
cação. 
Cientista político brasileiro, Luiz 
Alberto Bahia, em excelente ensaio, 
enfocando o aspecto da consolidação 

da estratégia político económica, 
teve ex pressão mui to feliz ao 
caracterizar como, de "dimensão 
injusta", o limite dado à análise dos 
factos e o horizonte das nações. 
Passando à descrição dos bairros às 
cidades, dos estados aos países e aos 
continentes, cada um com caracte
rísticas próprias e o apêgo conse
quente dos seus habitantes, chegou 
ao ponto no qual o homem, ao 
ultrapassar limites do espaço, viu a 
terra como um todo. 
Seria em verdade a correcção da injus
ta visão restrita do egoísmo humano. 

de Timor Leste, que continua a falar 
e rezar em português, cujas imagens 
e notícias permanentemente revol
tam qualquer consciência bem 
formada 
E é na primeira linha deste combate 
que estarão sempre os médicos, pela 
sua formação humanista, univer
salista e de defesa dos outros 
Homens, como é sua tradição já 
desde o milenário juramento de 
Hipócrates, seu guia de conduta e 
código de honra. 
Vão ser tratados vários temas nestas 
Jornadas, cujo interesse e actuali
dade são indiscutíveis e em que a 
qualidade, experiência e autoridade 
dos participantes são a garantia do 
mais alto nível das suas inter
venções. 
E é este intercâmbio Luso-Afro
Brasileiro que nos vai ser propor
cionado nestes dias passados em 
Lisboa, em que a todos desejamos, 
para além do êxito científico, um 
mais directo e enriquecedor convívio 
humano e social, bases indispen
sáveis para que seja alcançado o 
escopo desta iniciativa. 
A todos os nossos irmãos desta 
Comunidade Lusófona os votos de 
boa estadia em Portugal e os desejos 
das maiores felicidades. 



Os choques económicos e políticos 
estão sendo sobrepostos, em movi
mentos de descenso da curva, para 
sentimentos retrógradas de lutas 
étnicas e religiosas. 
Mais um século e, talvez, com a per
sistênci-a deste sentimento, voltare
mos ao espírito dos cruzados. 
Em 1500 foi descoberto o Brasil. 
Se111 pieguices e falsas afirmações, 
que poderiam parecer casuismo 
momentâneo, porém em análise 
tranquila e histórica, constatamos que 
as colonizações portuguesas tiveram 
grandes características que o futuro 
provou serem qualidades: a conquista 
pela cruz e não pela espada, a 
unificação da língua e a absorção de 
raças e costumes. 
Assim foi construído o Brasil e 
outras grandes colónias 
portuguesas. 
De norte a sul, leste a 
oeste, em nossa pátria 
continente, fala-se a 
mesma língL/ª com 
mínimas diferenças de 
sotaque e pequenas 
expressões que lhe dão 
até encanto. 
Fincada a lusitanidade 
no Brasil, movimentos 
de cultura ligados à 
medicina foram tendo 
reflexos lentos sobre o 
Brasil colonial. A 
medicina do século XVI 
em Portugal já havia escapado do 
domínio do clero desde a criação ela 
Universidade por D. Dinis em 1290. 
Com as idas e vindas da Universi
dade de Lisboa para Coimbra e ele 
novo a Lisboa, só em 1537, foi 
definitivamente localizada em 
Coimbra no reinado de D. João III. 
Durante o Brasil colónia os atendi
mentos médicos eram principal
mente executados pelos jesuítas. 
Coube à rainha D. Leonor ele Len
castre, esposa do rei D. João II a 
fundação, em 1498, ela primeira 
Misericórdia do Mundo - A Confraria 
de Nossa Senhora Madre de Deus 
Virgem Maria ela Misericórdia de 
Lisboa. 
Brás Cubas iniciou, no Brasil, a 
Obra da ela Misericórdia e, em 1582, 
para socorrer a esquadra espanhola 
de Diogo Flores Valdez, com peste a 

bordo, foi criada a Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro em 
24 ele Março. A contribuição do 
Padre Anchieta na consolidação 
desta magnífica obra foi inestimável 
e definitiva, todo seu trabalho 
apostolar e dedicação ao Brasil, 
deram-lhe o título, por todos vene
rado, de "Apóstolo do Brasil". 
Com a ida de D.  João VI para o 
Brasil, transferindo a corte portu
guesa, em verdade nossa Pátria foi 
redescoberta. 
D. João VI, apesar de sua figura,
desenhada e mesmo caricaturada,
como a de um rei bonachão, foi um 
grande estadista. 
A ele deve o Brasil, e principalmen
te o Rio de Janeiro, o florescimento 
da cultura. 

Já passado pela Baía, em direcção 
ao Rio, D .  João VI outorgou 
permissão para que se fundasse, a 
pedido cio Dr. Picanço da Costa, a 1 ª 
Faculdade ele Medicina, em 1808. 
O Rio ele Janeiro transformou-se. O 
incentivo à arte, às letras e à medici
na, são crédito indiscutível à visão 
político-social de D. João VI. 
O Brasil conserva débito imenso a D. 
João VI, inclusive pelo preparo da 
transição pacífica para a Indepen
dência. 
Com o estímulo cio Rei, os médicos 
cursavam em Portugal e na França, 
trazendo para o Brasil os ensina
mentos colhidos. Os anseios se 
materializam com a fundação ele 
mais duas faculdades: a cio Rio de 
Janeiro e a ele São Paulo. 
Um grupo ele médicos liderados por 
Joaquim Cândido Soares ele 

Meirelles, José Martins ela Cruz 
Jobim, José Francisco Xavier 
Sigaucl, Jean Maurice Fraivre, Luiz 
Vicente ele Simoni e outros ansiava 
por uma sociedade onde se discu
tissem os assuntos de saúde pública. 
Após várias reuniões preparatórias, 
em 30 de Junho de 1829, fundou-se 
a Sociedade de Medicina do Rio de 
Janeiro que veio a tornar-se Acade
mia Imperial ele Medicina. 
Não poderia ser outro o local elas 
reuniões e· acertos do que a Santa 
Casa de Misericórdia, onde a 
maioria trabalhava. 
Cabe já aqui ressaltar o espírito 
lusitano ele concórdia e tolerância. O 
fundador ele nossa Academia e 
capitão-mor ela Armada, Joaquim 
Cândido Soares Meirelles, era 

negro. Em plena 
vigência na escravatura 
pode-se imaginar o valor 
pessoal que tinha nosso 
fundador. 
Aí e�tão, senhores, os 
estreitos vínculos entre 
Portugal e a Academia 
Nacional ele Medicina. 
Fruto do sacrifício inicial 
dos colonizadores, cio 
espírito lúcido ele um 
monarca português e cio 
carácter fraterno lusitano, 
a instituição Academia 
Imperial ele Medicina, 
com o nome mudado para 

Academia Nacional de Medicina 
depois da Républica, mantem na sua 
memória a forte influência ela 
Lusitanidade. 
Após quase 170 anos, a visita a 
Portugal, além de imperiosa como 
manifestação de afecto e homena
gem, é realizada em momento impor
tante como a princípio afirmei. 
Os mercados se estabelecem com 
justos interesses económicos, aqui é 
o Mercado Comum e no hemisfério
sul o Mercosul.
Haverá por certo implicações cultu
rais futuras para o bom entendi
mento elas nações.
Nas tentativas estabelecidas com S.
Ex" o Bastonário Dr. Santana Maia,
desde o início, foram escolhidos
temas que tivessem amplitude no
interesse médico e económico social
para os países de língua portuguesa.
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Assuntos de enfoque geral sobre os 
quais as discussões e elaboração de 
um relatório final servirão como guia 
de orientação para futuros encontros. 
A Academia Nacional de Medicina, 
sendo eclética, tem desde sua 
fundação no seu Art. 1 º "assessorar 
as autoridades nos assuntos da 
Saúde Pública". 
Após estas Jornadas teremos maiores 
subsídios para informar nossas 
autoridades. 
Lá e cá estamos ilhados, rodeados 
pela fraternidade de outros povos 
sempre defendida pelo espírito 
lusitano da concórdia. 
Mas algo deve ser ressaltado: fala
mos a nossa língua, ternos as nossas 
características e absorvemos, com 
amor, compreensão e dignidade, as 
diferenças étnicas. 
Seremos no Brasil, ao final do 
milénio, mais de 200 milhões de 
habitantes. 
Somados aos países  de língua 
comum atingiremos um total de 
habitantes não distante da de outras 
línguas tidas corno as mais faladas. 
A união dos povos de língua 
portuguesa não deseja a criação de 
blocos, pois isto iria contrariar o 
espírito lusitano. O nosso desejo é de 
que nossa língua, nosso carácter 
pacífico, nosso sentimento de amor e 
fraternidade, mais consolidado e 
unido; sirva como exemplo para o 
bom entendimento entre os povos 
acabando com a "dimensão injusta". 
É, pois, com alegria que os membros 
da mais antiga instituição cultural do 
Brasil vêm prestar seu preito de 
homenagem à mãe Pátria, em união 
coin nossos irmãos de África e 
discutir assuntos relevantes de 
dimensão realmente universal. 
Agi"adeço a fidalguia da acolhida e 
auguro p1:oveitosa Jornada. 

, 

RELATO RIO 

Coordenadores: Académico Gerson Cotta Pereira e 

Dr. Manuel Coelho 

As I Jornadas Médicas Luso-Brasileiras com convidados 

Afric anos organizadas pela  Ordem dos Médicos e 

Academia Nacional de Medicina, realizadas nos dias 1 7 a 

19 de Novembro de 1994, em Lisboa, constituíram-se 

nmn evento pluridisciplinar, marco de mn novo ciclo das 

relações entre profissiona is médicos dos países de 

expressão poriuguesa. 

Nestas Jornadas, os prin c ip ais t emas foram o 

crescimento populacional, saúde e desenvolvimento bem 

como doenças que afectam as populações destes países 

como a SIDA e as doenças tropic a is e inf e c to

contagiosas. Além disso, foram tratados assuntos 

rel ativos à infe cção hospitalar, sistema de saúde e 

educação 1nédica, conto veremos a seguir: 
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Guardadas as peculiaridades das 
diversas nações de língua portu
guesa, foi a questão do crescimento 
populacional, da saúde e do desen
volvimento analisada sob a vertente 
do Planejarnento Familiar, havendo 
coincidido os relatórios ao redor do 
entendimento da necessidade da 
preservação da dignidade da pessoa 
humana, da autonomia da vontade 
dos casais à luz de perfeito esclare
cimento de todos os ângulos que a 
questão entranha, da vedação de 
qualquer natureza de coerção, por 
instituições oficiais ou privadas, 
para o direcionamento livre de 
op1111ões. 
O espírito de lusitanidade, que se 
tem mostrado sábio ao longo de 
cinco séculos de civilização plane
tária, encontrará , atendendo a seus 
caracteres de tolerância, absorção de 

etnias e notável capacidade de 
denominação comum pela língua 
comum, forças para oferecer à 
humanidade oferta contributária. 
A discussão ampla, nas sociedades 
das nações lusófonas, cios diferentes 
ângulos cio problema, com as luzes 
dos sentimentos cios povos e as reco
mendações de suas elites pensantes, 
resultará em políticas e medidas 
estratégicas que respeitem as con

. vieções que nascem em cada país. 
Fica certo que a questão não se 
restringe ao simples planejamento 
familiar. Mais, cresce por várias 
vertentes, convindo portanto corpo
rificá-la num leque mais amplo, de 
Política Demográfica, que respeitará 
as várias peculiaridades nacionais. 
Permanece a língua portuguesa 
como o iristrumento maior na 
consecução desse esforço conjunto. 



Trata-se de pandemia que atinge 
duramente ao conjunto de nações de 
língua portuguesa, a julgar pelos 
dados objectivos que incluem cerca 
de 50 000 pacientes no Brasil e 
2000 em Portugal, além de, pelo 
menos, 700 em Angola. Estes núme
ros são referentes apenas a casos de 
enfermidade avançada, constituindo 
tão só a parte emersa de um vasto 
iceberg que representa o reservatório 
de pacientes VIH+, que se estima, 
no Brasil, num numeral que pode 
chegar a 1 milhão de indivíduos. São 
números certamente subestimativos, 
como em todo o mundo, provavel
mente correspondendo a 1/4 dos 
reais. 
Ultrapassa os limites de uma enti
dade nosológica e se transforma num 
óbice, de origem biopatológica, que 
alcança porém a todos os campos da 
vida nacional, antepondo-se notoria
mente, nas àreas psicossocial, políti
ca e económica, à manutenção da 
integridade dos patrimónios nacio
nais. Mais, porque o crescimento da 
pandemia se opera à maneira de 
uma curva exponencial, nos países 
da África sub-sahariana, que não 
têm populações numerosas, hà, 
inclusive, a ameaça de futuras 
reduções populacionais a patamares 
perigosamente indesejáveis. 
Influi, na saúde individual, em todos 
os sistemas e aparelhos, modificando 
a face de antigas doenças; actua 
também no psiquismo do homem, da 
família e na sociedade, onde gera 
sentimentos ambíguos e surpreen
dentes. Carreia epidemias sotopos
tas. Promove novos relacionamentos 
entre os homens e as instituições. 
Força a alocação ele recursos, que 
sempre serão parcos. Solapa todos os 
tipos de recursos. Exige compre
ensão, tolerância e firmes atitudes, 
no campo da educação na sociedade 

e no estabelecimento de limites reais 
para as reivindicações. Recomenda e 
exige a pesquisa, clínica e ' básica, 
universal, mas também sobre as 
condições vigentes em cada nação 
(com suas peculiaridades), cabendo 
estimulo às investigações nacionais 
aproveitando as potencialidades 
próprias e exigindo o desenvolvi
mento das energias jazentes no seio 
das comunidades científicas de cada 
nação de língua portuguesa em 
cooperação mútua. 
Obrigatoriamente exige a conjugação 
das vontades de cada nação, para 
dirigir suas capacidades à luz dos 
conhecimentos gerados pela comu
nidade científica internacional.A 
escalada numérica prevê que cada 
família, de cada nação, ter um dos 
seus membros envolvidos na pande
mia ao redor do ano 2 000. 
Tanto exige que a assistência médi
ca, a investie;ação, os programas de 
ensino e pesquisa, o treinamento de 
recursos humanos e a extensão dos 
projectos às sociedades sejam trilha
dos conjuntamente pelas nações 
lusófonas, aproveitando-se, mutua
mente, as experiências e as poten
cialidades em projectos de coope
ração técnica, científica, de ensino e 
práticas de acções de saúde na área. 
A pandemia, com suas caracte
rísticas de novos problemas e de 
extrema instabilidade, recomenda 
enfim, atitudes de inserção, nos 
programas e currículos de formação 
de médicos e das demais carreiras 
da àrea da saúde, de atitudes e 
conhecimentos que deixem os 
profissionais da saúde aptos e 
maduros para enfrentar o desafio 
sem precedentes. 
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A Tuberculose constitui importante 
problema de saúde pública em todos 
os países de língua portuguesa, 
cabe'ndo a realização de estudos que 
aprofudem os dois problemas 
principais: resistência às drogas e o 
abandono do tratamento. A eclosão 
da epidemia de SIDA tem feito au
mentar o problema da Tuberculose. 
As Doenças Tropicais foram anali
sadas em pormenor, enfatizando-se 
aquelas mais prevalentes nos dife
rentes países. Foram realçadas as 
contribuições cios países de língua 
portuguesa ao conhecimento humano 
oferecidas pelo estudo da lepra, da 
leishmaniose, da tripanosomíase, da 
malária, da esquistosomose, ela para
coc ci di oi cl o mi ose, do pênfigo 
foliáceo. 
Foi considerada, em Portugal a 
questão das enfermidades importa
das, decorrência cio aumento elas 
correntes migratórias e do desen
volvimento cios transportes. 
Ainda, foi analisada a questão das 
infecções hospitalares, passíveis de 
afectar até ao redor de 10% dos pa
cientes. A implantação de comissões 
de Infecção Hospitalar, capazes de 
estabelecer indíces preditivos, poder 
alcançar ao controle de todos os tipos 
de procedimentos hospitalares. 
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Foram abordados 3 temas 

1 Sistema de saúde. 
P1·esente e Futuro. 

Foi feita uma resenha histórica do 
Sistema de Saúde no Brasil começan
do pelo aparecimento das Misericór
dias (de inspiração Portuguesa) segui
das da Instituições de Previdência 
Social, passando mais recentemente 
para um Sistema Integrado de Saúde. 
Este Sistema que inclui medicina 
preventiva, curativa e de reabilita
ção, é universal e naturalmente deba
te-se com três problemas graves: a 
falta de recursos, a má utilização dos 
que dispôe e as assimetrias regionais 
de várias ordens resultantes da 
grande dimensão do país. 
Quanto ao sistema de saúde em 
Portugal, foi apresentada a sua 
organização antes e depois de 1983, 
referindo em relação a esta última os 
seus pontos fracos e fortes. 
Seguiu-se o enunciado de alguns 
aspectos a ter em conta no futuro 
desenvolvimento do sistema: a 
liberdade da escolha do doente, a 
autonomia técnica do médico; o 
segredo profissional, a qualidade dos 
cuidados médicos, não esquecendo a 
necessidade de autonomização do 
S.N.S., o financiamento do sistema 
para assegurar as necessidades dos 
cidadãos, e a equidade e eficiência 
da prestação de cuidados. 

2 Avaliação da 
Qualidade da Saúde 

Referida a dificuldade da definição da 
qualidade de assistência médica, 
foram feitas considerações sobre a pa
dronização de cuidados hospitalares. 
As dimensões da qualidade podem 
ser apreciadas através da: disponi
bilidade, adequação, efectividade, 
eficácia, eficiência, respeito e 
atenção com o paciente, coorde-

nação, segurança e oportunidade. 
A avaliação deve ser feita pelos 
Resultados, Processo e Estrutura. 
De seguida foram feitas considera
ções sobre o tipo de falta de quali
dade na assistência que podem 
resultar de esta ser em demasia, ser 
pouca ou ser precária. 
A garantia de qualidade pode ser 
avaliada por vários métodos: 
auditoria médica, controle de 
infecção hospitalar, controle da 

tanto êxito nae I Jora 
Convidadoe Africane&, 

1. Constituição de um Grupo de
Trabalho com participantes da
Ordem dos Médicos (Portugal), da
Academia Nacional de Medicina
(Brasil) e dos demais países de
expressão portuguesa, com o
objectivo de organizar as futuras
Jornadas Médicas.

2. Que as futuras Jornadas Médicas
sejam bi-anuais e sediadas nos
países de expresão portuguesa
que se candidatarem. 

3. Criação de um órgão de publicação 
regular com corpo editorial fonnado
por representantes da Ordem dos
Médicos, Academia Nacional de 

qualidade do pessoal e sistemas de 
garantia de qualidade, entre outros. 

3 Formação Pós-graduada 
Foram descritos para o Brasil e 
Portugal os modelos vigentes da 
formação médica após a licenciatura 
em Medicina que tem contornos 
muito diferentes num e noutro país. 
Foram de seguida tecidas algumas 
considerações sobre cada um dos 
modelos. 

Medicina e dos demais países de 
expressão pmtuguesa. 

4. Que se estimule o intercâmbio
médico-cultural e técnico-cientí
fico entre os diversos países de
expressão portuguesa.

5. Que nas áreas da avaliação da
qualidade médica e da formação
profissional, se estabeleçam con
tactos que possibilitem a execu
ção de trabalhos cooperativos e se
aperfeiçoem sistemas de educa
ção médica e métodos de avalia
ção que permitam uma mais fácil
apreciação curricular dos médicos
pelos vários países.

No programa das Jornadas é de realçar a cel"imoma oficial que 
decon·eu na Embaixada do B1·asil onde foram entregues pelo Sr. 
Embaixador do Brasil, José Aparecido de Olivefra, grande impul
sionador da criação da Comunidade de Países de Língua Portu
guesa, ao Dr. Santana Maia, Presidente da Ordem dos Médicos, o 
título de Membro correspondente da Academia Nacional de 
Medicina. 



Workshop 
sobre. Formação em Ginecologia/ 

1 
O 

S oh a égide do Colégio 

da Especialidade de 

Ginecologia/O hstetrícia 

e da Comissão de Internos 

de Ginecologia/Obstetrícia 

do Conselho Nacional do 

Médico Interno; 

realizou-se em Lisboa, 

a 25. de Novembro de 

1994, um Workshop 

sobre Formação em 

Ginecologia/O hstetrícia. 

O 
terna geral da reunião abar
cava avaliação do Internato e 
a análise das perspectivas de 

ev·olução do mesmo, tendo sido 
avaliados 4 problemas fulcrais: o 
Prog 1·ama de For mação,  as  
Idoneidades dos Serviços, a 
Avaliação no lnte1 ·nato e as 
Saídas Profissionais. 
Corno metodologia de trabalho foi 
adoptada a realização de reuniões 
prévias em cada tema, da parte da 
manhã, com especialistas e internos 

convidados, tendo essas reuniões 
como objectivo a preparação de 
clocumentos-bàse para uma reunião 
plenária vespertina aberta a todos os 
interessados. 
Durante a sessão plenária foram pre
viamente realizadas duas comu
nicações: a primeira focava o treino 
de Ginecologia/Obstetrícia no Reino 
Unido sendo abordada a estrutura e 
funcionamento actual e propostas de 
alteração do ºmesmo, sendo na 
segunda comunicação, apresentados 
os resultados de um inquérito 
nacional dirigido aos internos. 
A discussão cio plenário de especia
listas e internos foi orientada pelas 
conclusões cios grupos de trabalho 
(publicadas nesta revista) tendo sido 
tiradas várias conclusões consensuais: 
1. Face à clesactualização das exigên

cias científico-técnicas aos recém
especialistas, de acordo com os 
padrões europeus, torna-se neces
sário ape1feiçom a estrutura e orga
nização cio I.C., devendo-se fazer:

a) A 1·edução do tempo do inter
nato, para 5 anos, sem redução
das exigências curriculares e
melhorando a qual idade de
formação.

b) A eliminação do carácte1· obri
gatório da frequência de 12
meses de Cfrm·gia Gernl. 

c) A cl'iação de valências e está
gios opcionais com objectivos,
duração e estrntura definida, pru·a
um tempo total de 12 meses,
sendo a articulação e escolha da
responsabilidade do interno. 

2. A restruturação cio internato deve 
ser realizada depois de esclareci
do o tipo de especialista a formar: 

a) Devem ser redefinidos, actua
lizaclos e faseados os obj ecti vos

de conhecimentos e desempenho 
no Internato Complementar. 

b) Devem ser enumerados e defi
nidos os estágios e meios obriga
tórios para se atingirem esses
objectivos.

c) Devem ser elaboradas as exigên
cias teóricas, bem como estabele
cida na forma de as atingir,
reformulando a área teórica do
Internato.

d) O Internato Complementar tam
bém deve abordar a formação
pedagógica dos internos.  Tal
formação levará a que a prepa
ração cios futuros especialistas os
torna mais aptos a desempenhar
as funções futuras de tutores.

3. Em relação às Idoneidades con
clui-se que:

a) A especialização nos Hospitais
Centrais, co1il a sua necessária
diferenciação técnica tornará
impossível a existência de idonei
dade a 100% numa só instituição.

b) É desejável a mobilidade cios
internos em vários Hospitais de
molde a se obter qualificação
profissional mais equilibrada.

c) É urgente a definição prática cios
critérios de atribuição de idonei
dades na área da Ginecolo
gia'/Obstetrícia para se estabele
cer um mapa nacional e regional
das icloneiclacles, particularizando
os anos de internato e valências
especifícas.

4. No que respeita à avaliação con
cordou-se por consenso que:

a) Foi de consenso o 1·eforço da
avaliação contínua, fo1·mativa. 

b) Consideraram-se os problemas
éticos da prova com doente.

c) A prova global final deverá
constar de uma prova curricu-
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Obstetrícia 

l a r ,  que avaliará o interno e 
constituirá a base de avaliação da 
idoneidade e capacidade forma
tiva dos serviços, e de uma prova 
teórica-prática que consistirá na 
apreciação e interrogatório dos 
problemas bem definidos da 
especialidade. 

d) Posto o problema da obtenção do
título de especialista por médicos
especializados no estrangeiro con
cluiu-se que este seria obtido por
exame final ou equivalência dú·ecta 
(médicos provenientes da UE). 

5. Conscientes da situação criada
pela desvinculação dos jovens
especialistas, que poderá levar à
exclusão de uma geração de
médicos de um sector que con
centra a maior parte dos recursos
institucionais e técnicos indis
pensáveis à formação e prática
médica qualificada:

a) Considerou-se que a articulação
dos Hospitais com os cuidados
de saúde primários pode1·á ser
wna alteniativa e wna priori
dade válida tanto no que res
peita às saídas pr.;fissionais
como na melhoria dos cuidados
assistenciais, salvaguardando, no
entanto, a ligação destes médicos
aos quadros hospitalares.

b) A criação e o desejável desenvol
vimento de novas áreas de activi
dade, (actividade privada autó
noma, assalariamento privado,
convenções) deverá salvaguardar
a qualidade dos serviços presta
dos devendo ser sempre perser
vada a dignidade profissional do
jovem médico.

Os documentos para discussão 
plenária apresentados pelos grupos 
de trabalho foram os seguintes: 

GRUPO I 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO (PF) 

1. As 3 áreas de formação definidas
pelo actual PF em termos de
duração, objectivos do conheci
mento e do desempenho não são
adequadas.

2. A área de formação de Cirurgia
Geral (1 ano) não atingiu os
objectivos previstos. Como tal,
deverá ser abolida e considerada
como qualquer outro estágio
opcional.

3. Deverão ser criadas as sub-espe
cialidades de Ginecologia Onco
lógica, Medicina da Reprodução e
Medicina Materno-Fetal após o
Internato, sendo a sua duração de
24-36 meses (2-3 anos).
* Ficaram por definir os critérios
de admissão nas sub-especiali
dades.

4. No último ano deverão ser criados 
estágios opcionais que poderão ter 
a dmação máxima de 12 meses. 
* Ficaram por definir quais as 
valências opcionais.

5. O protagonismo do interno na
construção do seu próprio PF está 
em definir a escolha das opções
no último ano de formação.

6. Deverá ser criada uma compo
nente teórica no PF e imple
mentado um sistema de créditos.

7. Os objectivos quantitativos
mínimos globais, definidos na
Portaria 145/92, são inadequados
para o recém-especialista exercer
de uma forma competente, autó
noma e independente a especia
lidade.

8. O PF deverá ser avaliado quanto
à pertinência e actualidade de
forma regular num espaço de
tempo não inferior à duração do
internato complementar.

9. O programa de garantia de
qualidade do PF em G/O deve
assentar em trê s  níveis de
avaliação: pelos formandos, pelos
formadores e por uma comissão
independente criada para o efeito.



GRUPO II 

IDONEIDADES 

1. O desempenho do actual sistema
de verificação de idoneidade,
baseado em Relatórios da activi
dade assistencial da instituição,
não tem sido satisfatório.

2. A idoneidade atribuída deve ba
sear-se nos requesitos mínimos que 
constam do documento aprovado
pelo Conselho Nacional Executivo
de 18.6.94, porém trará benefícios 
à fonnação considerar que: 

- Idoneidade assistencial é condi
ção necessária mas não suficiente
para idoneidade de formação.

- _Para além dos requesitos mínimos
que todas as instituições com
internos em formação deverão ter, 
devem ser avaliadas as idonei
dades para áreas específicas de
formação. Não existindo essa
idoneidade, é imperativo que o
interno possa obter fo1mação nessa
área deficitária noutra instituição
com idoneidade para tal.

- Em discussão: A adequada
formação do interno é de exclu
siva responsabilidade institu
cional ou também regional?

3. Desempenho assistencial.
Não há boa formação sem desem
penho assistencial de qualidade.
Deve atender-se ao redimensiona
mento dos quadros hospitalares,
em função da actividade assisten
cial que à instituição é solicitada.

4. Como monitorizar/aperfeiçoar os
critérios de idoneidade.
Actualmente está em curso um
inquérito pormenorizado, dirigido a
todas instituições a ser preenchido 
na presença do Director e staff do 
Serviço, representante dos internos

de cada Serviço e elementos da 
O.M., que determinará a idonei
dade de cada Serviço. 
Os relatórios anuais devem ser de
actualização referindo-se aos
progressos ou retrocessos obtidos
pela instituição.
Devem ser sucintos e elaborados
de acordo com normas a definir
pela Ordem dos Médicos.
As visitas da comissão de idonei
dade ·às i�stituições far-se-ão de
acordo com as normas já estabe
lecidas em Documentos aprova
dos pelo Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos
de 18.6.94.

5. Papel dos internos.
O interno deverá ter um papel 
catalisador junto do seu orien
tador de formação, no sentido de 
ser assegurada e até melhorada a 
sua qualidade de formação. 

6. Todo o médico diferenciado tem a
obrigação de desempenhar um
papel na formação dos médicos
mais Jovens.
Os orientadores de formação
deverão ter conhecimentos peda
gógicos mínimos, sentindo-se
vocacionados para o desempenho
do seu papel de formadores.
As funções de orientação devem
ser asseguradas por pessoas com
tempo, preparação e compensação
adequadas ao exercício das suas
funções.
O desempenho do formador é
avaliado, tendo como referência o
cumprimento ou não pelo interno,
dos seus objectivos de formação,
a estabelecer por cada ano da
especialidade - ver documento
Workshop "Orientadores de
formação existem?" 2-3- Julho

1993 - Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos. 

GRUPO III 

AVALIAÇÃO 

Da análise da proposta feita pelo 
Colégio de Ginecologia-Obstetrícia 
conclui-se por consenso neste grupo 
de trabalho o seguinte: 
A obtenção do título de especialista 
pode ser feita de 3 formas: 
1 - Exame final de Especialidade 
2 - Equivalência 
3 - Aprovação global do Internato 

Complementar 

1 - Exame final de especialidade 

1.1. Licenciados em Medicina que se 
sintam competentes na área de 
Ginecologia-Obstetrícia. Esta 
competência terá que ser avali
zada por membro com idonei
dade reconhecida pela Ordem 
dos Médicos. 

1.2. Prova a nível nacional em qual
quer das Secções Regionais em 
termos a definir pelo Conselho 
Nacional Executivo. 

1.3. Júri Nacional nomeado pelo 
Conselho Nacional Executivo 
sob proposta do Conselho 
Directivo do Colégio. 

1.4. Os rriembros do Júri são 
membros do Colégio. 

1.5. O júrí compõe-se de um Presi
dente :e quatro vogais. 

1.6. O Exarue consta de: 
1 º Prova Curricular; 
2º Prova prática: 
Observação clínica de 2 casos de 
ginecologia e de obstetrícia, em 
condições assistenciais normais, 
com discussão posterior com 



todos os elementos do Júri; 
3º Prova teórica: 
Interrogatório sobre temas 
específicos de Ginecologia e 
Obstetrícia. 

1.7. Cada prova é classificada em 
Apto ou Não Apto, sendo cada 
uma delas eliminatória. 

1.8. É eliminado o candidato que 
tenha obtido a classificação Não 
Apto pela maioria dos elementos 
do Júri. 

1.9. A classificação final obtida é 
especificada como Aprovado por 
Maioria ou Aprovado por Unani
midade. 

2 - Equivalência 
3 - Aprovação global 

do Internato Complementar 

A)Avaliação Contínua
B)Prova Global Final

A - Avaliação contínua 

1. O seu papel saiu reforçado, de
vendo haver programas de forma
ção estruturados com objectivos
bem definidos em instituições
com idoneidade garantida pelo
Colégio da especialidade.

2. Importância do orientador de
formação que deverá garantir e
coordenar a progressão da forma
ção no internato.

3. Objectivar a avaliação:
a) Provas anuais com parâmetros

nacionais bem definidos adapta
dos a cada ano de formação;

b) Nestas Provas anuais serão
avaliados:
1 - Registo anual de actividades
(Caderneta)
- técnicas especiais

- actividade cirúrgica
- assistência a partos
- amostragem de casos signifi-
cativos da consulta e enfermaria
Nota: os registos são confirmados
pelo responsável pela formação;
2 - Avaliação dos estágios
3 - Prova teórica
4 - Prova prática durante o 1 º ano 
do Internato 

B - Prova Global fmal 

1. Entrega de Curriculum Vitae onde
conste:

- informação dos estágios
- resultado das avaliações anuais 
- trabalhos publicados ou apre-

sentados
- provas ou atestados de serviços

especiais
- actividades docentes e de

investigação
2. O júri é composto por um Presi

dente e quatro vogais, sendo dois
elementos da instituição do inter
no e 3 elementos alheios a este.

3. Na constituição do júri deve figu
rar o orientador de formação do
interno e o director do serviço ou 
seu representante.

4. A prova global consta de 
1 º Prova Curricular
2º Prova Teórico-prática

5. A prova Curricular inclui uma
apreciação pelos três elementos
do júri não pertencentes à insti
tuição do candidato, podendo
todos participar na sua discussão.

6. A Prova Curricular não deve
exceder lh 30m.

7. Esta avaliação curricular deve
servir não só para classificar o
interno como para confirmar a
capacidade formativa do serviços.

8. A Prova teórico-prática consiste
na apreciação e interrogatório de
problemas bem definidos da
especialidade, distribuídos equi
tativamente pela Ginecolo
gia-Obstetrícia de índole geral.

9. Os problemas a avaliar deverão
ser constituídos por:

a) avaliação e discussão de casos
clínicos excluindo-se a observa
ção directa de pacientes;

b) apreciação de métodos semio
lógicos e complementares de
diagnóstico e terapêutica.

10. O número de problemas não
deverá ser menor que 6 e maior
que 10.

11. Em cada problema o candidato
não poderá ser interrogado por
mais de dois elementos do júri,
devendo todos os elementos do
júri participar na discussão.

12. A duração total da prova não
poderá exceder 2 horas.

13. Em cada prova cada membro do
Júri classificará o candidato em 
Apto ou Não Apto, sendo o
resultado final obtido por
ma10na.

14. Cada prova será eliminatório,
sendo eliminados os candidatos
que obtenham classificação Não
Apto pela maioria dos elementos
do Júri.

15. A classificação final obtida será
expressa em termos de Apro
vado por Maioria ou Aprovado
por Unanimidade.

GRUPO IV 
SAÍDAS PROFISSIONAIS 

1. Os concursos de provimento

deverão ser externos, abe1·tos a
qualquer especialista, quer



esteja ou não vinculado ao 
Estado. 
O Júri não pode1·á ser maiorita
r iamente do Servi ço e os  
critérios de  escolha deve1·ão te1· 
e1n conta exclusivainente a 
competência cl ínica dos 
candidatos. 

2. A credibilidade das sub-especia
lidades, implica a frequência ele
cursos específicos que confiram
os créditos e perfil necessários à
ocupação desses lugares.
Todo o perfil, passará obrigatoria
mente pelos ciclos de estudos
especiais.
As subespecialidacles deverão ser 
integradas num plano de saúde a
nível nacional tendo em conta a
óbvia imprescindibilidade, nos
hospitais de nível II e III, de con
sultores das áreas da sub-espe
cialidade.
Que haja uniformização de cri
térios dos ciclos estudos especiais. 
Que a admissão nestes ciclos
corresponda às necessidades e
capacidade formativa elas insti
tuições, ela área de saúde.
As sub-especialidades pretendem 
salvaguardar a qualidade dos
serviços prestados.
O regime de admissão será idên
tico. ao apresentado em 1, tendo
em conta o pe1fil da especialidade. 

3. Estando garantida a salvaguarda
dos princ1p1os éticos, ela
dignidade e autonomia ela função 
médica e do acto médico, é de
prever que haja aumento ela
actividade autónoma privada e
elas convenções.
É imprescindível para atingir
estes objectivos cjue: ·
As convenções sejam atribuí
das a todos os médicos.

O regime de comparticipação 
do 1·ecei tuário e exaines com
plementa1·es, a 1úvel da activi
dade privada, sejam idênticos 
ao efectuaclo na prescri ção 
elo S.N.S .. 

4. Considerando o estado actual da
medicina, a curto prazo não é
realista que haja a separação dos
sectore5 público e privado,
embora seja previsível que no
futuro a tendência seja para a
delimitação dos sectores. 

5. Redefinir a estrutura de assistên
cia nas diferentes vertentes da
Especialidade de Ginecolo
gia/Obstetrícia, numa perspecti va
de desenvolvimento ele unidades
funcionais de acordo com a
legislação vigente (Despacho -
24/94) integrando cuidados
hospitala1·es e ele amhulatól'io
cmn a intervenção elos espe
cialistas e111 anihos os cam
pos, pel'lnitinclo assim não só
elevar o nível de cuidados
p1·estaclos mas tamhé1n não
esbanjai· todo o investimento 
pessoal e insti tucional na 
fo1·mação elos novos especia
listas.
Há a necessidade de colocação
de Ginecologistas/OhstetI·as a
nível elas á1·eas ele saúde, no 
sentido do desenvolvimento e
aperfeiçoamento elos resul
tados elas U.C.F.
Será através de uma alteração
estrutural, que terá que ser per
feitamente definida, que o Gine
cologista-Obstetra se integrará
nos Centros de Saúde, salva
guardando-se, no entanto, a sua
ligação hospitalar, que deverá ser
concretizada a nível do S.U. e
noutras áreas cio serviço.

Centenário dos 

A 
8 ele Novembro foram inicia
das as comemorações do 
Centenário dos RX com uma 

sessão solene realizada no Grande 
Auditório da Faculdade ele Ciências 
e Tecnologia ela Universidade Nova 
de Lisboa presidida pelo Exmo. Pre
sidente da Assembleia da República 
Dr. Barbosa de Melo. 
Seguem-se várias iniciativas da 
Comissão das Comemorações do 
Centenário dos RX a qual é 
presidida pelo Prof. Dr. Luís Aires 
de Sousa, incluindo Sessões de 
Conferências e Comunicàções a 
realizar em várias Universidades, 
nomeadamente: a 16 e 17 de 
Dezembro na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila 
Real) a 2 7  e 28 de Janeiro na 
Universidade de Évora e,  a 31 de 
Março e 1 de Abril na Universidade 
da Beira Interior (Covilhã); estando a 
ser programadas as datas das 
Sessões nas outras Uni versiclades. 
Estão também programados os 
seguintes Cursos Pós Graduados: a 
10 e 11 de Fevereiro o Curso Pós 
Graduado de Radioterapia a realizar 
no IPO de Lisboa; a 5 e 6 de Maio o 
Curso Pós Graduado de "Gestão e 
Planeamento de Serviços Públicos e 
Privados ele Imagiologia", na Escola 
Nacional de Saúde Pública; ele 24 a 
26 de Maio o Curso de "Radiologia 
Osteoarticular e de Intervenção" nil 
Universidade Católica de Lisboa; de 
22 a 24 de Junho o Curso Pós 
Graduado de "Radiologia do Tórax", 
na Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Nova ele Lisboa e, 
finalmente de 21 a 23 de Setembro o 
Curso Pós Graduado de "Radiologia 
do Aparelho Digestivo" a realizar na 
sede da Ordem dos Médicos em 
Lisboa. 



Formação Médica 

O 
tema da educação médica tem 
sido objecto nos últimos anos, 
de múltiplos debates, 

conferências, declarações e recomen
dações. Existem já várias "Magnas 
Caitas" sob1:e este assunto: as conclu
sões finais do I Congresso Nacional de 
Educação Médica realizado no Porto 
em Dezembro de 1982 - há 12 anos 
!!!; o documento "Physicians for the 
XXI Centmy", de 1984, a Declaração 
de Edinburgo, de 1988; a Declaração 
de Lisboa, também de 1988; e, muito 
recentemente, o Relatório do Forum 
Mundial "Making medical practice 
anel medical education more relevant 
to people's needs" - Canadá, Novem
bro de 1994, são exemplos ilustrativos 
de alguns dos documentos fundamen
tais já produzidos. 
Porém, o ritmo de mudança na edu
cação/formação médica está muito 
aquém do ritmo de organização de 
conferências e de produção literária 
sobre o assunto. É possível, é dese
jável ultrapassar este desaceito ? 
Por um lado, parece que está prati
camente dito e escrito tudo o que é 
necessário fazer e mudar na educa
ção médica, só faltando passar à 
acção e ultrapassar as resistências 
institucionais e pessoais que sempre 
existem em qualquer processo de 
mudança. Porém, também é legítimo 

questionar se tudo o que tem sido 
dito e escrito se alicerça em análises 
judiciosas da realidade e, portanto, 
contém suficiente potencial transfor
mador para a modificar. 
É possível identificar já, com pre
cisão, quais as tendências evolutivas 
da prática e da evolução médicas ? 
Uma coisa é praticamente certa: avi
zinha-se uma fase crítica de viragem 
quer nos conceitos quer na prática, 
quer na educação médicas. Prova
velmente as mudanças na medicina 
decorrerão de mudanças noutros 
factores e sistemas que a influen
ciam. Desde o sistema científico que 
a anima até aos sistemas organiza
cionais (sistemas de saúde) que mol
dam a sua prática e, sobretudo, os 
sistemas e factores sociais, culturais 
e políticos que enquadram a ciência, 
a prática e a educação médicas: 
Onde começa a mudança? É a 
educação médica que pode influen
ciar a prática médica ou é esta que 
determina em grande medida como 
decorre a educação médica ? 
Pouco adianta especular ou tentar 
adivinhar o futuro. É preferível pre
pará-lo já, no presente. Quando, por 
exemplo, as "consultas" nas chamadas 
"medicinas alternativas" atingem, nos 
EUA, números e custos de ordem de 
grandeza idêntica, aos da própria 

Vítor Ramos 

medicina é caso para pensar se a 
medicina americana está a dai· respos
tas satisfatórias à maioria dos proble
mas, das necessidades e das expec
tativas dos seus cidadãos - quer em 
termos estritamente médico-técnicos, 
quer numa perspectiva psico-social. 
Que se passará em Portugal a este 
respeito ? 
Que é necessário modificar e aper
feiçoar a prática médica, a educação 
e a formação dos médicos está fora 
de causa. Que, aparentemente, sabe
mos já o que é necessário fazer, pa
rece também ser um dado adquirido 
para muitos. Porém como fazer com 
que as coisas aconteçam? 
Existe uma Comissão Inte1ministerial 
para a Reforma do Ensino Médico e 
um relatório divulgado há já dois anos. 
Que aconteceu desde então? 
A mesa redonda e o debate sobre 
"Formação Médica" que integram o 
\Frograma do VIII Congresso de 
Educação Médica (Lisboa, 5 a 7 de 
Março de 1995) concentrar-se-ão 
nestas e noutras perguntas. 
Espera-se que os colegas tragam 
ideias, entusiasmo e, sobretudo, 
disposição para as acções subse
quentes. 



A Qualidade dos Cuidados 
e a Flexibilidade da Gestão 

1 Alfredo Ramalho 

Com un icação do Presidente da ARS do Norte no 
Congresso de C irurgia da Mão, que pela sria importância 
e actualidàde aqui transcrevemos na Íntegra 

Exmos. Senhores 
Apenas vos quero dirigir duas breves 
palavras. 
A primeira, naturalmente, para 
manifestar que é com muita honra e 
grande satisfação que me encontro 
nesta 7ª Reunião Anual da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia da 
Mão em representação de Sua 
Excelência o Senhor Ministro da 
Saúde. 
Satisfação, também, pela oportuni
dade de poder constatar "in locco" o 
exemplar trabalho na aposta da 
qualidade que tem sido apanágio 
desta estrutura privada de prestação 
de cuidados. 
De facto, o grande sucesso obtido no 
Hospital da Prelada, evidenciado 
pelos excelentes índices conseguidos 
aos mais variados níveis, é bem o 
exemplo de que a iniciativa privada 
apresenta condições e uma 
flexibilidade de gestão que 
possibilitam a obtenção de 
excelentes resultados. 
O exercício da medicina privada 
paralela à prestação de cuidados 
pelos serviços oficiais representa 
sempre um desafio à modernização 
do acto médico, à humanização 
profunda da relação profissio
nal/utente e à elevação da qualidade 
desejada de prestação de cuidados. 
A saúde, como bem inestimável, 
deverá ser, cada vez mais, uma 
preocupação de todos. Ao Estado 
compete, naturalmente, garantir e 
facilitar o acesso aos cuidados de 
saúde, através dos meios próprios 

ou, em caso de impossibilidade de 
resposta, recorrendo à iniciativa 
privada através dos necessários 
acordos de cooperação. 
Como é já do col'lhecimento geral, 
estamos no início de um processo de 
mudança do sistema de saúde em 
Portugal em que uni dos principais 
pressupostos é a garantia da qualida
de, cada vez mais uma natural exi
gência dos cidadãos na medida em 
que determina a desejada qualidade 
de vida e se consubstancia no seu 
próprio nível de saúde e de bem
estar. 
Vencer o desafio da qualidade no 
sector da saúde será, pois, apostar 
crescentemente na humanização dos 
serviços prestadores, na promoção 
da melhoria do acto médico, incen
tivar o aperfeiçoamento dos cuida
dos, suprimir ou atenuar substan
cialmente as listas de espera e 
melhorar os serviços de apoio. 
Mas, temos a plena consciência de 
que só através da articulação entre 
os diferentes níveis existentes -
Cuidados Primários, Cuidados 
Secundários e Iniciativa Privada - a 
par da desejada e salutar concorrên
cia entre o sector público e privado, 
será possível garantir cuidados de 
elevada qualidade e melhorar 
substancialmente o acesso dos 
cidadãos aos serviços ele saúde. 
É a própria Lei ele Bases da Saúde 
que refere no seu articulado " ... os ser
viços de saúde estruturam-se e fun
cionam ele acordo com os interesses 
dos utentes e articulam-se entre si". 

este particular, a iniciativa privada 
assume um lugar de destaque na 
diversificação de respostas na área 
da saúde que potenciam uma 
acrescida melhoria da acessibilidade 
cios utentes aos cuidados. 
De facto, existe um amplo espaço na 
saúde que a medicina não estatal 
pode e deve desenvolver num 
espírito ele salutar concorrência que 
conduza ao enriquecimento ela 
qualidade cios serviços ele saúde 
oferecidos à comunidade. 
A consagração ela iniciativa privada 
na LEI DE BASES DA SAÚDE 
obedece a três princípios fundamen
tais e inovadores: 

responsabilidade conjunta dos 
cidadãos, da sociedade e cio 
Estado no direito à protecção da 
saúde; 
liberdade de procura e de 
prestação de cuidados; 
concorrência entre os sectores 
público e privado. 

Pretende-se que o sector privado 
seja dinâmico e eficiente a fim de, 
em liberdade, demonstrar a sua 
competitividade num quadro de 
actuação em que o binómio quali
dade/custos e a garantia dó direito 
de acesso constituem pressupostos 
decisivos e indeclináveis. 
Não gostaria ele terminar esta curta 
intervenção sem felicitar, uma vez 
mais, os responsáveis e todos os 
profissionais envolvidos nesta 
esllutura de saúde pelo extraordinário 
exemplo de como se pode, com 
humanização e responsabilidade, 
atingir índices de rentabilidade e 
ganhos em eficiência e em qualidade 
como os que têm sido conseguidos 
nesta esllutw-a hospitalar. 
Muito Obrigado. 



Porque ·escrevem 
os Médicos?* 

1 Baltazar de Matos Caeiro 

/ 

E
screver um livro - a única e 
mais antiga formula de trans
mitir o pensamento humano 

exige experiência pessoal acumulada 
que só com a idade se adquire, altura 
em que se torna possível - com 
proveito - coordenar e sistematizar 
ideias, delineando o conteúdo da obra. 
Porém, outros, desde cedo publicaram 
os primeiros artigos e deram à 
estampa as primeiras obras literárias 
de forma profícua e continuada. E 
apesar de existirem escritores noutras 
profissões, principalmente entre 
advogados, nunca o seu contributo 
atingiu a dimensão conseguida por 
alguns médicos. Basta recordarmos, 
entre nós, Fialho de Almeida na 
c1itica, na polémica e no conto; Júlio 
Dantas, no jornalismo e no teatro; os 
dramaturgos Marcelino Mesquita e 
Campos Monteiro; Brito Camacho e 
Jaime Cortesão, nas crónicas de 

não o acredito como mero acidente! 
Antes noutras hipóteses, igualmente 
plausíveis, deveremos ponderar. 
Será que "escrever" representa uma 
forma simples de "evasão" ao des
gastante exercício médico-cirurgico? 
Será uma propensão inata ao próprio 
homem que - por acaso - escolheu a 
Medicina como míster? Ou antes é 
um gosto apenas adquirido, culti- A. vado e modelado com o exercício da W 
Medicina,  um modo de relatar 
experiências únicas, vividas e de 
discutir os "eternos" conceitos da 
vida e da morte? E porque não uma 
mistura doseada de todas elas?! 
Quando escolhi a Mediciha, fi-lo por 
"necessidade" e "amor", mas graças a 
Deus - não assinei qualqlier contrato 
de exclusividade, sob pena de limitar 
a minha própria dimensão noutros 
campos, tão interdependentes quanto 
contagiosos. Na realidade muitos de 

Muitos médicos escreveram utarde" o seu 
primeiro volume - por vezes o único -, mas 

fizeram-no quando deviam e não pela imperiosa 
necessidade de cumprir a tríade: ter um filho, 

plantar uma árvore e escrever um livro. e 
, \_ 
viagens e na história; Fernando 
Namora e Miguel Torga, no romance, 
no ensaio, na poesia e na pintura. 
É sabido, que alguns dos que esco
lheram a Medicina como profissão, 
dedicaram parte da sua actividade a 
manifestações rutísticas, tendo mesmo 
abraçado, por inteiro, o caminho das 
rutes. Surge, pois, a pergunta: porquê 
nos médicos, mais do que em 
qualquer outra profissão, a inclinação 
pru·a as letras e para as rutes? 

nós já tinham ensaiado os primeiros 
passos na vida literária antes de_ se 
tornarem médicos - por determinação 
cromossómica - é como niédico que a 
experiência de escritor se torna mais 
enriquecedora. 

(*) Comunicação apresentada no 1 
Congresso da UMEAL (Un. Med. Eso. 
e Art. Lusófonos) Recife. Brasil. 1993 

A profissão médica não parece ser 
assim tão "desocupada" que leve o 
médico a ter de procurar outro 
emprego - o de escritor ou artista -
como compensação monetária ou 
como ocupação de tempo. Também 

A criação literária do médico, 
significa uma presença, na forma de 
intervenção e de combate. É um 
jogo, jogado por um só personagem, 
em dois diáfanos tabuleiros indepen
dentes que se completam: num joga 
a alma do médico, no outro a do 
escritor. Como disse Mário Sacra
mento, "só constrói quem se opõe ao 
que o nega". E não esqueçamos que 
o médico-escritor é acima de tudo
um cidadão dos direitos humanos.



A actividade humanitária desem
penhada pelo médico, muito deve 
contribuir para a formação da sua 
personalidade, sedimentação dos 
conhecimentos e enriquecimento das 
suas manifestações literárias e/ou 
artísticas, abrindo-lhe novos hori
zontes. Os médicos que escrevem são, 
quase invariavelmente, bons conhe
cedoras do meio, do género e dos 
hábitos de vida das gentes, conse
guindo descortinar fundo o seu quoti
diano e a sua psicologia, no espaço e 
no tempo em que se movimentam as 
suas personagens, muitas vezes 
partilhadas do real, carregados de 
profundos ensinamentos e de huma
nidade. "Senhor da vida e da mo1te", o 
dom de ouvidor e conselheiro que faz 
do médico registo importante das 
inquietações psicossomáticas dos seus 
semelhantes e das suas próprias 
vitórias e derrotas, é talvez um dos 
factores que o levam a escrever. 
Mas é sem sombra para dúvidas a 
semiologia a que é obrigado em 
disciplinas como a anatomia, a 
histologia e a fisiologia ,que lhe 
desenvolve o poder de análise, a 
capacidade descritiva, lhe cria o 
espírito crítico e a argúcia ímpar que 
- ao médico escritor - ressaltam
mais do que à generalidade das
pessoas de outras profissões. E, por
isso, vemos muitos médicos escrito
res reabitarem a prosa com inespera
das falas desatentas, com a despreo
cupação propositada das leis grama
ticais e analogias inesperada, com
arcaísmos, instalarem o hábito de
reuniões infrequentes de palavras e
a plasticidade de prefixos e sufixos,
com pleno conhecimento da termi
nologia característica das regiões.
Os grandes vultos da Medicina, não
fizeram da ciência e da arte reduto
fechado. E apesar de qualquer criação 
intelectual ser fi.uto de ceita solidão <lo 
autor - pois ainda com a participação 
da sociedade, não pode ter cooperação 
alheia -, estes foram médicos, artistas,
escritores, políticos agricultores,
atendendo a tudo o que lhes
enriquecesse a vida de relação, o
progresso da medicina e até os seus
var·iados interesses par·alelos. De entre 
outros, destaquemos Oliveira Feijão,
CwTy-Cabral, Miguel Bombar·da, Egas 
Moniz, Reynaldo dos Santos. Não
resisto aqui em vos contar a consulta 
médica a que acorreu - há já algumas 
décadas o prefaciador do meu livro "O

Conventos de Lisboa" no Hospital de 
Santa Marta ,onde trabalho. Encontra
ram-se no pequeno gabinete, Moreira 
das Neves - o doente, o monsenhor, o 
poeta , o ensaísta - e Egas Moniz - o 
médico, o cientista, o artista, o crítico e 
historiólogo de arte. Deram por si a 
conversar Eça de Queirós, Herculano 
e outros rumos da literatura, numa 
entrevista "sem fim" ... O monsenhor 
finalmente saiu, sem se ter queixado 
do que afinal o trouxera ali. Saiu com 
os comprimidos que Egas Moniz lhe 
prescreveu - sem lhe saber da doença 
- mas que "por acaso" lhe fizeram
bem! 
Alguns dos mais prestigiados escri
tores foram ou são médicos. Uns
alcançaram fama internacional com
a actividade médica, outros como
escritores e ainda alguns com
ambas. Em Portugal, os médicos não
tem, em geral, apoio institucional ou
compensação financeira que lhes
permita despender mais tempo a
escrever na preparação de obras lite
rárias e por ventura ainda o fazem é
"por amor à arte"! Valha-nos isso.
Hoje é cada vez mais, o médico
escritor - tão só por ser médico, mas
também porque escreve - é um
aramista sem rede no circo da vida.
Com coragem, gosto pelas alturas e
"metido em alhadas de querer
escrever", ensinar e transmitir o
pensamento humano.
Mas afinal, é o médico que escreve,
ou o escritor que é médico? Muito se
tem "filosofado" acerca disso. Julgo, 
porém, que ambas as premissas
podem ser consideradas, se analisa
das simplesmente.
Médicos-escritores, são todos
aqueles que, a título principal,
exercem a Medicina e fazem da vida
literária uma segunda actividade
embora, por vezes, já igualmente
importante. A escrita representaria
para estes uma arte "complementar".
São a maioria.
Os segundos - os escritores- médi
cos - escrevem a título principal,
deixando o exercício da Medicina,
ou dando o seu contributo nessa área 
apenas como consultores, ou só
exercendo esporadicamente. Seria
aqui a Medicina "o complemento".
Mas só efectivamente uma minoria
granjeou este estatuto.
É que, no labirinto estupidificante da 
burocracia em que bóiam as institui
ções de saúde, hoje e cada vez mais 

massificadas, e onde se trabalha obri
gatoriamente sem incentivo, há - em 
detrimento do outros Valores - uma 
competição profissional desenfreada, 
que não é formativa, nem criativa, é 
apenas espectáculo! E o médico-escri
tor não é espectacular ... 
Já com o piedoso D. João III, por 
volta de 1538, os conhecimentos 
médicos levaram a que os estudantes 
de medicina "tivessem exercício de 
letras com artistas e filósofos". Esta 
expressa necessidade de alargamen
to do saber a outras artes para quem 
exercesse a Medicina, está hoje 
votada ao esquecimento, num Mundo 
em que só a ciência e a técnica 
contam. Há, pois, que recriar nas 
actuais gerações e nas vindouras, o 
gosto pela leitura e consequente
mente pela escrita porque, para se 
ler, é preciso que alguém tenha 
escrito. O homem que não lê é 
estátua! Todo o que lê e escreve a 
sua experiência, é natural que saiba 
e que consiga encobrir, com 
facilidade, os seus próprios defeitos. 
Defeitos da nossa humanidade, no 
papel trágico-cómico da vida, 
domínio em que o médico é escritor 
privilegiado, autentico, sem outra 
caracterização que vá além da ponta 
da caneta. É, porém ,de todos nós 
conhecido , que actual geração de 
médicos se dedicam pouco à escrita, 
enredados que andam na engre
nagem imparável da "facturação" 
imediatista. Mas, mesmo assim, 
poderia alcançar-se uma maior 
expansão das obras de autores 
médicos, com um intercâmbio entre 
escritores portugueses e 'brasileiros, 
entre organismos e editoras dos· dois 
países. Não esqueçamos a consi
derável fatia do Mundo - em ambas 
as margens do Atlântico - onde se 
fala a "nossa" língua. 
Mas médico e escritor, dão-se as mãos, 
ou não fosse a Medicina - no dizer de 
Cid dos Santos - "a última profissão 
romântica do Mundo. Pode mesmo 
pensar-se que, se a Medicina e a 
Literatura não são gémeas, certamente 
que terão crescido no mesmo berço. 
O nosso colega e escritor José 
Nivaldo - o "homem do Nordeste" -
diz "não ter medo da morte, mas faz 
tudo o que é possível para ir viven
do". É, aliás o que fazem também 
todos os médicos ... quando escre-
vem, e todos os escritores ... chama-
dos à cabeceira do doente .. . 



O Médico 
e o Homem 

E 
mbora o progresso técnico 
pareça colocar o médico em 
situação subalterna, manipu

lador de botões a serviço da tecni
cidade, o médico é, e deverá ser, 
sempre, o analisador dos resultados 
fornecidos pelo recurso-máquina; e, 
sobretudo, com ou sem os recursos 
materiais, e até a despeito deles, 
deve ser o soberano intérprete da 
linguagem da doença no doente e da 
linguagem deste perante o médico. 
Na primeira situação, descodifi
cando os sinais ou sintomas das 
doenças, a ter a sua "fala" própria, 
porventura variável de doente/pessoa 
para doente/pessoa; na segunda, pro
curando entender a linguagem da 
pessoa/doente, a contar o sofrimento 
ou estado segundo o seu modo de 
sentir, cultura e imaginação. 
Com efeito, a despeito da espec
tacular tecnologia em avanço dia a 
dia, o médico clinico terá de sempre 
discernir as características das 
enfermidades e tentar entender os 
seus condicionalismos etiopatogé
nicos, emocionais e ecológicos geo
gráfico-sociais que o rodeiam; e 
ponderando todos os dados colhidos, 
adequar ao indivíduo, no seu todo, e 
naquele momento, a atitude terapêu
tir.a conveniente e possível. 
Indiscutivelmente, é óbvio o conhe
cimento de dada patologia e a conse
quente decisão profiláctico-medica
mentosa depender da profundidade 
de observação do médico quanto à

colheita de elementos mórbidos da 
doença e as características reactivas 
e comportamentais do indivíduo no 
meio onde se situa. 
É, todavia, compreensível que, i1úeliz
men te, o que se aponta possa ser 
difícil em muitos casos, até na maioria 
dos casos, porque médico e doente 

têm, por vezes, muitas vezes ou quase 
sempre, dificuldades de tempo e de 
"disposição" para mutuamente se 
integrarem no objectivo focalizado. 
A despeito desta verdade, compete ao 
médico, e menos ao doente, tentar 
conduzir-se perante o doente como 
deve; e porque, na medida de o tentar, 
estará a reduzir sucessivamente a 
perniciosidade sucintamente focada, e 
a ser verdadeiramente médico e não, 
apenas ou unicamente, um adaptador 
de dados gráficos a fórmulas 
porventura estereotipadas. 
Se, o que se diz, é importante para o 
indivíduo doente, não tem menos valor 
para o indivíduo são, a estahelecer-lhe 
normas de vida fortalecedoras da 
saúde para não adoecer, isto é, tendo 
em mente acções promotoras da saúde, 
conseguidas através de apropriada 
protecção, cada indivíduo a tomá-la 
para consigo próp1io, tornada eficiente 
por conveniente preparação psico
técnica. 
Tendo que viver-se onde seja, o 
homem precisa de, nesse onde seja, 
viver sem conflitos impeditivos de 
ser "feliz" na família, profissão e 
sociedade. 
Devendo viver nos três campos 
citados, naturalmente cada urh em 
cada momento, mas cada um 
sucedendo-se a outro, impõe-se sair 
de um campo para o outro sem levar 
consigo conflitos, que não só o 
situem incomodamente onde esteja, 
mas também causem incómodo a 
quem com ele esteja. 
Estando no trabalho, executa-o com 
inquietação e aguarda com ansiedade 
dele libertar-se; estando em casa, irá 
inquietar a família, a tornai'-se inde
sejado; estando em qualquer ambiente 
social, será mal visto e repudiado. 
Onde esteja, deve a pessoa sentir-se 

Aureliano da Fonseca 

bem e criar bem-estar, a ser fonte de 
alegria e, portanto, gerando e 
transmitindo felicidade. 
É de considerar que, em cada local -
família,  trabalho, sociedade-, o 
termo de cada estadia será um tempo 
entre os outros tempos de estadia, 
tempo de "missão" entre as outras 
"missões", cada qual um aspecto ou 
forma de estar na nossa existência. 
Na acção promotora da saúde, o 
homem deve ser preparado para 
aquilo que deve ser e fazer, e a 
querer ser e fazer, fortalecido pelo 
conhecimento das suas característi
cas pessoais e exigências em cada 
condição; consequentemente, a 
necessitar de apropriadas informa
ções ou esclarecimentos, condições 
materiais e de ambiente que, obvia
mente, não devem opor-se a ele nem 
à sua finalidade, isto é, não devem 
ser nocivos nem para o seu corpo 
nem para o seu espírito, nem tão 
pouco para quem com ele esteja. 
Estamos, sem dúvida, ainda muito 
longe de divisarmos esta panorâ
mica, ou mesmo talvez nunca a 
possamos divisar, mas encurtaremos 
a distancia na medida em que 
pensarmos um pouco no caminho a 
seguir para atingi-la e fizermos 
alguns esforços no sentido de nos 
pormos em marcha. 
É de pensar que, quando tais 
objectivos não sejam conseguidos, ao 
médico, ou genericamente a todo o 
elemento de saúde, cabe a "respon
sabilidade" do insucesso, por não ter 
sabido adequar à pessoa - doente ou 
não -, o que lhe é útil  e pode 
cumprir, ou não ter tido a suficiente 
capacidade de persuasão para levar 
a pessoa - doente ou não -, a fazer o 
que lhe convém, e por ela com 
interesse para todos nós. 



I Rally Paper 

e erca de 50 participantes 

a divertiram-se nas peripécias, 
• armadilhas e surpresas

colocados à argúcia das equipas que 
participaram na prova, cúmplices do 
prazer da descoberta do circuito da 
partilha de momentos de convívio e 
amizade, entre colegas, alguns dos 
quais não se viam há.anos. 
A iniciativa terminou, como não 
podia deixar de ser, com um jantar, 
culminando a alegria e boa disposi
ção dos participantes e responsáveis 
da Ordem dos Méqicos presentes. 
O I Rally Paper foi um êxito, estando 
já em preparação a sua segunda 
edição para Maio de 1995. 

nformática 

Lista de Premiados 

1 º Prémio: Patricia Pacheco 
Medeiros 8º 

2" Laura Amélia Silvério 9º 

Marques 10º 

3º João Fernando Cardoso 
da Veiga 11º 

4º Belarmino Casanova 12º 

Clemente 13º 

5º Fernando Augusto 14º 

Mezanda 15º 

6º Maria Ofélia Bomba 
7

° Paulo Cristiano do 16º 

Patrocinadores 

Nascimento Simões 
Tânia Correia de Jesus 
Irene Bastos 
Carlos Mar1uel de 
Olivein1 Peliças 
José Manuel Poças 
Manuel Botelho �le Sousa 
João Manuel Mestre 
Jorge Manuel Brandão 
António Manuel Martins 
Ricardo Pomão 
Rogério Pessoa 
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nformação aos colegas 

mais económicamente possível de 
material HardWare e SoftWare aos 
Colegas nesse sentido foram 
contactadas várias empresas tendo 
a nossa selecção recaído numa que 
nos oferece preços especiais. Pretende a Direcção da Secção 

Regional do Sul da Ordem d'os 
Médicos promover Cursos práticos 
de Informática destinados ao utili
zador médico corrente no seu dia-a-

dia profissional e na facilitação da 
preparação de trabalhos de inves
tigação e estatística. 
Do mesmo modo a Ordem dos Médi
cos tentou facilitar a aquisição o 

Os Colegas interessados deverão 
dirigir-se à Ordem, contactando o 
Sr .  Rui Araújo da Secção de 
Informática da Ordem dos Médicos. 



Segurança Social dos 
Trabalhadores Independentes 
SITUAÇÃO FÁCTICA DE ISENÇÃO - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
DECRETO REGULAMENTAR 17/94, DE 16.07 

Parecer Jm·ídico 

Da análise feita ao Dec. Reg. 17/94, de 16 de Julho, 
verificamos que, nomeadamente no seu artigo 6°, ficou 
consagrada pelo legislador a posição que a Ordem dos 
Médicos tem vindo a defender de, em síntese, não haver 
lugar a exigência de contribuições para o Regime de 
Segurança dos Trabalhadores Independentes desde que 
as condições de facto determinantes do direito à isenção 
da obrigação de contribuir se verificassem. 

Parece-nos, contudo que 
este benefício, para 

Com efeito, diz o artº 6º do referido diploma: "Quando 

seja verificada pelos Centros Regionais de Segurança 
Social, designamente na sequência do requerimento a 
que se refere o artº 44º do Decreto-Lei nº 328/93, de 25 
de Setembro, a existência de períodos de actividade 
independente na vigência da legislação revogada por esse 
diploma, não há lugar a exigência das correspondentes 
contribuições desde que as condições de facto 

determinantes do direito 
à isenção da obrigação de 

aqueles que ainda não 
estão inscritos, só apro
veita nas contribuições de 
que eventualmente sejam 
devedores até 1 de Janeiro 
de 1994. 

A verificar-se tal receio 
terão os médicos que 
ainda não se inscreve-

Continua a Ordem dos Médicos 
preocupada com a não resolução 

favorável deste problema. Isso justifica 
que continuemos a trabalhar para 

encontrar uma saída que responda aos 
anseios da maioria dos Médicos. 

contribuir existissem à 
data desse exercício." 
A Ordem dos Médicos 
solicita ao Secretário de 
Estado da Segurança 
Social para que seja 
proferido despacho ou 
dadas orientações aos res-

ram, de pagar as contri-
buições para o Regime de Segurança Social dos 
Trabalhadores Independentes, relativamente ao período 
que medeia entre 1 de Janeiro de 1994 e a data em que 

lhe venha a ser deferida a isenção de contribuir, se a 
requererem (vide artº 44º do D.L. 328/93 e artº 6º do 
Dec. Reg. 17/94). 

Não ficou prevenida de forma clara a situação daqueles 
que não se tendo inscrito, só puderam utilizar os 
benefícios decorrentes dos normativos do Dec. 
Regulamentar a partir da data da sua publicação. 

p ec ti vos serviços, no 
sentido de se entender 

que todos aqueles que se inscrevam no Regime de Segu
rança Social dos Trabalhadores Independentes e 
demonstrem que, quer na vigência da legislação revogada 
pelo D.L. 328/93, quer na vigência deste, detêm as 
condições de facto necessárias à isenção, não estão 
obrigados ao pagamento das correspondentes contri
buições. 

9 de Novembro de 1994 
O Consultor Jurídico 

-



Médicos 

Carta enviada 
ao Secretário de Estado 
da Segurança Social 

ASSUNTO: 
Regime de Segurança Social dos Trabalhadores 
Independentes 
D.L. nº 328/93, de 25 de Setembro
Dec. Reg.17/94, de 16.7

Exmº Senhor Secretário de Estado,

Vem a Ordem dos Médicos, pela presente, solicitar a 
atenção de V. Exª. para as diversas reclamações dos seus
associados relativas ao pagamento de contribuições para 
o Regime de Segurança Social em epígrafe.
Com efeito, os médicos, que ainda não se inscreveram
no Regime de Segurança Social dos Trabalhadores
Independentes e que se encontram em situação fáctica
de isenção por serem simultaneamente trabalhadores
por conta de outrém e independentes, estão obrigados a
pagar as contribuições para o aludido regime, relativa
mente ao período que medeia entre 1 de Janeiro de
1994 e a data em que lhe venha a ser deferida a
isenção de contribuir, se a requererem (vide artº 44º do
D.L. 328/93 e artº 6º do Dec.Reg. 17/94).
Após análise cuidada do Decreto Regulamentar 17/94,
de 16.07, não nos parece que tenha ficado prevenida de
forma clara a situação daqueles que não se tendo

'9 inscrito, só puderam utilizar os benefícios decorrentes
dos normativos de tal diploma a partir da data da sua 
publicação. 
Deste modo e porque a situação descrita se nos afigura 
absolutamente injusta já que em nada irá beneficiar os 
respectivos contribuintes, solicita-se a V. Ex.ª seja profe
rido despacho ou dadas orientações aos respectivos 
serviços, no sentido de se entender que todos aqueles que 
se inscrevam no Regime de Segurança Social dos 
Trabalhadores Independentes e demonstrem que, quer na 
vigência da legislação revogada pelo D.L. 328/93, quer na 
vigência deste, detém as condições de facto necessárias à 
isenção, não estão obrigados ao pagamento elas corres
pondentes contribuições. 
Na expectativa das v/ prezadas notícias, subscrevemo-nos 
apresentando a V. Ex.ª os nossos melhores cump1imentos. 

O Bastonário da Ordem dos Médicos 
Dr. Santana Maia 

SUBSCREVA 
O PPR DA REAL 

OU ESTE PODERA SER 
O SEU ÚNICO APOIO 

NA REFORMA. 

Esta ideia pode 

como será o seu nível de vida, 

após a refonna, sem o auxílio da 

Segurança Social. Porque é 

importante que viva a sua 

refonna em pleno conforto e 

segurança, conte agora com o 

PPR da Real. 

Um produto de elevada qualidade 

ao qual está associado um Fundo 

Autónomo gerido com a máxima 

eficiência e rigor pela Soserfin -

Gestão de Valores, garantindo alta 

Agora que conhece estas 

vantagens, não corra riscos. 

Subscreva já o PPR - Real e 

ganhe uma calculadora de 

bolso· para poder confirmar 

todos os ganhos financeiros 

e fiscais deste produto. 

TAXA RENTABILIDADE 
LIQUIDA (%) DO PPR-REAL 

1990 

1991 

1992 

1993 

20,0% 

18,8% 

17,3% 

14,1% 

Para mais informações contacte o 

seu mediador, a linha gratuita 0500 

71 55 ou qualquer Balcão da Real. 

· Brinde limitado aos primeiros 250 

subscritores que invistam no mínimo 

100 contos até 31/12/94. 

•!• 
REAL VIDA 
SEGUROS, SA 

PPR-REAL. Reforma prevenida, apoio seguro. 



Gouveia Monteiro 

A morte súbita parou a vida do Professor Gouveia 
Monteiro a 5 de Julho de 1994. 
Homem ilustre. Médico eminente. Insigne Mestre. 
O seu desaparecimento foi irremediável perda para a 
Comunidade, para Coimbra e para a Universidade. 
A Cultura ficou mais pobre. 

J 
OSÉ GOUVEIA MONTEIRO, 
72  anos de idade, nasceu no 
Caramulo a 7 de Junho de 1922. 

Em Coimbra fez os seus estudos com 
brilhantismo atingindo as mais altas 
classificações. 
Frequentou o Liceu José Falcão 
onde no 6° ano foi galardoado com o 
prémio de melhor aluno, instituído 
pelo Ministério da Educação e, no 
ano seguinte, viria a receber idêntica 
distinção artibuída pela Câmara 
Municipal de Coimbra. 
Ingressou na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra em 
1939 tendo terminado a licenciatura 
com 19 valores eITJ 1946. No ano 
seguinte é proposto para Assistente 
de Propedêutica Médica. Em 1952 
prestou provas de Doutoramento, 
tendo sido aprovado por unani
midade, com a classificação de 19 
valores. Em 1957 fez concurso para 
Professor Catedrático de Pneumoti
siologia. Em 1970 passou a ocupar a 
Cátedra de Propedêutica Médica da 
qual foi nomeado Professor Titular e 
Director do respectivo Serviço. 
Foi responsável, em 1961, pela 
criação do Centro Gastrenterológico 
e no fim de 1974 participou numa 
comissão de reestruturação cios 
Serviços Hospitalares nos H.U.C. 
que deu origem, entre outros, ao 
Serviço de Gastrenterologiç1. A 
investigação na área gastrentroente
rológica é desenvolvida a partir de 
1961 num Centro de Investigação na 
Faculdade de Medicina que passou a 
dirigir. 
Beneficiou, logo após o doutoramen
to, de uma bolsa de estudo cio Insti
tuto de Alta Cultura, em Londres, 

onde frequentou o Hammersmith 
Hospital e o Central Micldlesex. 
Através de Concurso Nacional 
promovido pela Faculdade de Ciên
cias Médicas de Lisboa obteve nova 
bolsa de estudo frequentando a Jolin 
Clinic em Boston e o Serviço do 
Professor Henry L. Bockus, em 
Filadélfi�. 
Publicou mais de 300 trabalhos em 
Revistas Nacionais e Estrangeiras. 
Eleito pela Assembleia Geral da 
Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos, para a Comis
são encarregacla do estudo das 
Carreiras Médicas, participou acti
vamente na preparação do respectivo 
relatório. 
Foi Relator, pela Faculdade de 
Medicina de Coimbra do Parecer 
respeitante às Bases do Internato 
Médico, bem como do Parecer de 
uma proposta de Reforma do Ensino 
Médico. 
Foi Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia, 
Sócio Honorário da Sociedade 
Portuguesa de Endoscopia Digestiva 
e do Núcleo de Gastrenterologia dos 
Hospitais Distritais e Presidente do 
Colégio da Especialidade de 
Gastrenterologia. 
Assumiu, em 1976, por eleição, a 
Presidência do Conselho Directivo da 
Faculdade de Medicina, tendo sido 
ainda Presidente da Comissão de 
Investigação Científica. Foi Presiden
te do Grupo Cooperativo dos Tumores 
do Aparelho Digestivo, integrado na 
Associação Portuguesa de Inves
tigação Oncológica (A.PJ.O.). 
Gouveia Monteiro foi Reitor da 
Universidade de Coimbra de Feve-

1 Armindo Rebelo 

reiro de 1970 a Outubro de 1971, 
cargo que ocupou com inquestioná-
vel dignidade. 
Em 25 de Abril de 1994 foi-lhe 
atribuída a Medalha de Ouro da
Cidade de Coimbra e no dia 10 de 
Junho do mesmo ano recebeu do 
Presidente da República a Conde
coração de Grande Oficial da Ordem 
Militar de Cristo. 
Em Junho de 1994 a A.P.I.O, 
atribuiu a Gouveia Monteiro o 
Prémio de Oncologia 93 que foi 
entregue, a titulo póstumo, no dia 7 
de Outubro de 1994 em Sessão 
Solene no Museu Soares dos Reis. 
Desde Agosto de 1993 a Junho de 
1994 presidiu à Comissão Coorcle
nadoq1 de Avaliação da Universida
de de Coimbra, tarefa a que se dedi
cou empenhadamente e condicionou 
o adiamento da publicação do seu 
livro "Memórias". 
Homem íntegro, de grande carácter e
forte personalidade, Gou veia
Monteiro foi sempre i gual a si
próprio. Sentiu e praticou a liber
dade. Humanista e solidário por
excelência, defendeu com determi
nação a classe estudantil, a classe
médica e os mais carenciados. 

(*) Por lapso gráfico houve uma 
troca lamentável do nome do 
Prof Gouveia Monteiro; 
dele pedimos desculpa à família 
e aos nossos leitores. Esta é a razão 
pelo que repetimos na íntegra o 
artigo que a ele dedicámos. 



-

Casa 
do Médico de 
Aveiro 

O 
Conselho Distrital de Aveiro 
da Ordem dos MP-rlir.os, 
editou um prato em porcelana 

da Vista Alegre e uma medalha 
alusiva à Casa do Médico ele 

Aveiro que aqui reproduzimos. 
Os colegas interessados podem 
adquirí-los (directamente ou por 
encomenda) no Conselho Distrital de 
Aveiro (Rua Miguel Bombarda, 39, 
3800 AVEIRO) ou na Secção Regio
nal do Centro. 

Os valores são: 

2.500$00 (medalha) e 7.500$00 (prato) mais 
500$00 para envio por encomenda. 

Janela Aberta 

Bolsa de Investigação 

A 
Fundação Bial aprovou dez 
Bolsas de Investigação Cien
tífica entre as quarenta e oito 

candidaturas apresentadas ao con
curso aberto, em Maio último, nas 
áreas da Psicologia e Parapsicologia. 
Esta Fundação, criada este ano, pela 
Bial e pelo Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, resolveu 
canalisar os seus apoios ao desenvol
vimento científico na área de Saúde 
através de duas acções diferentes: O 
Grande Prémio Bial de Medicina, 
cuja edição de 1994 se encontra em 

Prémio 

curso, com apresentação de candida
turas até 31 de Dezembro, e um 
sistema de Bolsas de Investigação 
Científica. 
As investigações a apoiar decorrerão 
por um período de cerca de três 
anos. Contudo, a Fundação anunciou 
já também a sua intenção de abrir 
novo concurso a Bolsas de Investiga
ção Científica em 1996. A selecção 
das áreas a incentivar nessa altura 
dependerá da forma como evoluírem 
as investigações que entretanto vão 
ser apoiadas. 

de Imunologia Biotest 1994 

A 
Neo-Farmacêutica, Lda. 
atribuiu no passado cita 28 
de Novembro o Prémio de 

Imunologia Biotest 1994 aos investi
gadores Artur P. Águas e Alexandra 
Brás, pelo trabalho intitulado 
"Alterações de Imunossupressão e 
Produção de Autoanticorpos Asso
ciadas à Infecção por Microbactérias 
em Animais Propensos a Doenças de 
Autoimunidade". 
Alexandra Brás desenvolve a sua 
actividade profissional no Centro de 
Citologia Experimental do Instituto 
Nacional de Investigação Científica 

(Universidade do Porto). Artur P.  
Águas é investigador do mesmo 
Centro e ainda do Departamento de 
Anatomia do Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar da 
Universidade do Porto. 
Conferido anualmente desde 1987 
pela Neo-Farmacêutica, Lda. e pela 
sua representada Biotest Phama 
GmbH, o Prémio de Imunologia 
Biotest, no valor total de 1 500 
contos, distingue o melhor trabalho 
português de investigação em Imuno
logia Experimental ou Clínica, reali
zado em instituições portuguesas. 

Janela Aberta 
sobre a 

sobre a Velha Aldeia Velha Aldeia 

N
o dia 12 de Janeiro, pelas 21
horas, será feita na Sede da
Ordem dos Médicos, em

Lisboa, Avenida Gago Coutinho, nº 

151, o lançamento do livro Janela 

Aberta sobre a Velha Aldeia da 
autoria do colega radiologista de 
Leiria, Luís Lourenço. 
A obra em questão conquistou, no 
Brasil, o Prémio Hebron de 

Literatm·a 1994, tal como foi 

referido na última Revista. a altura, 
falará sobre o autor o leiriense Dr. 
Mário da Silva Canhão Pereira, 
Secretário Geral da Associação de 
Gestores Portugueses e sobre a obra 
o Dr. Carlos Vieira Reis, presidente
da SOPEAM (Sociedade Portuguesa
de Escritores e Artistas Médicos) e
vice presidente da UMEAL (União
dos Médicos Escritores e Artistas
Lusófonos).

LUÍS LOURE ÇO 


