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EDITORIAL

COMITÉ PERMANENTE
DOS MÉDICOS DA CEE

Neste número da Revista publica-se um texto �m que se faz a apresentação do Comité
Permanente dos Médicos da Comunidade Europeia (CP), uma espécie da Ordem da Comunidade
Europeia, presidida, a partir de Janeiro de 1992, pelo presidente da Ordem dos Médicos de Portugal.
Para que os médicos portugueses possam estar informados dos assuntos mais importantes que
se passam ou decidem na cúpula da Comunidade Europeia sobre a sua profissão será organizado
um sector apropriado, que poderá iniciar funções após a primeira reunião em Portugal (2, 3 e 4 de
Abril de 1992).
A Revista da Ordem dará também urria particular atenção às matérias relacionadas com o
CP, a que estão também ligadas, como observadores, associações médicas de outros países da
Europa não comunitária.
A presidência da CP constitui um importante desafio pessoal e para toda a Direcção da
Ordem dos Médicos, obrigando-nos a acompanhar atentamente o que se passa na "Comission", no
Parlamento Europeu e no Conselho de Ministros da Comunidade.
Será estabelecida por isso uma colaboração íntima e total entre os dois secretariados a que
presido: o do País anfitrião (Portugal) e o de Bruxelas - local onde se discutem e propõem as
decisões ou propostas de directivas comunitárias.
No momento em que o Presidente da Ordem dos Médicos assume a presidência do CP não
quero deixar de realçar a posição dos restantes membros do Secretariado - emanação do CNE -,
que terão de preparar, em conjunto, grande parte dos assuntos a apresentar e a discutir nas várias
reuniões do CP.
Quero também deixar bem claro que os problemas da nossa Ordem continuarão a constituir,
como é óbvio, a primeira e absoluta prioridade do Presidente da Ordem e do Conselho Nacional
Executivo.
Desejo também chamar a atenção para o artigo que se publica neste número da revista, "A
Ordem, a Exclusividade e o Ministro da Saúde", da autoria do Dr. Miguel Leão, membro do
Conselho Regional do Norte.
Trata-se de uma abordagem importante e oportuna do problema da exclusividade obrigatória.
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ACTUALIDADE - Comité Permanente dos

Médicos da Comunidade Económica Europeia.
Texto de apresentação do CP, estrutura presidida, a
partir de Janeiro de 1992, pelo Prof. Machado Ma
cedo.

DESTAQUE

A ORDEM, A EXCLUSIVIDADE
E O MINISTRO DA SAÚDE
• DR. MIGUEL LEÃO

Inauguro honrado, mas sem total
prazer a minha contribuição na Re
vista da Ordem dos Médicos, ao fim
de dois anos de participação nos tra
balhos do Conselho Regional do
Norte e do Conselho Nacional Execu
tivo.
Com honra, porque é um privilégio
poder dirigir-me a todos os colegas,
em nome da Ordem dos Médicos,
usando o órgão informativo oficial
desta instituição. Sem total prazer
porque, como o título indicia, alguma
frustração e mágoa justificam estas li
nhas; escrevo, como poderão deduzir,
do problema da exclusividade obriga
tória a que alguns internos comple
mentares foram condenados pela Dr."
Leonor Beleza.
Este tema, tem para mim, para
além das conotações técnicas e políti
cas, profundo significado afectivo. No
início de um novo ano não poderia
deixar de o mencionar, quanto mais
não fosse, porque, como é público,
empenhei na sua resolução muito
tempo e os maiores esforços pessoais
e institucionais.
Permitam-me que faça um pouco
de história.
Durante o ano de 1989, a Ordem
dos Médicos, denunciara já o carácter
ignominioso de uma disposição legal
(posteriormente reforçada pela Lei
das Carreiras Médicas) que compulsi
vamente obrigava os médicos que ti
nham iniciado o Internato Comple
mentar em 1988 a um regime de tra
balho em dedicação exclusiva, sem
quaisquer contrapartidas de vínculo
contratual, ainda que temporário, ao
Serviço Nacional de Saúde.
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Esta situação prolongava-se aliás
na obrigatoriedade do citado regime
de trabalho para os médicos que
tendo iniciado o internato comple
mentar depois de 1988, viessem a in
gressar nas Carreiras Médicas do
SNS.
Naquele momento outras estrutu
ras médicass preferiram a cumplici
dade benevolente com o Ministério
da Saúde, esquecendo (ou talvez não)
que aquela legislação constituía uma
perigosa limitação para a formação
médica livre, um lamentável indica
dor da estatização do médico en
quanto ser livre, uma pérfida perspec
tiva de ambicionar colocar os médicos
sob uma pseudo-sagrada omnipotên
cia do Estado-Patrão. Criavam-se
condições objectivas para a prática
potencial de actos não legais, ou, em
alternativa, para a liquidação de ob
jectivos profissionais para médicos
com 25-30 anos.
0

Que a paciência e o
bom senso se não
esgotem.
Que 1992 seja um ano
de melhor medicina e
novos consensos.
A bem dos doentes,
dos médicos e dos
responsáveis pela
política de saúde.
No fim do mesmo ano, contribui
para a formulação de um programa
eleitoral que mereceu a aprovação
dos médicos do Norte do país, e
aonde esta questão era emblemática
e prioritária.
Desde Janeiro de 1990, presenciei
enquanto membro do Conselho Na
cional Executivo os esforços de todos
os dirigentes da Ordem dos Médicos,
para que o novo Ministro da Saúde
assumisse técnica e politicamente a
decisão de modificar uma situação
que custara (e continuará a custar)
muitos milhões de contos, ao eterna
mente depauperado Ministério da
Saúde.

Por vários motivos nutri forte espe·
rança que esta conjuntura se modifi
caria, radicado na convicção de que o
actual Ministro da Saúde é um ho
mem de palavra. As negociações en
tabuladas na altura deixavam antever
que a promulgação de legislação so
bre os internatos médicos seria o re
médio possível, tanto mais que, tinha
sido criado um clima de diálogo perió
dico e actuante entre o Dr. Arlindo
de Carvalho e a Ordem dos Médicos.
No período que antecedeu as últi
mas eleições legislativas era compre
ensível uma estagnação deste pro
cesso negocial. Contudo, permanecia
a promessa do Ministro da Saúde de
que a legislação a que aludi poderia
solucionar, ainda que temporaria
mente, o problema dos médicos sem
vínculo ao Serviço Nacional de Saúde
que terminassem o seu internato em
1991.
É esta esperança, que temos bons
motivos para acreditar que poderá
ainda a vir ser satisfeita que o Minis
tro da Saúde recentemente recondu
zido não pode e não deve defraudar.
Por quatro razões fundamentais.
Porque é medida da mais elemen
tar justiça.
Porque é uma forma de provar a
certos grupos de pressão (particular
mente activos aquando do momento
de designação do actual Ministro da
Saúde) peritos nas manobras de im
prensa, iterativa e sistematicamente
próximos das cadeiras do poder e
eternamente ministeriáveis, que é
possível gerir de forma consensual a
política de saúde.
Porque não o fazer seria dar argu
mentos àqueles que dentro ou fora da
Ordem dos Médicos, por ambição,
capricho ou vaidade ambicionam
sempre assumir uma postura contes
tatária.
Porque cremos que o Ministro da
Saúde cumprirá a sua palavra.
Que a paciência e o bom senso se
não esgotem.
Que 1992 seja um ano de melhor
medicina e novos consensos.
A bem dos doentes, dos médicos e
dos responsáveis pela política de saú
de.
Em dedicação permanente, mas
sem exclusividade.
Bom Novo Ano para todos.
Porto, 19 de Dezembro de 1991.

OPINIÂO

CONTROLAI-VOS UNS AOS OUTROS
• DR. FERNANDO COSTA E SOUSA

Há poucas semanas foi a opinião pública médica, e a não médica mais atenta,
surpreendida por uma notícia aparentemente insólita. Tratava-se de um médico
que pedia escusa de um Júri para Chefe de Serviço hospitalar com o funda
mento do respectivo Presidente possuir categoria de carreira inferior aos candi
datos.
Para quem desconhecia a legislação aquela situação afigurava-se, para os
mais tolerantes, anómala e vagamente caricatural, para os mais rígidos, imoral.
Quem conhecia a legislação classiflcá-Ia-ia como ilegal por ir frontalmente
contra o regime geral dos concursos na função pública, regido pelo Decreto-Lei
N.º 498/88, que no N.º 4 do seu Art.º 8.0 dispõe imperativamente em contrário.

Porém para quem conhecia o as
sunto por dentro o referido facto não
constituiu surpresa.
Não era mais do que uma conse
quência inevitável e não marginal da
regulamentação em vigor.
Recorde-se que o último Regula
mento de Concursos de Provimento
para Chefe de Serviço (Portaria N.º
114/91) dispõe no seu N.º 40 que "O
Júri é presidido pelo director do hos
pital, se for médico, ou, caso contrá
rio pelo director clínico... ".
De forma idêntica o Regulamento
dos Concursos de Provimento dos lu
gares de Assistente (Portaria N.º 883/
91) dispõe no seu N.º 7.1 que "O pre
sidente é um dos membros médicos
do órgão máximo de administração
do estabelecimento de saúde onde
ocorra a vaga ou um dos adjuntos do
director --'Clínico". Acresce que tais
competências não são delegáveis se
não através do artifício legal de se
considerar impedido e se fazer substi
tuir por um vogal.
Conjugando estas disposições com
o diploma de gestão hospitalar (Dec.
Lei N.º 3/88) em que se prevê que o
Director do hospital será livremente
nomeado pelo Ministro podendo ser
médico ou não médico, neste último
caso ·sem quaisquer condicionalismos
de nível de carreira, e o mesmo acon
tecendo na prática em relação ao mé
dico designado para Director clínico
e aos seus adjuntos, fáceis são de pre
vêr as consequências.
Efectivamente só por acaso os ele
mentos que por inerência presidem
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aos Júris, e por maioria de razão nos
respeitantes a chefes de serviço, pos
suirão categoria superior à dos candi
datos e só muito excepcionalmente
pertencerão à área profissional a que
o concurso se refere.
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, por comunicado
de 13 de Fevereiro de 1991, rejeitou
qualquer responsabilidade ou anuên
cia ao teor de tais diplomas legais,
para cujos aspectos perversos, tinha,
em tempo, reiteradamente chamado
a atenção dos poderes públicos.
Aliás, na altura, pessoas porven
tura mais desconfiadas produziram
críticas mais gravosas. Argumentou
se que dada a forma de nomeação do
director do hospital, directa e livre
mente pelo Ministro da Saúde e a
emanação do Director clínico daque
le, podendo até ser a sua própria pes
soa, a sua designação por inerência
para a presidência dos júris de admis
são a todos os níveis poderia ser uma
forma de interferência no preenchi
mento dos lugares por via administra
tiva.
Foi-se ao ponto de insinuar que se
poderia tratar de uma maneira si
nuosa de atingir a discriminação polí
tica, que o regime anterior frontal
mentes assumia, mas onde parava,
nunca se imiscuindo na escolha para
o preenchimento dos lugares, deixada
sem interferência, aos técnicos. Daí a
passar-se a uma paráfrase fácil do co
nhecido pensamento "se o poder cor
rompe, o poder absoluto corrompe
absolutamente", vai um ápice.

Trata-se todavia de interpretações
de mentes retorcidas capazes de des
virtuar as intenções mais puras e a
que não devem ser dado_s ouvidos.
Mas deixemos as interpretações es
púrias e voltemos aos factos concre
tos.
O pedido de escusa do aludido mé
dico foi recusado pelo Senhor Direc
tor Geral dos Hospitais com o se
guinte fundamento:
"...Não releva o pedido, porquanto
o Presidente do Júri deve ser enten
dido como garante da defesa do inte
resse público. Por outro lado e de
igual modo não releva o facto de o
Presidente deter categoria inferior
àquela para que é aberto o Concurso,
porque, como resulta do próprio re
gulamento o que se avalia é um perfil
de gestão e organizador de serviço
mais do que a diferenciação técnica
já avaliada no concurso de Titula
ção."
Extraem-se do despacho do Senhor
Director Geral, que exprime o pensa
mento da Administração Pública so
bre a matéria, dois pontos muito níti
dos:

OPINIÂO
Se a concepção heterodoxa da di
gnidade e independência profissio
nais de muitos elementos médicos
nomeados para a gestão dos hospi
tais nos permite pôr dúvidas à sua
capacidade de reagir ao desempe
nho de papel tão ingrato, cremos
que, a exemplo do colega que de
sencadeou a polémica presente, os
restantes médicos as saibam assu
mir em toda a sua plenitude e con
sequências.

1 - O Presidente do Júri tem como
incumbência fiscalizar a lisura do
procedimento dos restantes
membros do Júri.
2 - Os lugares cimeiros da carreira
médica não são sinónimos da di
ferenciação técnica mais eleva
da,, mas sim de superior capaci
dade de gestão.
Levando o raciocínio às últimas
consequências o Júri ideal deveria ser
presidido por um magistrado e consti
_tuído por quatro gestores proemien
tes ou · pelo menos administradores
hospitalares, afastando-se por incom
petentes quaisquer elementos médi
cos.
Mas voltando ao real, a doutrina
agora concretizada não espanta as
pessoas envolvidas no !'>rocesso.
Relativamente ao primeiro ponto
já dele tinham sido informadas, em
bora verbalmente, pelo então Secre
tário de Estado da Saúde, que era
uma intenção fiscalizadora que infor
mava a solução regulamentar preconi
zada.
Relativamente ao segundo, basta
compulsar os parâmetros a considerar
no julgamento do curriculum quer
não só no concurso para provimento
dos lugares de Chefe de Serviço mas
também no de habilitação ao título
de consultor, que pela sua extensão
nos dispensamos de reproduzir, para
não restarem dúvidas da predominân
cia e quase exclusividade que são da
das aos elementos de carácter organi
zacional e de gestão em detrimento
quase absoluto dos de natureza téc
nica e proficiência profissional.
De tal forma isto assim é que o con
curso de Titulação referido no despa
cho do Senhor Director Geral dos
Hospitais deverá forçosamente ser
entendido, a nosso ver, como de Titu
lação em assistente e não em consul
tor, pois face aos referidos parâme
tros se assim não fosse seria um con
trasenso, em que não podemos acre
ditar se tivesse caído.
Claro está que este ênfase nos as
pectos de gestão se não pode aplicar
aos concursos de provimento de assis
tentes hospitalares pelo que subsiste
apenas o papel fiscalizador do presi
dente do Júri.
De tudo o exposto extraem-se
como corolário relativamente aos res
tantes membros do Júri dois pontos:
- Que estão actuando, em qualquer
tipo de concurso; sob uma suspeita
implícita de irregularidade de jul
gamento técnico e de incorrecto
comportamento processual de que
a presença do presidente do Júri é
garante que se não concretize ..
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Extraem-se do
despacho do Senhor
Director Geral, que
exprime o·
pensamento da
Administração
Pública sobre a
matéria, dois pontos
muito nítidos:
1. O Presidente do
Júri tem como
incumbência fiscalizar
a lisura do
procedimento dos
restantes membros do
Júri.
2. Os lugares
cimeiros da carreira
médica não são
sinónimos da
diferenciação técnica
mais elevada, mas sim
de superior
capacidade de gest�o.

- Que tanto nos concursos de Titula
ção como de provimento para che
fes de serviço, tenham a consciên
cia perfeita que o que está em causa
é a capacidade de gestão, quer do
ponto de vista organizacional,
quer, e sobretudo económico. De
verão, para se não afastar quer da
letra, quer do espírito da legislação
abster-se de quaisquer tentativas
julgamento técnico, resquício po
ventura de orientações pretéritas.
Foi na presciência de factos como
os presentes, para o que não era aliás
necessário uma clarividência desme
dida, que a Ordem dos Médicos tem
mantido uma defesa intransigente do
seu título de Especialista. Tudo
aponta para que seja um factor pre
ponderante, e neste momento prati
camente quase único, de garantia de
qualidade técnica e diferenciação pro
fissional conferida num contexto de
liberdade e independência.
Se não é perfeito será, tal como a
democracia, o menos mau de todos
os sistemas.
E é aqui que um assunto que apa
rentemente se deveria cingir ao inte
resse dos médicos se torna imperativo
extravase para o público em geral.
E necessário que este tenha con
ciência perfeita que daqui para o f
turo os títulos máximos da carreira
hospitalar - chefes de serviço e direc
tor de serviço - nada representam em
termos de excelência de qualidade
·profissional mas são sinónimos ape
nas da proficiência de gestão.
Para colocar o assunto duma forma
mais clara nada em especial reco
menda que os seus detentores sejam
escolhidos por quem se preocupe com
o nível técnico da assistência médica
que recebe mas por quem for louco
bastante para pensar investir num em
preendimento no campo da saúde.
Fazemos votos para que os poderes
públicos e nomeadamente Sua Exce
lência o Ministro da Saúde, tenham a
clariviência e vontade política de to
mar medidas que ponham termo a
esta situação verdadeiramente Kaf
kiana e atribuam a César apenas as
competências que legitimamente lhe
pertencem.
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COMITÉ PERMANENTE
DOS MÉDICOS DA COMUNIDADE
EUROPEIA

O Comité Permanente dos Médicos
da Comunidade Europeia é a organi
zação internacional mais representa
tiva da profissão médica ao nível das
omunidades Europeias. Além de
agrupar as principais organizações mé
dicas nacionais dos 12 países comuni
tários, representando mais de um mi
lhão de médicos europeus, participam
igualmente nos seus trabalhos, como
membros associados, outras organiza
ções europeias que incorporam pro
fissionais com tipos específicos de
exercício da prática médica; são elas
a Associação Europeia· dos Médicos·
Seniores Hospitalares (AEMH), a
Federação Europeia dos Médicos
Salariados (FEMS), o Grupo de Tra
balho Permanente de Médicos Junio
res Hospitalares (PWG), a União
Europeia dos Médicos de Clínica Ge
ral (UEMO), a União Europeia de
Médicos Especialistas (UEMS), e
ainda a Conferência Internacional das
Ordens e Organizações de Atribui
ções similares (CIO) e a Associação
Médica.Mundial (AMM).

São observadoras às suas reuniões
um grande número de Associações
Médicas de países que não fazem
ainda parte da Comunidade Euro
peia: Austria, Andorra, Chipre, Fin
lândia, Malta, Noruega, Suécia e Suí
ça. Várias organizações médicas de
países do Leste Europeu pediram re
centemente à estatuto de observado
res.
Desde a sua criação em Outubro
de 1959 que o Comité Permanente
dos Médicos da Comunidade Euro
peia tem como objectivos principais:
- A representação da profissão médica dos países membros da CE pe
rante as Instituições Comunitárias.
- O estudo e promoção do mais alto
nível de formação médica, de exer
cício profissional e de cuidados mé
dicos na Comunidade Europeia.
- A análise e promoção da livre cir
culação de médicos dentro da Co
munidade Europeia.
O Comité Permanente dos Médicos
da Comunidade Europeia agiu como

interlocutor perante a Comissão Eu
ropeia na preparação das directivas
que regem a livre circulação e a liber
dade de estabelecimento dos médi
cos. Empenhou-se na harmonização
do treino médico entre os diferentes
países comunitários, de modo a facili
tar o reconhecimento mútuo dos di
plomas e títulos que garantam a certi
ficação dos especialistas. Sendo igual
mente de realçar a importante partici
pação que teve na preparação da di
rectiva sobre formação complementar
em clínica geral.
Após a aprovação das directivas
médicas em 1975, tem sido um local
de reflexão comum sobre os proble
mas da formação profissional, ética
médica, exercício médico e cuidados
de saúde no interior da Comunidade
Europeia. Debate igualmente os
meios para facilitar a livre circulação
dos médicos e as repercussões econó
micas e sociais da evolução dos custos
de saúde.
O Comité Permanente mantém um
contacto regular com as Instituições
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da Comunidade Europeia: Comissão
Europeia, Parlamento Europeu, Co
mité Económico e Social, Comité
Consultivo sobre Formação Médica e
Comité de Funcionários Superiores
de Saúde Pública (Committee of Pu
blic Health Senior Officials). Tem
igualmente o estatuto de observador
junto ao Conselho de Europa e de
colaborador com o Secretariado Re
gional da OMS para a Europa no âm
bito do programa "Saúde para todos
no ano 2000".
De modo a facilitar, e estreitar
ainda mais, os contactos do Comité
Permanente com as Instituições Co
munitárias sediadas em Bruxelas,·
inauguraremos no próximo mês de Ja
neiro o nosso Secretariado Perma
nente nesta cidade. Ficando assim lo
calizados a dois passos da Comissão
das Comunidades, esperamos sincera
mente que esta proximidade não seja
apenas física mas se reflicta numa
maior coincidência de pontos de vista,
que beneficiará certamente a quali
dade da assistência médica e dos cui
dados de saúde na Europa Comunitá
ria.
O trabalho do Comité Permanente
é preparado em sub-comissões que
apresentam as conclusões às reuniões
dos Chefes de Delegação ou à Assem
bleia Plenária. A organização das
suas sub-comissões reflecte os princi
pais temas sobre os quais a profissão
médica deve actualmente reflectir,
são elas:
- A sub-comissão de Formação Pro
fissional, Formação Médica Contí
nua e Garantia de Qualidade.
- A sub-comissão de Ética Médica e
Códigos Profissionais.
- A sub-comissão de Organização
dos Cuidados de Saúde, Segurança
Social, Economia de Saúde e In
dústria Farmacêutica.
- A sub-comissão de Medicina Pre
ventiva e Ambiente.
Devido ao intenso trabalho legisla
tivo actualmente desenvolvido- pelas
instituições rnmunitárias na área da
Medicina de Trabalho, foi criado um
grupo de trabalho específico para a
discussão de temas com ela relaciona
dos.
Dada a complexidade legal dos tex
tos emanados da Comissão da CE,
trabalha regularmente com o Comité
Permanente um grupo internacional
de Juristas especializados em assuntos
médicos.
A união de esforços e a excelente
colaboração mantida com as organi
zações internacionais associadas, tem
permitido que assuntos específicos à
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O Comité
Permanente dos
Médicos da
Comunidade
Europeia é a
organização
internacional mais
representativa da
profissão médica ao
nível das
Comunidades
Europeias. Além de
agrupar as principais
organizações médicas
nacionais dos 12
países comunitários,
representando mais
de um milhão de
médicos europeus,
participam
igualmente nos seus
trabalhos, como
membros associados,
outras organizações
europeias que
incorporam
profissionais com
tipos específicos de
exercício da prática
médica.

sua área de competência sejam por
elas discutidos, as suas conclusões ra
tificadas pelos órgãos máximos do
Comité Permanente e a opinião da
classe médi'ca europeia veiculada pelo
presidente do CP até junto das Insti
tuições Comunitárias.
Antes de terminar esta breve expo
sição, gostaria apenas de vos lembrar
alguns dos princípios estabelecidos
pelo Comité Permanente ao longo
dos seus 32 anos de existência:
- Sobre Ética Médica, a Declaração
de Dublin, de 1982, que compre
ende a obrigação ética de todos os
médicos em manterem uma actuali
zação permanente dos seus conhe
cimentos científicos; a declaração
sobre a tortura que condena a parti
cipação directa ou indirecta de mé
dicos em actos de tortura e pede a
criação de um sistema internaciona
para monitorizar as infracções,
também as declarações sobre o
comportamento que deverá ser as
sumido pelos médicos em temas tão
sensíveis como o tratamento hospi
talar de doentes com SIDA e a
Análise do Genoma Humano.
- Sobre o exercício profissional, o es
tabelecimento dos princípios que
deverão reger a prática da medici
na, nomeadamente o direito do
doente a escolher livremente o seu
médico (Charter de Nuremberga,
1968), o princípio de que para o
médico os in'teresses da Sociedade
nunca poderão prevalecer sobre os
interesses individuais do seu doente
(Declaraç�o sobre os custos dos
cuidados médicos, 1978).
- Sobre áreas específicas da profissão
médica, foram produzidas várias de
clarações regulamentando o exercí
cio da Medicina a nível hospitalar,
salariado e medicina do trabalho.
De entn: estes prindpios não podemos deixar de realçar os expressos na
Declaração de Hamburgo, elaborada
em 1972 em conjunto com o Comité
Hospitalar da Comunidade Europeia.
Nesta declaração, e tendo em vista a
livre circulação de profissionais, são
estabelecidos os requisitos mínimos
que deverão ser respeitados nos hos
pitais de modo a salvaguardar o cor
recto exercício da medicina pelos mé
dicos hospitalares.
Actualmente discutimos, entre ou
tros, a influência do GATT sobre a
qualidade do exercício da medicina
na Comunidade Europeia, o projecto
de Directiva sobre a Responsabili
dade do Prestador de Serviços, a for
mação hospitalar dos Clínicos Gerais
e o comércio de órgãos para trans
plante.

ACTUALIDADE

LES MEDECINS ET LES
PROFESSIONS PARA-MEDICALES
Texto aprovado pela Federação Europeia dos Médicos Salariados (FEMS)
nas sessões de trabalho de Fevereiro e Março de 1987, mas de grande actuali
dade num momento em que em Portugal se preparam textos legais referentes
às profissões paramédicas e se encontra em discussão um projecto-Iei relativo
à definição do acto médico, apresentado pela Ordem dos Médicos e já tornado
público pela Revista da Ordem dos Médicos.

On constate depuis un certain nom
bre d'années une multiplication des
professions para-médicales ou bapti
sées telles, de même que le désir de
cellesci, comme des professions déjà
existantes, de voir leurs prérogatives
étendues ou empieter sur celles des
médecins. Ces professions concernent
les soins, les problemes sociaux, les
problemes de technologie et les ques
tions économiques et de gestion.
Parmi les professions de niveau uni
versitaire déjà existantes qui ont ré
cemment découvert un nouveau
champ d'activité dans la médecine, on
peut citer les chimistes et les biologis
tes qui, dans quelques uns de nos pays
disputent aux médecins la direction
des laboratoires d'analyses; les physi
ciens et les bio-ingénieurs qui, entrés
dans le domaine médica! par le biais
de la technique, essayent d'y étendre
!eurs compétences; les psychologues
qui, exploitant certaines limites incer
taines de la psychiatrie, en ont envahi
le domaine, réussissant, même, l'oc
cupation des postes de médecins dans
des systemes de santé publics (Italie).
Pour ce qui est des professions
para-médicales classiques, les infir
miers essayent depuis longtemps de
déplacer en leur faveur le partage du
"pouvoir médica!" avec les médecins;
mais, plus récemment, d'autres caté
gories, tels les optométristes se sont,
de facto, attribué eux-mêmes des
fonctions qui relevent strictement de
la compétence du médecin.
Une telle situation, si elle n'est pas
contrôlée risque de poser de graves
problemes aussi bien pour les malades
que pour les médecins, qui sont les
seuls à avoir la capacité d'une évalua
tion clinique globale.
Les médecins salariés applelés à
travailler avec d'autres profession
nels, également salariés, seraient et
sont les premiers à constater les diffi
cultés qui peuvent se produire.
C'est pourquoi il apparait tres im14 -
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LES RESPONSABILITIES

C' est Ia politisation de
la médecine qui est
visée par
l'intermédiaire des
syndicats du
personnel.
porfant pour la- F.E.M.S. d'étudier
cette situation, ses causes, les respon
sabilités éventuelles et d'en tirer les
conclusions, aussi bien pour l'organi
sation de ces professions, que pour la
formation et les conditions d'exercice
des médecins.
L'ORIGINE DE CETTE SITUA
TION
Elle provient de plusieurs facteurs.
Le premier est que, malgré la plét
hore de la plupart des professions de
santé et l'abaissement du niveau ma
tériel de celles-ci, la santé jouit en
care d'un certain prestige et d'illu
sions sur les débouchés et les revenus
que l'on peut en attendre.
Le second est lié au développement
technique de la médecine et à la mul
tiplication de spécialités. Ceei impli
que une formation de plus en plus
poussée des para-médicaux d'oú dé
sir, bien compréhensible, de voir ren
forcées leurs prérogatives et respon
sabilités. Nous verrons plus loin les
inconvénients de cette situation.
Les autres facteurs méritent plus
d'être étudiés dans le cadre des res
ponsabilités des uns et des autres.

Nous ne ferons qu'évoquer un d
éléments, celui qui voudrait voir 1
organisations de para-médicaux inter
venir plus directement et plus complé
tement dans la médecine: c'est la poli
tisation de la médecine qui est visée
par l'intermédiaire des syndicats du
personnel.
La F.E.M.S. a manifesté à plu
sieurs reprises et continuera à mani
fester sa totale opposition à toute
orientation ou réforme qui irait dans
ce sens.
Parmi les responsables, nous étu
dierons successivement les pouvoirs
publics, les enseignants, les représen
tants des professions para-médicales
et, enfin les médecins eux-mêmes.
LES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs nationaux, comme in
ternationaux sont concernés.
A l'échelon national, les gouverne
ments ont tendance à soutenir le d'
veloppement de ces profession
comme de la médecine, pour des rai
sons électorales même si ils n'ont pas
les moyens de les financer. Les mê
mes raisons les incitent à accordér de
plus en plus de prérogatives aux pro
fessions para-médicales - Ils ont l'illu
sion que certains actes médicaux
pourraient couter moins chers s'ils
sont confiés à des non médecins.
A l'échelon international, les orga
nismes tels que l'O.M.S. sont trop in
fluencés par les pays en voie de déve
loppement en vue de promouvoir le
rôle des infirmieres ou d'officiers de
santé pour distribuer les soins primai
res.
Ce que la pénurie peut, à la ri
gueur, justifier dans ces pays ne peut,
valablement, s'appliquer à des pays
qui ont un nombre de médecins suffi
sant et même, le plus souvent, excé
dentaire.

.::,
a;

1 ACTUALIDADE 1
LES ENSEIGNANTS
Ils ont intérêt à une revalorisation
de ces professions en éxagérant, du
même coup, leur rôle.
Dans ce cadre, on a vu proposer
récemment l'institution de nouveaux
diplômes universitaires visant à la for
mation d'infirmiers spécialisés dans
un secteur donné, tels des "petits mé
decins" spécialistes. Un projet de loi
italien envisage, par exemple, 6 de
tels diplômes universitaires, allant des
"sciences infirmieres" aux "sciences
de la réadaptation" à l'optométrie, à
l'orthophonie etc.
La F.E.M.S. estime que cette ten
dance à la création d'un stade inter
médiaire de niveau universitaire, en
tre l'infirmier et le médecin est inutile
et dangereuse, aussi bien sur le plan
des couts que sur celui de l'assistance
au malade, par le manque d'une pré
paration médicale de base suffisante.
Elle pourrait, en plus, aboutir à voir
refuser par les éleves les tâches de
base qui sont à !'origine de leurs acti
vités professionnelles.

LES REPRESENTANTS DES
PROFESSIONS PARA-MEDICA
LES
Dont le rôle est évidemment
d'améliorer la situation de leurs adhé
rents, ce qui toutefois se réaliserait
mieux, à notre sens, par un approfon
dissement de leur préparation dans
leur champ spécifique que par un
élargissement de celui-ci.

LES MEDECINS
Eux-mêmes ont une grande part de
responsabilités. Nous les schématise
rons en 3 points:
- des médecins, parce que, en nom
bre insuffisant, ou parce qu'ils pra
tiquent dans des structures étatisé
es, ont eu tendance à se décharger
sur ces professions de leurs propres
rôles et responsabilités;
- certains médecins ont trop long
temps ignoré leurs auxiliaires médi
caux et le fait qu'ils sont de plus en
plus qualifiés;
- la spécialisation et la technicité exa
gérée ont fait oublier à trop de mé
decins le rôle humain et social de
leur mission.
II est également triste de consta
ter combien de fois les médecins,
lorsqu'ils sont appelés à intervenir
méconnaissent les problemes et
manquent de dossiers.
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Le probleme du rôle
respectif et des
relations entre
médecins et
professions para
médicales apparait
primordial pour
l'avenir de la santé et
de la médecine.

LES CONSEQUENCES
Elles se font déjà sentir dans cer
tains pays:.
- tentatives du personnel, au besoin
par la greve, pour imposer ou s'op
poser à la nomination de tel inéde
cm;
- droit de diagnostic et de prescrip
tion pour certaines professions
(Portugal);
- chefs de service de médecine, non
médecins (Italie);
- refus de certains personnels d'exé
cuter les prescriptions d'un méde
cin, ce qui peut poser un probleme
particulierement grave dans le ca
dre du salariat ou le médecin ne
peut fair appel à un autre para-mé
dica!;
- dilution des possibilités de décision
et donc de responsabilité dans le ca
dre de l'équipe pluri-disciplinaires
mal définie. - II est inutile de souli
gner combien toutes ces possibilités
sont un danger pour le malade.

QUELLE ATTITUDE
DOIT AVOIR LE CORPS MEDI
CAL
D'abord admettre l'existence et la
compétence des professions para-mé
dicales lorsqu'il est nécessaire de faire
appel à leur collaboration.
Ceei suppose la prise en compte de
leur avis et de leur personnalité. Mais
ceei ne doit jamais entrainer un aban
don, par le médecin, de son propre
rôle Ceei ne doit pas entrainer 11011
plus à admettre que leur rôle soit con
fondu avec celui du médecin. Si cer
tains membres de ces professions as
pirent à exercer la médecine, qu'ils
fassent les études nécessaires.
II est certain, par ailleurs, que nom
bre de ces professions s'avéreraient
0

inutiles ou tres limitées dans leur rôle
si les médecins remplissaient pleine
ment le leur.
Tout malade ne nécessite pas le re
cours à ces équipes pluri-disciplinai
res. II en découle tout naturellement
que la formation des médecins doit
être repensée ou infléchie dans le sens
d'un plus grand développement de la
clinique et des aspects humains et so
ciaux de leur mission. - Qu'il soit spé
cialiste ou non, le médecin doit avoir
une solide formation générale.
Si par exemple, les médecins
avaient une formation leur permet
tant de s'occuper de l'homme malade,
11011 seulement du point de vue techni
que, mais aussi du point de vue psy
chologique et humain, il est probable
que !'espace professionnel des psy
chologues se réduirait de façon im
portante.

EN CONCLUSION
Le probleme du rôle respectif et
des relations entre médecins et pro
fessions para-médicales apparait pri
mordial pour l'avenir de la santé et
de la m�decine.
La F.E.M.S., comme le Comité
Permanent des Médecins de la
C.E.E. ou les autres organismes su
pra-nationaux doivent y apporter
toute l'attention nécessaire.
II apparait du devoir de tout méde
cin d'entretenir les meilleurs rapports
de travai! aussi bien qu'humains avec
les auxiliaires médicaux et d'accepter
pleinement leur collaboration. - Mais
cette collaboration ne doit en aucun
cas remettre en cause l'indépendance
du médecin et son rôle spécifique de
diagnostic, de prescription et de trai
tement.
Concernant le partage des respon
sabilités du médecin entre celui-ci et
le personnel infirmier, il ne saurait
être question, dans l'intérêt même du
malade, de confier à ce personnel des
tâches médicales, ni de lui assurer une
quelconque délégation des responsa
bilités de médecin.
Parallélement, il apparait que ce
probleme est étroitement lié aux con
ditions de formation des médecins
spécialistes ou non et à la nécessité
d'une part de donner à tous les bases
cliniques et humaines nécessaires et
de les former 11011 seulement aux spé
cialités strictement médicales, mais
également à toutes les questions tech
nico-administratives et financieres.
Enfin, la formation des professions
para-médicales aussi poussée soit-elle
doit délimiter clairement leur rôle et
leurs responsabilités à côté des pro
fessions médicales.
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NOTÍCIAS

Iniciativa da Sec. Reg. do Sul

CICLO DE CONFERÊNCIAS
ARRANCA EM JANEIRO
Iniciativa da Secção Regional do
Sul da Ordem dos Médicos, realiza-se
no próximo dia 27 de Janeiro a pri
meira de uma série de reuniões técni
cas e culturais programadas para
1992.
"Era um desejo antigo, mas a ine
xistência de um espaço que permitisse
à Direcção da secção regional elabo
rar e desenvolver um programa sem
condicionalismos de calendário adiou
sucessivamente esta e outras iniciati
vas" explica o Dr. Fernando Costa e
Sousa, presidente da Secção Regional
do Sul.
Neste ciclo de conferências "cada
sessão terá uma primeira parte, de na
tureza técnica, e uma segunda de na
tureza social e cultural" procurando
se assim enriquecer as reuniões, asso
ciando a divulgação de informação
científica a discussão de temas gerais,

SESSÕES TÉCNICAS
27 Janeiro
"Provas Funcionais Respiratórias na
Asma Brônquica"
29 Janeiro
"Tuberculose e Sida"
Dr. Carvalheira Santos

CICLO DE CONFERÊNCIAS
SOBRE A PROBLEMÁTICA
ARTÍSTICA
1. A Arte como objecto histórico e
estético - Dr.ª Maria Calado
(1 sessão)
2. As diversas linguagens artísticas Dr." Maria Calado
(1 sessão)
3. O património artístico-cultural conceitos; atitudes; o problema dos mu
seus - Professor Horácio Bonifácio
(3 sessões)
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como política nacional e internacio
nal, cultura, fiscalidade, etc.".
Para dar corpo a esta iniciativa, a
Direcção da secção "teve reuniões
formais com os diferentes Colégios,
convidando-os a organizar e a apre
sentar as sessões científicas".
Às sessões científicas, o Dr. Costa
e Sousa atribui uma dupla finalidade:
"pretende-se que as partes técnicas per
mitam a discussão e divulgação entre
médicos da mesma especialidade e en
tre Colegas de outras especialidades".
·uma iniciativa que contou com "uma
receptividade muito boa por parte dos
colégios, que de uma maneira geral
prontificaram-se a colaborar".
A segunda parte de cada sessão
será preenchida com debates entre
"personalidades bem conhecidas da
sociedade portuguesa, debatendo-se
temas tão actuais e diversificados
quanto possível".

"Para o arranque está previsto um
ciclo sobre artes plásticas e, a curto
prazo, iniciar-se-ão os restantes, de
vendo em breve ser divulgado o pro
grama definitivo".
As primeiras sessões terão lugar
nos dias 27 e 29 de Janeiro. A pri
meira é subordinada ao tema "Provas
funcionais respiratórias na asma brôn
quica", a cargo do Prof. Amaral Mar
ques, e a segunda "Tuberculose e
sida", dirigida pelo Dr. Carvalheira
Santos.
Em Fevereiro, terão lugar as ses
sões "Diagnóstico de tumores cervi
cais da responsabilidade do Prof.
Nuno Santiago, e "Olfacto, fisiologia
e patologia, orientada pelo Prof. João
Paço".
As sessões realizam-se no auditório
da sede da Ordem dos Médicos, Av.
Gago Coutinho, n.º 151, em Lisboa.

4. O perfil do artista através da His
tória - o ensino, a formação e a inserção
socio-profissional - Professor Horácio
Bonifácio
(3 sessões)

5.7.l. O Impressionismo e as suas
consequências - Dr.ª Maria Calado
(1 sessão)
5.7.2. O Cubismo e a Modernidade
Europeia - Dr.ª Maria Calado
(2 sessões)
5.7.3. O Movimento Moderno na Ar
quitectura e no Urbanismo - Dr.8 Maria
Calado
( l sessão)

5. Percursos da Arte Europeia:
5.1. A Idade Média e a Formação da
Arte Europeia - Professor Horácio Bo
nifácio
(2 sessões)
5.2. Renascimento - Tradição e Mo
dernidade - Professor Horácio Bonifá
cio
(2 sessões)
5.3. O Barroco - Professor Horácio
Bonifácio
(3 sessões)
5.4. O Azulejo - Dr." Maria Calado
(1 sessão)
5.5. A Talha - Professor Horácio Bo
nifácio
(1 sessão)
5.6. A Arte Nova. e a Arquitectura
do Ferro - Dr." Maria Calado
(2 sessões)
5.7. A Renovação das Artes Plásticas
na Época Contemporânea:

6. Os artistas e a sua obra -Testemu
nhos Contemporâneos: a produção ar
tística, a crítica e o mercado - Debates
com -convidados
(7 sessões)
Num conjunto de 30 sessões abor
dam-se as problemáticas artísticas nas
suas dimensões históricas e estéticas,
tendo em conta os diversos enquadra
mentos de natureza cultural, científica,
social e económica.
O Professor Horácio Bonifácio e a
Dr." Maria Calado são historiadores e
docentes da Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de Lisboa.
(As datas das conferências serão anun
ciadas no próximo n.º da Revista)

NOTÍCIAS

CONSULTA FISCAL
A Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos passará a contar a
partir de 1 de Janeiro de 1992 de um novo serviço de primordial importân
cia para os Colegas. Trata-se do serviço de Consulta Fiscal.
Este serviço integrará informações e esclarecimentos sobre todos os
problemas fiscais, designadamente IRS, IRC, IVA, contencioso tributá
rio, etc., e funcionará na sede da Ordem dos Médicos, na Av. Almirante
Gago Coutinho, 151-1700 LISBOA, nos seguintes horários:
- Terças e quintas-feiras
das 10 às 13 horas
As consultas devem ser previamente marcadas.

PARTICIPAÇÃO NOS JURIS DOS EXAMES DA ORDEM
Encarrega-me Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde de informar
V. Ex.• que, tem sido entendido que a participação nos juris dos exames
realizados pela Ordem dos Médicos constitui uma obrigação legal como se
infere do cotejo das alíneas a) e e) do artigo 13.º do Decreto-Lei N.º
282177, de 5 de Julho.
Assim sendo, deve ser considerada como justificada a falta ao serviço
dos médicos vinculados à função pública para exercer aquelas funções, de
harmonia com o disposto no artigo 62.º do Decreto-Lei N.º 497/88, de 30
de Dezembro, e não uma dispensa do serviço, não implicando assim a
perda de quaisquer direitos e regalias.
Com os melhores cumprimentos
Lisboa, 25.11.91
O CHEFE DO GABINETE
Moraes Mendes

SEGURANÇA SOCIAL
DOS TRABALHADORES
INDEPENDENTES
Na sequência das diligências que a
Ordem dos Médicos continua a efec
tuar no que respeita à exigibilidade
das contribuições relativas a períodos
anteriores à publicação do Dec. Lei
307/86, de 22 de Setembro, que isen
ta, entre outros, os médicos que exer
cem clínica privada de efectuar o pa
gamento de contribuições para o re
gime de segurança social dos traba
lhadores independentes, desde que os
mesmos se encontrem adstritos a ou
tro regime de segurança social obriga
tório, o Senhor Secretário de Estado
da Segurança Social, através do oficio
15040, de 91.10.10, transmitiu o se
guinte entendimento:
Aos médicos que se encontram nas
condições acima referidas, não são
exigíveis contribuições relativas a pe
ríodos anteriores à publicação do
Dec. Lei 307/86, de 22 de Setembro,
devendo aqueles que já as tiverem
pago, contactar o Centro Regional de
Segurança Social a f'un de requerer a
sua restituição.
Os colegas que pretendam outros
esclarecimentos poderão dirigir-se ao
Contencioso da Secção Regional do
Sul.
Conselho Regional do Sul
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