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REVISTA

ENSINO MEDICO
I

REFORMA OU CONTINUIDADE?

EDITORIAL

OS PRIMEIROS
DOIS MESES
Volvidos que são dois meses de exercício do nosso mandato é mister que informemos os Colegas do trabalho desen
volvido, embora de forma necessariamente sumária.
A nova Direcção da Ordem dos Médicos foi recebida por Suas Excelências o Presidente da República, Presidente da
Assembleia da República, Primeiro Ministro e Ministro da Saúde, bem como pelos Dirigentes do Partido Socialista, Partido
Comunista Português e do CDS/Partido Popular.
Em todas as reuniões referidas houve, para além da apresentação de cumprimentos, um diálogo franco e aberto sobre
os vastos e complexos problemas da profissão médica e ãa Saúde em geral.
São contudo de realçar as relações com os Órgãos de Soberania e sobretudo com o Governo pois é com eles que se prende
de forma mais concreta a acção da Ordem dos Médicos.
Assim, na audiência com o Senhor Ministro da Saúde foram agendados e tratados os temas do Estatuto Disciplinar, Acto
Médico, Titulação Única, Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Médicos da Carreira Hospitalar das Administrações
Regionais de Saúde e próximo teste de ingresso no Internato Complementar, assuntos que previamente haviam sido
abordados, para além de outros, com o Senhor Primeiro Ministro, tendo todos merecido uma grande abertura por parte do
Governo.
O Conselho Nacional Executivo reuniu nos dias 13 de Fevereiro, em Coimbra, 6 de Março, no Porto e 10 de Março, em
Lisboa, sendo de referir dentre as suas principais decisões as respeitantes às nomeações das Comissões Instaladoras dos
Colégios de Especialidade e do Conselho Nacional do Médico Interno, dos Conselhos Nacionais Consultivos, às normas
de admissão por consenso nos Colégios, à apreciação do Relatório da Comissão de Reforma do Ensino Médico, bem como
dos projectos entregues pelo Senhor Ministro da Saúde relativos ao Estatuto Disciplinar, Acto Médico e Titulação Única.
Em 17 de Março realizou-se na Ordem dos Médicos e sob a sua presidência a reunião do Conselho Nacional das Profissões
Liberais, que analisou vários pontos de interesse para as Ordens e Associações Profissionais que integram o Conselho, com
destaque para a anunciada legislação sobre arrendamento urbano.
Em 20 de Março teve lugar no Porto o 2.° Forum Médico, cujas conclusões são publicadas igualmente nesta Revista.
A Ordem dos Médicos esteve também representada no Conselho Económico e Social e no Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida, assim como nas reuniões da Organização Mundial de Saúde (Utrecht), Conferência
Internacional das Ordens (Paris), Federação Europeia dos Médicos Assalariados (Bremen) e em Secções Monoespecializadas
da União Europeia dos Médicos Especialistas.
Teve também já lugar a primeira reunião do novo Conselho de Administração da Sanoseguros, onde a Ordem dos
Médicos, além da Presidência, está representada pelos três Tesoureiros das Secções Regionais, que igualmente têm reu
nido com regularidade com vista à gestão do Conselho Nacional Executivo.
Relativamente à orientação a imprimir às Revistas foi decidido manter a Acta Médica Portuguesa, cabendo aqui uma
palavra de louvor e agradecimento aos seus anteriores responsáveis, com destaque para o Prof. Veiga Fernandes, ao momento
em que as suas funções foram entregues ao Prof. Sales Luís num clima do melhor entendimento.
Quanto à Revista da Ordem dos Médicos e Médice está nomeado um grupo de trabalho para apresentação de propos
tas e sugestões, que oportunamente e logo que possível serão apresentadas ao Conselho Nacional Executivo para urna deci
são fundamentada.
Finalmente, não pode este Editorial deixar de pôr em especial relevo a recente homenagem nacional prestada ao Dr. Albino
Aroso e as condecorações atribuídas aos Profs. Manuel Antunes, Machado Caetano e Linhares Furtado e que são noticia
das nesta Revista.
Para os Ilustres Colegas que tão justamente foram distinguidos vai a nossa mais viva saudação, com a certeza de que,
através dos seus elevados méritos, são também a Classe Médica e a nossa Ordem alvo de apreço dos Portugueses.
Lisboa, 23 de Março de 1993
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ACTUALIDADE- Colégios das Especialidades -

Documento sobre a renovação e dinamização dos
Colégios das Especialidades, decisão do CNE
relativa ao período de admissão por consenso aberto
em 30/01/93 e Comissões Instaladoras dos Colégios
já nomeadas.

OPINIAO - Medicina Pública ou Privada: A

Opção Existe? Artigo de opinião do Dr. José Miguel
Boquinhas
ENSINO MÉDICO - Relatório da Comissão de
Reforma do Ensino Médico e decisão do CNE sobre
o documento.
RMA - Relatório-Parecer sobre reprodução medica
mente assistida

ACTUALIDADE

RENOVAÇAO E DINAMIZAÇAO DOS
COLEGIOS DAS ESPECIALIDADES
/

1. Os Colégios de Especialidades são
órgãos profissionais da Ordem dos
Médicos congregando os médicos qua
lificados nas diferentes especialidades
(Art.º 87, ponto 1, do Estatu't o da
Ordem dos Médicos).
2. A necessidade de abranger todos os
médicos no exercício da profissão e a
importância da sua participação activa
na vida da Ordem dos Médicos são
princípios expressos no Preâmbulo do
Estatuto (ponto 7) e nos seus Artigos
13.º e 15.º (Deveres e Direitos dos
Médicos).
3. A evolução da medicina portuguesa,
desde 1982 com sucessiva legislação
sobre carreiras médicas e sobre for
mação médica pós-graduada, levou à
formação de vários milhares de médi
cos qualificados nas diferentes espe
ci lidades sem que a Ordem dos
Médicos tenha acompanhado adequa
damente este processo.
4. A não participação activa da Ordem
dos Médicos no ensino médico pós
-graduado conforme era seu dever (alí
nea f) do Art.º 6.0 do Estatuto) levou a
que todo o processo pudesse decorrer
fora do seu controle e que, as provas
previstas no Art. 0 92.º, ponto 1, l .ª
parte, do Estatuto, passassem a ser um
mero ritual de prestígio, já que des
garradas de todo o processo forma
tivo.
5. A suspensão das provas públicas de
avaliação final dos internatos de espe
cialidade com a manutenção do
"exame à Ordem" vieram agravar a
situação anómala descrita no ponto
anterior, com risco de degradação de
todo o processo de formação e avalia
ção médica pós-graduada e, conse
quentemente, da qualidade da medi
cina portuguesa.
6. A Ordem dos Médicos não pode
alhear-se deste facto uma vez que a
sua primeira finalidade essencial é a de
"defender a ética, a deontologia e a
qualificação profissional médicas, a

fim de assegurar e fazer respeitar o
direito dos utentes a uma medicina
qualificada" (Art.º 6.0, alínea a) do
Estatuto da Ordem dos Médicos).
7. A integração de Portugal na Comu

nidade Europeia em 1986 e a ine
rente obrigação de cumprimento

6

- ORDEM DOS MÉDICOS

das suas directivas, nomeadamente

a do reconhecimento mútuo de qua
lificações e diplomas (Directivas
75(362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE)
e da livre circulação de profissionais
podem levar à situação bizarra de

um médico português, que tenha
obtido o grau de especialista das
carreiras médicas, veja reconhecido
o seu título de especialização por
uma associação médica estrangeira
e solicite posteriormente a equiva
lência por apreciação curricular
prevista no Art.º 92.º, ponto 2, alí
nea l!) à Ordem dos Médicos.

8. A Ordem dos Médicos não pode dei
xar de assumir a responsabilidade
moral, social e legal de adequar a
situação dos Colégios de Especialidade
às realidades médicas portuguesa e
europeias.
9. Este problema foi, de resto, já identi
ficado pelo C.N.E. durante o ante
rior mandato, pois na sua decisão

de 22 de Agosto de 1992, decidiu
reabrir um período de admissão por
consenso no Colégio de Especiali
dade de Clínica Geral, precisamente

para corrigir o grande desajustamento
existente entre a realidade do Colégio
e a realidade da Clínica Geral portu
guesa. (Grande número dos Médicos a
exercerem, autonomamente, nas
A.R.S. com o grau de Generalista não
pertenciam ao respectivo Colégio de
Especialidade).
10. Estamos, assim, perante uma situação
muito distinta da existente em 1977
(ano da publicação dos Estatutos da
Ordem dos Médicos), suscitando, natu
ralmente, dúvidas quanto à sua apli
cação mais adequada, no que respeita
à formação de conferir aos Colégios de
Especialidade o papel que lhes cabe
no estreitamento das relações científica
e profissionais dos especialistas da sua
área na sua valorização técnica e no
desenvolvimento da respectiva espe
cialidade em Portugal.
Em face da situação atrás caracterizada,
o C.N.E., tendo em conta o Art.º 101 do
Estatuto da Ordem dos Médicos, decidiu,
na sua reunião de 30 de Janeiro de 1993:
1. Reabrir um período de admissão por
consenso para todos os Colégios de
Especialidade, a exemplo do que já se

fez no Colégio de Clínica Geral, o qual
decorrerá de 1 de Março de 1993 até à
titulação única.
2. Nomear Comissões Instaladoras para
todos os Colégios de Especialidade
existentes escolhendo de entre os seus
Membros actuais um Presidente e seis
Membros que vigorará durante o pe
ríodo máximo de doze meses.
3. Delegar nessas Comissões Instaladoras
todas as funções estatutárias atribuíd
às Direcções dos Colégios de Especi
!idade, acrescidas da tarefa de organi
zar o processo de admissão por con-

� senso ao respectivo Colégio, de todos

os médicos que cumpram os requisi
tos exigidos para essa admissão; a
verificação desses requisitos será feita
por um Júri Nacional da respectiva
especialidade, indicado ao C.N.E. por

cada Comissão Instaladora.
4. Considerados com requisitos para
admissão, serão todos os médicos espe
cialistas e/ou assistentes reconhecidos
como tal pelo Ministério da Saúde e/ou
CEE.
5. Delegar na Comissão Instaladora de
cada Colégio a organização de um pro
cesso de consulta eleitoral de todos os
membros dos novos Colégios, o qual
decorrerá até 31 de Dezembro de 1993.
A nomeação das futuras Direcções
dos Colégios pelo C.N.E. e Conselh
Regionais previstas no Art.º 88.0 a
Estatuto da Ordem dos Médicos, res
peitará o resultado deste processo
eleitoral.

6. Propor imediatamente ao Governo

que a formação e t'itulação de espe
cialistas passe a ser um processo inte
grado e unificado em que a titulação

decorra da aprovação em provas finais
da especialidade em referência, presta
das perante júri proposto e aceite
mutuamente pela Ordem dos
Médicos e pelo Governo ou entidade

oficial em que o Governo delegue essa
competência.
7. Sem prejuízo de um aprofundado estudo
sobre os processos de formação e ava
liação curricular e da idoneidade dos
Serviços formativos, manter-se-ão as
actuais provas de admissão aos
Colégios, para os casos não abrangidos
pela proposta enunciada em 4.

1 ACTUALIDADE 1
COLÉGIOS
DE ESPECIALIDADES
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos regulamentou o
período de admissão por consenso em
30/01/93 e que decorrerá até à titulação
única, a partir de 01/04/93.
Ficou assim decidido:
Todos os médicos reconhecidos como
especialistas ou assistentes pelo Ministério
da Saúde ou pela Comunidade Europeia,
ao abrigo das directivas 75/362/CEE e
86/457/CEE, são admitidos nos Colégios
das Especialidades respectivas.
Para tal admissão será necessário a cada
médico que considere preencher as con
ições, fazer entrega na Secção Regional
respectiva dos seguintes documentos:
1 - Requerimento de admissão dirigido
ao Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos;
2 - Documento comprovativo da inscri
ção na Ordem dos Médicos e como
se encontra no pleno gozo dos seus
direitos estatutários;

Valores
doCeK
para o ano de
1993
Na sua reunião de 1 O de
Março de 1993, em Lisboa, o
Conselho Nacional Executivo
deliberou atribuir os seguin
tes valores ao «C» e «K» para
a Clínica Privada, durante o
ano de 1993:

C=200$00
K = 500$00 1.000$00 1.500$00
(Mínimo) (Médio)

(Máximo)

3 - Curriculum Vitae em que conste: data
de nascimento, ano de licenciatura,
ano de conclusão da especialidade,
Serviços e Unidades de Saúde res
ponsáveis pela formação, local actual
de trabalho, concursos e outros ele
mentos biográficos considerados
importantes pelo candidato até ao
máximo de três páginas;
4 - Certificado de obtenção do grau de
Assistente Hospitalar, de Clínica Geral
ou Saúde Pública, das Carreiras
Públicas.
No acto de entrega dos referidos docu
mentos, deverão ser pagos os emolumen
tos em vigor no ano de 1993 para efeitos
de admissão por-consenso.
As dúvidas e casos omissos serão resol
vidos pelo Conselho Nacional Executivo.
Pel'O CONSELHO NACIONAL
EXECUTIVO

�

JURIS
DE
EXAME
Tendo sido suscitada a questão de
integração dos membros das Direc
ções dos Colégios de Especialidade
nos Júris de exame desses mesmos
Colégios, o Conselho Nacional Exe
cutivo decidiu, em 10 de Março de
1993, o seguinte:
- Embora se mantenha a recomen
dação de que sempre que possível
as Direcções não integrem os
Júris, revoga-se a decisão do
Conselho Nacional Executivo
anterior, de 14/01/92, que o impe
dia.
Lisboa, 10 de Março de 1993

Internato Complementar/ Frequência por voluntários

PARA CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS
E ESTABELECIMENTOS DEPENDENTES
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Pelo ofício/circular n.º 6355, de 9n!90,
dirigido aos estabelecimentos hospitala
res foi comunicada orientação ministerial
de acordo com a qual não poderia haver
lugar à frequência do internato comple
mentar em regime de voluntariado por
médicos nacionais ou estrangeiros. Mais
esclareceu que os órgãos dirigentes dos
estabelecimentos não deviam autorizar
essas admissões nem solicitar a sua auto
rização superior.
Deste modo, ficaram derrogadas ante
riores orientações de sentido diferente,
designadamente a Circular Normativa n.º
5/89, de 9/5, deste Departamento.
Verifica-se, porém, que em inobser
vância daquela determinação têm sido
aceites algumas admissões de voluntários.
É, pois, oportuno e necessário reafir
mar esse impedimento, que se mantém
vigente e que decorre nomeadamente de

disposições legais comunitárias. De acordo
com o Anexo à Directiva 75/363, aditado
pelo artigo 13.º da Directiva 82n6/CEE, a
formação deve ser efectuada em postos
específicos, com toda a dedicação à acti
vidade e ser objecto de remuneração
adequada. Será forma de garantir as con
dições e a qualidade da formação e, con
sequentemente, o reconhecimento de
diplomas, certificados ou outros títulos
obtidos.
Assim, de novo se reafirma, em cum
primento de orientação ministerial, que
não devem ser propostas ou autorizadas
admissões de médicos, nacionais ou
estrangeiros, para a frequência do internato
complementar em regime de voluntariado.
Com os melhores cumprimentos,
A DIRECTORA-GERAL
Mariana Diniz de Sousa
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COMISSOES INSTALADORAS
DOS COLÉGIOS JÁ NOMEADAS
ANESTESIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR

PRESIDENTE -DR. RUI MÁRIO ALBARRAN SOBRAL
DE CAMPOS (S.R.S.)
-DR. ANTÓNIO ALVES PEREIRA DE MESQUITA (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO GONÇALVES FERREIRA (S.R.N.)
-DR. HUMBERTO FERNANDO MOURÃO MENDO
(S.R.N.)
-DRA. MARIA ARMINDA MARTINS RODRIGUES
(S.R.C.)
-DRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DIAS COSTA
GONÇALVES (S.R.S.)
-DRA. MARIA MANUELA ROCHA CABRAL BOTELHO
(S.R.S.)

PRESIDENTE -DR. ALEXANDRE ÁLVARO MACHADO
MOREIRA (S.R.N.)
-DR. ANTÓNIO JOSÉ SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
MATOS (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO MANUEL FARIA GUEDES VAZ (S.R.N.)
-DR. BENIGNO MAIA SILVA DELGADO (S.R.N.)
-DR. JOÃO ANTÓNIO DA COSTA CABRAL
ALBUQUERQUE E CASTRO (S.R.S.)
-DR. JOAQUIM ANTÓNIO CARVALHO BARBOSA
(S.R.S.)
-DR. JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA ALBINO (S.R.S.)

CLÍNICA GERAL

DERMATOLOGIA

PRESIDENTE -DRA. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
PEREIRA REIS (S.R.S.)
-DR. ANTÓNIO JOÃO PIMENTA DA COSTA E SILVA
(S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES
(S.R.C.)
-DR. LUÍS MIGUEL HENRIQUES SILVA REBELO
(S.R.S.)
-DRA. MARIA GEORGINA ESTEVES CRUZ MARTINS
CORREIA (S.R.N.)
- DR. RUI MANUEL NOGUEIRA SOUSA SANTOS (S.R.S.)
-DR. TORCATO JOSÉ SOARES SANTOS (S.R.N.)

PRESIDENTE -DR. LUÍS FILIPE GONÇALVES GARCIA
E SILVA (S.R.S.)
-DR. AMÉRICO MANUEL DA COSTA FIGUEIREDO
(S.R.C.)
-DR. ÂNGELO ACÍLIO MOREIRA SILVA AZENHA
(S.R.N.)
-DR. FRANCISCO MANUEL CARDOSO DE MENEZES
BRANDÃO (S.R.S.)
-DR. HELDER MARTINS GONÇALVES (S.R.S.)
-DRA. MARIA MADALENA VASCONCELOS SANCHES
(S.R.N.)
-DRA. SAUDADE ROSA DO CARMO MARTINS
GONÇALO (S.R.c.)

CARDIOLOGIA
PRESIDENTE -PROF. DR. LUÍS AUGUSTO PIRES DA
COSTA PROVIDÊNCIA (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO MARÇAL DA MATA ANTUNES (S.R.S.)
-DR. ARMANDO AUGUSTO PENAS LEAL GONSALVES
(S.R.C.)
-PROF. DR. FERNANDO MANUEL VENÂNCIO FERRER
CORREIA (S.R.C.)
-DR. JOÃO ÁLVARO LEONARDO CORREIA DA CUNHA
(S.R.S.)
-DR. JOSÉ MARIA MARTINS CAMPOS (S.R.N.)
-DR. LINO MARQUES SIMÕES (S.R.N.)
CIRURGIA GERAL
PRESIDENTE -DR. CARLOS MANUEL CARVALHO
SANTOS (S.R.N.)
-DR. EURICO NUNO DE MAGALHÃES GARRIDO
(S.R.S.)
-PROF. DR. FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA (S.R.C.)
-DR. JOSÉ PEDRO BELO SOARES (S.R.C.)
- DR. MANUEL FERNANDO PIRES CLARO TEIXEIRA
(S.R.N.)
-DR. MANUEL HENRIQUE MARTINS FERREIRA
BOTELHO (S.R.S.)
-DR. VICTOR MANUEL VELOSO SILVA (S.R.N.)
8
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ENDOCRINOLOGIA
PRESIDENTE -PROF. DR. LUÍS ADRIANO DAS NEVES
GONÇALVES SOBRINHO (S.R.S.)
-DR. ANTÓNIO MACHADO SARAIVA (S.R.S.)
-DR. JOÃO CARLOS CABRAL NUNES CORREIA (S.R.S.)
-DR. JOSÉ PEDRO LIMA REIS (S.R.N.)
- DR. MANUEL MARTINS DE ALMEIDA RUAS (S.R.C.)
-DRA. MANUELA REBELO CARVALHEIRO (S.R.c.)
-DRA. MARIA ISABEL MENESES MONTEIRO (S.R.N.)
GASTRENTEROLOGIA
PRESIDENTE - PROF. DR. DINIS DA SILVA FREITAS
(S.R.C.)
-DR. ABEL DA COSTA CARDOSO DO VALE (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO AUGUSTO ROMÃO MARQUES
DONATO (S.R.C.)
-DR. ARMANDO PEREIRA RIBEIRO (S.R.N.)
-DR. CARLOS ALBERTO LOUREIRO ALBUQUERQUE
PINHO (S.R.N.)
-DR. CARLOS ALBERTO NOBRE LAV ADINHO LEITÃO
(S.R.S.)
-DR. JOÃO DE AZEVEDO DE LEMOS BARREIRAS
(S.R.S.)

Inibe a secreção ácida
gástrica a níuel da bomba de protões

1 ACTUALIDADE 1
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
PRESIDENTE -PROF. DR. HENRIQUE MIGUEL
RESENDE DE OLIVEIRA (S.R.C.)
-PROF. DR. CARLOS MANUEL DOMINGUES FREIRE
DE OLIVEIRA (S.R.C.)
-DR. GONÇALO MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA
NEVES (S.R.S.)
-DR. FERNANDO MANUEL SILVA DE ALMEIDA
LOUREIRO (S.R.C.)
-DR. JOSÉ MANUEL GONÇALVES MATOS CRUZ
(S.R.N.)
-DRA. LUZ DO CÉU DE OLIVEIRA PIRES JACINTO DE
OLIVEIRA (S.R.S.)
-DR. MANUEL JORGE RODRIGUES (S.R.N.)
IMUNOALERGOLOGIA
PRESIDENTE - DR. JOSÉ EDUARDO FERREIRO
ROSADO PINTO (S.R.S.)
-DRA. AURORA MARIA GOMES SILVA CARVALHO
(S.R.N.)
-DR. JORGE MANUEL BRANCO PIRES (S.R.C.)
-DR. JOSÉ ALBERTO PINTO MENDES (S.R.C.)
-DR. JOSÉ ANTÓNIO REIS COSTA TRINDADE (S.R.S.)
-DR. MANUEL AUGUSTO DE CASTRO PEREIRA
BARBOSA (S.R.S.)
-DRA. MARIA FELÍCIA REIS BRANDÃO HENRIQUE
RIBEIRO (S.R.N.)
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
PRESIDENTE -DRA. MARIA DO CARMO CUNHA
CAVALHEIRO AGUIAR BRANCO (S.R.N.)
-DR. FERNANDO MANUEL ANTUNES PINHEIRO
(S.R.S.)
-DR. GONÇALO NUNO CASTELO BRANCO OSÓRIO
BORGES (S.R.N.)
-DR. LUÍS JOAQUIM LOPES ANDRÉ RODRIGUES
(S.R.C.)
- DRA. MARIA CELESTE DOS SANTOS GONÇALVES
(S.R.C.)
-DRA. MARIA MANUELA JESUS GONÇALVES SILVA
(S.R.N.)
-DRA. MARIA PAULA NUNES MALTEZ RIBEIRO
PERDIGÃO (S.R.S.)
MEDICINA INTERNA
PRESIDENTE - DR. MANUEL CIPRIANO MIRALDO
(S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO ABEL GARCIA MELIÇO SILVESTRE
(S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO CELSO OLIVEIRA PONTES (S.R.N.)
-DR. ANTÓNIO JOSE CANELAS DE LUCENA E
SAMPAIO (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO MANUEL VITAL MORGADO (S.R.S.)
-DR. LUÍS AFONSO ZUQUETE DUTSCHMANN (S.R.S.)
-DR. MÁRIO ALBERTO ESPIGA MACEDO (S.R.N.)
MEDICINA DO TRABALHO
PRESIDENTE -DR. ALBERTO ELOI PRATA CARDOSO
(S.R.S.)
-DR. ALTAMIRO TEIXEIRA LOPES FERRO (S.R.N.)
-DR. CIPRIANO GONÇALVES SOUSA cs·.R.N.)

-DR. FERNANDO MANUEL FERREIRA SOARES
ALBERGARIA (S.R.C.)
-DR. JOÃO JOSÉ SENOS VIZINHO (S.R.S.)
-DR. JOAQUIM MANUEL LEITÃO ARENGA (S.R.C.)
-DRA. MARIA TERESA NIZA GALHARDAS (S.R.S.)
NEFROLOGIA
PRESIDENTE -PROF. DR. ADELINO AUGUSTO DE
ABREU FERNANDES MARQUES (S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO LUÍS LOBO MORAIS SARMENTO
(S.R.N.)
- DR. JOÃO CARLOS LEITÃO RIBEIRO SANTOS (S.R.S.)
-DR. JOSÉ MARIA RIBEIRO MADUREIRA (S.R.N.)
-DR. LOURENÇO JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES (S.R.C.)
-DR. MÁRIO ALBERTO DOMINGOS CAMPOS (S.R.C.)
-DR. SANTIAGO PEDRO MAGALHÃES JERVIS PONCE
(S.R.S.)
NEUROCIRURGIA
PRESIDENTE -DR. MANUEL RODRIGUES MARTINS
(S.R.S.)
-DR. ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO GONÇALVES
FERREIRA (S.R.S.)
-DR. CARLOS MANUEL GAMA ALEGRIA (S.R.N.)
-DR. FRANCISCO JOSÉ BENTO SOARES (S.R.C.)
-DR. JÚLIO CÉSAR PIQUER DE ARAÚJO LACERDA
(S.R.C.)
-DR. RUI MANUEL CARDOSO VAZ (S.R.N.)
- DR. VICTOR CÉSAR FERREIRA DE MOURA
GONÇALVES (S.R.S.)
NEUROLOGIA
PRESIDENTE -DR. LUÍS AUGUSTO SALGUEIRO E
CUNHA (S.R.C.)
- DR. ANTÓNIO FREIRE GONÇALVES (S.R.C.)
- DR. CARLOS ARAÚJO SILVA LOPES (S.R.N.)
-DR. HELIODORO MANUEL PATROCÍNIO
SANGUESSUGA (S.R.S.)
-DR. JOÃO FRANCISCO FERREIRA PALMEIRO (S.R.C.)
-DR. JOSÉ MANUEL LEITE LOPES LIMA (S.R.N.)
-DR. JOSÉ MANUEL MORÃO CABRAL FERRO (S.R.S.)
OFTALMOLOGIA
PRESIDENTE -DR. CARLOS MANUEL DA SILVA
OLIVEIRA (S.R.S.)
-DR. ANTÓNIO CASANOVA TAVARES TRAVASSOS
(S.R.C.)
-DR. ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA PIRES (S.R.C.)
-DR. FLORINDO ESTEVES ESPERANCINHA (S.R.S.)
-DR. HELDER GARAMÉZ CONSTANTINO PEREIRA
(S.R.N.)
-DR. JORGE ARTUR PINHO PALMARES (S.R.N.)
-DRA. MARIA LUCÍLIA PEREIRA LOPES (S.R.S.)
ONCOLOGIA MÉDICA
PRESIDENTE -DR. LUÍS BRANDÃO MENDES LIMA
(S.R.C.)
- DR. JOSÉ EDUARDO TAVARES DE CASTRO (S.R.S.)
-DR. JOSÉ MANUEL LEAL DA SILVA (S.R.N.)
- DRA. MARIA HELENA AMARAL DOS SANTOS
GERVÁSIO (S.R.C.)
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ACTUALIDADE

- DRA. MARIA REGINA NEVES DA SILVA GUERREIRO
LEITÃO DA SILVA (S.R.C.)
- DR. PEDRO GRAÇA MOURA (S.R.N.)
- DR. VALENTIM AZEVEDO DE CARVALHO (S.R.S.)
ORTOPEDIA
PRESIDENTE - DR. HENRIQUE DELGADO
DOMINGUES MARTINS (S.R.S.)
- DR. ADRIANO LUCILINO PACHECO MENDES (S.R.C.)
- DR. ÂNGELO DUARTE MARTINS (S.R.N.)
- PROF. DR. ANTÓNIO RODRIGUES GOMES (S.R.S.)
- DR. JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA (S.R.C.)
- DR. JOSÉ MANUEL MENDES DE AZEREDO PAIS
(S.R.S.)
- DR. MANUEL BENTO AMORIM MACHADO (S.R.N.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
PRESIDENTE - PROF. DR. ANTÓNIO MANUEL DIOGO
DE PAIVA (S.R.C.)
- DR. ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA ENTRUDO (S.R.S.)
- DR. ANTÓNIO LUÍS PINTO CANCELA DE AMORIM
(S.R.C.)
- DR. CARLOS ALBERTO DE LIMA GOUVEIA (S.R.C.)
- DR. EDUARDO PEREIRA BISPO (S.R.S.)
- DR. MANUEi. RODRIGUES E RODRIGUES (S.R.1'1/.)
- DR. VITOR MANUEL LIMA CORREIA DA SILVA
(S.R.N.)
PATOLOGIA CLÍNICA
PRESIDENTE - DR. ANTÓNIO JORGE SILVA
CARVALHO SANTOS (S.R.N.)
- DR. ANTÓNIO DE BASTOS MARQUES RODRIGUES
(S.R.C.)
- DR. BERNARDINO GOMES PINTO (S.R.S.)
- DR.JOSÉ CARLOS AZEVEDO OLIVEIRA (S.R.N.)
- DR. JOSÉ MARIA LOBO DE PORTUGAL SANCHES DE
MORAIS RAPOSO (S.R.C.)
- DR. LUÍS ALEXANDRE D'EÇA VIDAL PINHEIRO
(S.R.N.)
- DR. VALDEMAR JORGE SATURNINO GOMES
TEIXEIRA (S.R.S.)
PEDIATRIA
PRESIDENTE - DR. LUÍS BERNARDO CAMACHO
RODRIGUES MARQUES PINTO (S.R.S.)
- DR. CARLOS ALBERTO TAVARES DE VASCONCELOS
(S.R.S.)
- DR. JORGE ALBERTO BISCAIA DA SILVA PINTO
(S.R.C.)
- DR. JOSÉ NICOLAU DIAS DA FONSECA (S.R.C.)
- DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINHO RENDEIRO
(S.R.S.)
- PROF. DR. NORBERTO TEIXEIRA SANTOS (S.R.N.)
- DR. OCTÁVIO LUÍS PAIS RIBEIRO CUNHA (S.R.N.)
PEDOPSIQUIATRIA
PRESIDENTE - DRA. CELESTE BRASIL SOARES
MALPIQUE (S.R.N.)
- DR. FERNANDO ALBERTO FERREIRA PEGO (S.R.S.)
- DRA. MARIA BEATRIZ GIL MARQUES GOMES PENA
(S.R.C.)
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- DRA. MARIA CAROLINA FARIA BOAVIDA CAMPOS
(S.R.N.)
- DRA. MARIA JOSE FERREIRA MARTINS VIDIGAL
AMARO MONTEIRO (S.R.S.)
- DRA. MARIA DE LURDES CARVALHO SANTOS
(S.R.C.)
- DRA. MARIA MARGARIDA VIEIRA RATO (S.R.N.)
PSIQUIATRIA
PRESIDENTE - PROF. DR. ADRIANO SUPARDO VAZ
SERRA (S.R.c.)
- DR. ANTÓNIO LUCIANO CARRILHO ROMA TORRES
(S.R.N.)
- DR. CARLOS MANUEL BRAZ SARAIVA (S.R.C.)
- DR. EURICO MANUEL COSTA DE ALLEN REVEZ
(S.R.C.)
- DR. JÚLIO SILVEIRA NUNES (S.R.S.)
- DR. LUÍS MANUEL CARDOSO FERREIRA (S.R.N.)
- DR. RICARDO ANTÓNIO GOUVEIA FRANÇA JARDIM
(S.R.S.)
RADIODIAGNÓSTICO
PRESIDENTE - PROF. DR. JOSÉ RÓMULO FILOMENO
FRANCISCO DA GAMA AFONSO (S.R.S.)
- DR. JOSÉ ANTÓNIO PERES DE NORONHA SANCHES
(S.R.S.)
- DR. JOSÉ MIGUEL DE LIMA MARTINS (S.R.S.)
- DR. DR. LÚCIO JOAQUIM SANTOS FERREIRA
COELHO (S.R.N.)
- DR. JOSÉ CARLOS GUERRA MAGALHÃES
VASCONCELOS (S.R.N.)
- DR. MANUEL ALBERTO ARAGÃO MACHADO (S.R.C.)
- DR. RUI GONÇALVES BORRALHO (S.R.C.)
RADIOTERAPIA
PRESIDENTE - DR. AGOSTINHO JOSÉ SEGURA
MOREIRA (S.R.C.)
- DR. ÉLIO FERNADES VIEIRA (S.R.N.)
- DRA. IVONE FERREIRA CASTELEJO REBELO (S.R.C.)
- DRA. LEONOR MARIA PEREIRA MARCELINO
LOURENÇO JORGE (S.R.S.)
- DRA. MARIA DE LA SALLETE PAIVA PEDRO SILVA
(S.R.C.)
- DRA. MARIA EMILIA GOUVEIA SILVESTRE PELÁGIO
(S.R.S.)
- DR. TOMÉ SANTOS FERNANDES (S.R.N.)
UROLOGIA
PRESIDENTE - PROF. DR. ALBERTO RODRIGUES DE
MATOS FERREIRA (S.R.S.)
- DR. ADRIANO FERNANDES PIMENTA (S.R.N.)
- DR. ANÍBAL SILVESTRE MADEIRA (S.R.C.)
- DR. ANTÓNIO FILIPE FERREIRA DE CARVALHO
REQUIXA (S.R.C.)
- DR. HELDER ALBINO SOARES COELHO (S.R.S.)
- DR. MANUEL MARÇAL FONTES MENDES SILVA
(S.R.S.)
- DR. MÁRIO MARQUES OLIVEIRA REIS (S.R.N.)
NOTA: As restantes Comissões Instaladoras estão em fase de
conclusão e serãodivulgadas no próximo número da
Revista.
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NOTÍCIAS

COMISSAO DE,,, REFORMA
DO ENSINO MEDICO
Relatório
Introdução:
A Declaração de Edimburgo afirma que
o Ensino Médico deve reflectir as priori
dades de cada país em matéria de Saúde e
dar ênfase à Medicina Preventiva e à
Promoção de Saúde, como complemento
da Medicina Curativa.
Recomenda a necessidade de fomentar
o espírito de equipa, na aprendizagem, na
pesquisa e na prestação de serviços, inte
grando o médico numa equipa multidisci
plinar.
Na área pedagógica propõe que os
métodos de aprendizagem passiva dêm
lugar aos métodos activos de auto-apren
dizagem, como preparação para a educa
ção contínua ao longo da vida.
A Iniciativa de Lisboa, para além de
reforçar o espírito da Declaração de
Edimburgo, recomenda por sua vez que,
para haver um ensino pré e pós-graduado
eficiente, é necessário que haja um estreito
entendimento e ntre Ministério da
Educação e da Saúde.
Desta Iniciativa resultou a constituição
da Presente Comissão (Despacho Conjunto
26/ME/89).
Analisando o actual ensino da Medicina
pré e pós-graduada, a Comissão verfifi
cou que para além da sua extensão tem
enfermado de vários vícios, nomeada
mente a maneira de ensinar, e maneira de
aprender e a maneira de avaliar, não só
os alunos como o próprio ensino que na
maior parte das vezes se realiza sem
sequência, com completa descoordenação
do horário das aulas. Em resumo - falta de
um projecto educativo unificado, conce
bido em função dos objectivos fixados.
Nos últimos anos, entre nós, a maioria
das tentativas de reforma do ensino pré
graduado, têm resultado em pequenas alte
rações pontuais, dando lugar a um
aumento de tempo de aprendizagem e da
sua complexidade, não tendo em conta,
como recomenda a Declaração de
Edimburgo, as prioridades nacionais da
Saúde, não dando ênfase à prevenção da
doença e à promoção da Saúde, não valo
rizando a competência pedagógica. O
ensino do ciclo clínico faz-se praticamente
nas enfermarias hospitalares, e de uma
forma passiva.
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A avaliação dos estudantes faz-se de
um modo heterogéneo, tendo mais em
conta os conhecimentos teóricos do que as
atitudes e as aptidões.
A avaliação do ensino, tem-se feito
esporádica e irregularmente.
A duração do ensino é em geral supe
rior à dos restantes países europeus. São
necessários seis anos, sem chegar à pro
fissionalização e mais dois anos de
Internato Geral, o que perfaz oito anos.
Os internatos da especialidade são tam
bém proldngados, de que resulta que só ao
fim de 14 e mesmo 15 anos se chegue à
especialização.
A Comissão de Reforma, consciente
deste problema, procurou reduzir este
prazo, respeitando sempre as recomenda
ções comunitárias relativas ao Curso
Médico, no sentido deste ocupar 5500
horas e decorrer em seis anos. Para se
atingirem estes objectivos, será indispen
sável introduzir modificações nos actuais
programas de estudo das diferentes
Faculdades, preservando a Autonomia
Universitária, de modo que o actual
Internato Geral possa fazer parte do Curso
Médico, principalmente como exercício
orientado, permitindo que as Faculdades
voltassem a conferir a profissionalização.
Estes objectivos deverão ser exequíveis,
não só pelas alterações dos programas
atrás referidos, mas também pelo apro
veitamento dos tempos perdidos, que, na
fase final do ensino, chegam a atingir pra
ticamente um ano.
Por outro lado, quanto às especialida
des, entende-se que, sem prejuízo do seu
programa tecnológico e da sua avaliação,
poderão ser administradas em cinco anos,
podendo, em casos especiais, ser comple
mentadas por Ciclos de Estudos; deste
modo o país poderia contar com
Especialistas com idades de 28 a 30 anos.
A Comissão tem conhecimento que nos
últimos anos várias Faculdades têm pro
cedido no ensino clínico, condensando
certas áreas em períodos intensivos do
mesmo ensino. Esta condensação tem-se
feito sobretudo nas áreas de Medicina,
Cirurgia, Saúde Materno-Infantil - que
inclui a Obstetrícia-, Saúde Mental, Saúde
Pública e Clínica Geral. Durante perío
dos de 2-3 meses, repetidos, os estudantes

mantêm-se, tanto quanto possível, em
tempo completo, nas respectivas áreas,
acompanhando todas as actividades assis
tenciais e técnicas do estabelecimento de
Saúde (Hospital, Centro de Saúde ou
outros) onde estão colocados.
O ensino destas grandes áreas, feito de
um modo intensivo, não exclui que, ao
mesmo tempo, o aluno frequente uma ou
mais disciplinas afins, mas de carga horá
ria muito reduzida.
Entenderam os membros desta
Comissão que o ensino de muitas disci
plinas está exagerado na fase da pré-gra
duação, devendo nesta ficar limitado aos
fundamentos e aos aspectos mais rele
vantes para um licenciado em Medicina,
com dispensa de técnicos delicadas, que
deverão caber à especialidade, no Internato .
da Especialidade (ex-Complementar).
No seguimento das premissas anterio
res, a Comissão propõe sugestões muito
gerais, a seguir enumeradas, e que devem
ser convenientemente adaptadas ao con
d i cio n ali s mo de cada Faculdade de
Medicina, tendo naturalmente presente a
Autonomia Universitária.

Ensino Pré-graduado:
A. Para haver um ensino pré-graduado
eficaz é necessário principalmente:
1. que os programas de ensino tenham em
conta as prioridades nacionais de Saúde,
dando ênfase à prevenção da doença e à
promoção da Saúde;
2. que se privilegiem as metodologias de
ensino activo em vez de passivo;
3. que seja valorizada a aquisição de ati
tudes e valores sociais para além da
competência técnica;
4. que o ensino do ciclo clínico também se
faça fora dos Hospitais, sobretudo em
Centros de Saúde;
5. que os métodos de avaliação dos estu
dantes sejam muito precisos e exigentes,
avaliando os conhecimentos, as atitu
des e as aptidões dos estudantes, e que
o façam em relação aos objectivos defi
nidos por cada Faculdade;

i·
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6. que haja simultaneamente uma avalia
ção dos programas e dos formadores;
7. que haja um1:1yalorização curricular da
competência pedagógica dos docentes;
8. que em cada Faculdade haja u m
Departamento de Ensino Médico, órgão
de coordenação de programas e de
implementação da sua avaliação e que
também promova a formação e a avali
ação de formadores.
B. O Ensino pré-graduado deve ter a
duração de 6 anos, incluindo:
15 meses de exercício orientado, na
parte final do curso e que substituirá o
actual Internato Geral.
Os dois primeiros anos devem ser dedi
cados ao cilco básico.
O 3. 0 ano às disciplinas pré-clínicas e,
se possível, a uma introdução propedêutica
médico-cirúrgica.
Os 4.0 e 5.0 anos são anos de ciclo clí
nico, abrangendo as grandes áreas, que
privilegiam a integração de conhecimen
tos, nomeadamente Medicina, Cirurgia,
Saúde Materno-Infantil, Saúde Pública,
Clínica Geral e Saúde Mental, nas quais se
devem integrar as matérias relevantes das
diversas disciplinas que constituem espe
cialidades.
No 6.0 ano, realizar-se-á a prática clí
nica da Medicina, Cirurgia, Saúde
Materno-Infantil, Saúde Pública e Clínica
Geral - com duração de 12 meses. Deve
este exercício orientado ser realizado de
modo a cumprir os objectivos de formação
estabelecidos pela Comunidade Europeia
e obedecer a programas a estruturar pelas
diferentes áreas de formação (Decreto-Lei
126/92).
Será feito essencialmente em Hospitais
e Centros de Saúde, ligados por protocolo
à Faculdade e terão de ser sempre peda
gogicamente experimentados.
Neste período haverá um mês de férias
e um mês dedicado a uma disciplina de
opção.
O exercício orientado e programado
deve ser avaliado, entrando esta classifi
cação como coeficiente da nota final do
curso.
. O estudante é então considerado
Licenciado em Medicina.
Ensino Pós-Graduado

Para a Comissão o Licenciado em
Medicina é um médico pluripotencial que
deve prosseguir os seus estudos em espe
cialização. Embora profissionalizado, só
pode exercer medicina livre, entendida
como prática de sua iniciativa. Apenas no
final da sua especialização, o Licenciado
em Medicina pode pertencer ao S.N.S.
Entrada nos Internatos - As principais
saídas de especialização são as Carreiras·
16 - ORDEM DOS MÉDICOS

A Declaração de
Edimburgo afirma
que o Ensino Médico
deve reflectir as
prioridades de cada
país em matéria de
Saúde e dar ênfase à
Medicina Preventiva e
à Promoção de Saúde,
como complemento da
Medicina Curativa.
Recomenda a
necessidade de
fomentar o espírito de
equipa, na
aprendizagem, na
pesquisa e na
prestação de serviços,
integrando o médico
numa equipa
multidisciplinar.

de Clínica Geral, Saúde Pública e
Hospitalar. Deverá em todos os anos haver
oportunidade de formação especializada
para todos os novos Licenciados. Outro
tipo de saídas poderá passar por Ciclos
de Estudos (Medicina Escolar, Medicina
do Trabalho, Medicina D esportiva,
Medicina de Formação, etc.) muitos dos
quais poderão, por opção, ser obtidos em
Mestrados.
Assim, deverão entrar como critérios
de selecção dos candidatos ao Internato
de Especialidade - os seguintes factores,
por ordem decrescente da valorização:
1. Prova teórica de avaliação de conheci
mentos - cujas matérais deverão ser o
mais diversificadas possível e, obriga
toriamente abranger as especialidades
consideradas fundamentais e nas quais
de facto se processam os estágios - a
saber, Medicina, Cirurgia, Obstetrícia,
Pediatria, Saúde Púbica, Clínica Geral.
O significado actual da prova teórica
de conhecimentos deverá ser alterado.

Em vez de ser um elementos exclusivo,
deve ser considerado como um factor
classificativo importante, mas a par de
outros, diferentes dos cognitivos - como
motivações, vocações, conceitos de can
didatura, interesses das próprias insti
tuições.
2. Classificação final do curso - (média
ponderada).
3. Aproveitamento de uma disciplina de
opção correspondente ao Internato ou de
áreas a que se propõe concorrer corres
pondentes a esse ensino (sistema de cré
ditos positivo, mas que não penalize
quem não o tem).
4. Prova organizada e orientada para a
pesquisa das aptidões, interesse e voca
ções de cada candidato. (Entrevista ou
prova prático-clínica).
A valorização de cada um destes parâ
metros na decisão final de escolha do can
didato, deverá ser objecto de prévia e
explícita definição legal.
Estas provas deverão ser organizadas
por uma Comissão formada por represen
tantes da Ordem dos Médicos e dos
Ministérios da Educação (Faculdades) e
Saúde.
Os internatos devem ter em princípio a
duração máxima de 5 anos. Em casos
excepcionais, pode, se necessário, com
pletar-se a especialização com Ciclos de
Estudos.
Cada internato, deve ter um programa
definido para cada ano de estágio, onde se
especifiquem os objectivos, os métodos
de ensino e a avaliação, que deverá ser
elaborado por representantes dos Minis
térios da Saúde e da Educação (Faculda
des) e pela Ordem dos Médicos (Comissão
acima citada).
O exame final - que deve ter em cont�
a avaliação contínua do candidato, será
único, devendo ser organizado pela Ordem
dos Médicos - com juri misto indicado
pelo Ministério da Saúde e pela Ordem
- e ser realizado a nível nacional, segundo
modelo a definir.
O Ensino Médico contínuo (actualiza
ção e reciclagem) tem permanecido entre
gue a realizações científicas de pós-gra
duação, organizadas por Sociedades
Científicas, Universidades e Serviços do
Ministério da Saúde. Deverá de futuro
haver uma maior coordenação deste ensino
- através de uma Comissão Coordenadora
com representantes da Ordem dos
Médicos, dos Ministérios da Educação
(Universidades) e Saúde e de Sociedades
Científicas.

a

Lisboa, 14 de Janeiro de 1992
Prof Doutor Nuno Cordeiro Ferreira
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HOMENAGEM
DECISAO DO CNE
SOBRE O RELATÓRIO
DR.
ALBIN
O
DA COMISSÃO DE REFORMA
AROSO
DO ENSINO MÉDICO
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos na sua reunião de
7/03/93, tomou conhecimento do conteúdo
do Relatório da Comissão de Reforma do
Ensino Médico tendo decidido:
1 - Felicitar a referida Comissão pela con
clusão do seu trabalho;
2- Congratular-se pelo conteúdo geral do
Relatório e, em especial pelos aspec
tos que coincidem com os princípios
dos actuais órgãos dirigentes da
Ordem dos Médicos nomeadamente:
a) a necessidade de haver um projecto
educativo unificado e integrado em
que as fases de pré-graduação, for
mação contínua façam parte de um
processo contínuo e coerente;
b) a necessidade de os programas de
ensino terem em conta prioridades
nacionais de Saúde, as quais devem
estar claramente explicitadas;
c) o facto de o licenciado em medi
cina dever ser considerado um
médico pluripotencial, devendo
existir oportunidade de formação
especializada para todos os novos
licenciados;
d) a necessidade de existir uma prova
de avaliação sumativa (exame final)
da especialidade que complemente
a indispensável avaliação contínua,
de carácter formativo devendo esta
prova ser única, com júri misto
indicado pelo Ministério da Saúde
e pela Ordem.
3 - Não pode, no entanto a Ordem dos
Médicos deixar de criticar alguns pon
tos do Relatório.
Assim:
a) Mantém a clássica separação ciclo
básico e ciclo clínico sem avançar
qualquer perspectiva verdadeira
mente inovadora e reformadora no
que é o cerne fundamental de todo
o processo de educação médica pré
graduada;
b) No que se refere à duração dos
internatos da especialidade esta
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deverá estar de acordo com o que
for definido pelas comissões de uni
formização em sede da UEMS. Até
lá deverão manter-se em vigor os
tempos e programas definidos pela
Ordem dos Médicos;
c) Também não se compreende e
opomo-nos frontalmente à criação
de uma comissão que envolva
Ordem dos Médicos, Ministério da
Saúde e Ministério da Educação
para definir objectivos, métodos de
ensi�o e avaliação na formação
pós-graduada. Esta, tem-se proces
sado com inegável qualidade em
Portugal em unidades de saúde,
muitas delas não dependentes nem
ligadas às universidades. Há que
garantir a continuação de interven
ção e autonomia destas estruturas
pelo que se defende a manutenção
da situação actual ou seja: definição
de curricula pela Ordem dos
Médicos em articulação com o
Ministério da Saúde e titulação
única com júri misto nomeado pelo
Ministério da Saúde e pela Ordem
dos Médicos de acordo com o teor
geral do diploma proposto pelo
Ministro da Saúde e aceite pela
actual direcção da Ordem dos
Médicos;
d) Também o último parágrafo do
Relatório sobre formação contínua
nos merece as maiores reservas já
que considera dispiciente a exis
tência de uma estrutura coordena
dora desta.
Defendemos que a iniciativa das
sociedades, dos grupos e das insti
tuições se deve manifestar com
total liberdade e independência;
e) Ainda no que se refere ao ensino
pré-graduado e constatando-se a
proposta que subscrevemos de
inclusão do internato geral como
fase final do curso médico, propõe
se que existam elementos a nomear
pela Ordem dos Médicos nos
Conselhos Científicos e Pedagó
gicos das Faculdades de Medicina,
em termos a regulamentar.

O Dr. Albino Aroso, que por ter
atingido o limite de idade deixou as
funções de Director do Serviço de
Ginecologia do Hospital de Sto.
António, foi homenageado no dia
27 de Fevereiro, na Maia, no final
de um programa científica subor
dinada ao tema "A Saúde da
Mulher e da Criança".
Professor no Instituto de Ciência
Biomédicas Abel Salazar e vice
-Provedor da Santa Casa da Mise
ricórdia, o Dr. Albino Aroso tem o
seu nome profundamente ligado à
ginecologia portuguesa.
Além de ter exercido o cargo de
Secretário de Estado da Saúde, o
Dr. Albino Aroso foi presidente da
Sociedade de Obstetrícia e Gineco
logia, presidente do Conselho de
Gerência do Hospital de Santo
António e fundador da Associação
para o Planeamento da Família.
A Ordem dos Médicos associou
se a esta iniciativa, tendo estado
representada na homenagem pelo
seu Presidente, Dr. Santana Maia
e Dr. Almeida Meireles, da Secção
Regional do Norte.

REUNIÃO DE CURSO
DOS FINALISTAS
DA FACULDADE DE
MEDICINA DE LISBOA
DO ANO 1952/1953
- No dia 1/Maio, na Sede da Ordem dos
Médicos, Av. Gago Coutinho n.º 151,
Reunião às 12 horas seguida de almoço
de confraternização às 13 horas.
- Contactar o Sr. Matos Silva para con
firmação e envio do cheque no valor de
Esc.: 3.500$00 por pessoa até ao dia
22/ Abril/93.

NOTÍCIAS

CARTA DO CNPL
AO PRIMEIRO MINISTRO
Senhor Primeiro Ministro
Excelência
O Conselho Nacional de Profissões
Liberais, reunido em sessão de emergên
cia na Sede da Ordem dos Médicos, para
analisar as gravíssimas consequências que
poderão advir para a estabilidade do exer
cício das Profissões representadas no
Conselho, com a introdução de mecanis
mos discriminatórios de denúncia dos con
tratos de arrendamento destinados ao exer
cício de Profissão Liberal, exprime a
Vossa Excelência a sua maior preocupa
ção, protestando vivamente pela forma
como foi dada sequência à iniciativa legis
lativa, referente à alteração do regime do
arrendamento urbano sem audição, nos
termos legais, das respectivas Ordens e
Associações e sem que tenham sido pon
derados devidamente os legítimos inte
resses dos profissionais liberais.
O Conselho deliberou, por unanimi
dade, tomar todas as medidas ao seu
alcance para esclarecer devidamente os

respectivos associados e a opinião pública
em geral, sobre as consequências discri
minatórias e lesivas de que são alvo, e
assumir as medidas que se mostrarem ade
quadas à protecção dos seus legítimos
direitos.
Lisboa, 17 de Março de 1993
Ordem dos Médicos
Ordem dos Engenheiros
Ordem dos Advogados
Ordem dos Farmacêuticos
Ordem dos Médicos Veterinários
Associação Portuguesa de Economistas
Associação dos Arquitectos Portugueses
Associação Portuguesa de Biólogos
Câmara dos Solicitadores
Pel'O CONSELHO NACIONAL DE
PROFISSÕES LIBERAIS
O Presidente da Direcção
Carlos Alberto de Santana Maia
Bastonário da Ordem dos Médicos

MÉDICOS
CONDECORADOS.
Os Professores Manuel de Jesus Antunes,
Joaquim António Machado Caetano e
Alexandre José Linhares Furtado, foram três
das personalidades distinguidas este ano pelo
Presidente da República na cerimónia anual
de atribuição das condecorações honoríficas.
O Prof. Manuel de Jesus Antunes, cate
drático da Faculdade de Medicina de
Coimbra e Director do Serviço de Cirurgia
Cardiotorácica dos Hospitais da Univer
sidade de Coimbra, foi agraciado com a Grã
-Cruz da Ordem Militar de Cristo.
O Prof. Joaquim Machado Caetano, cate
drático de imunologia da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa foi distinguido com o título de
Grande-Oficial da Ordem Militar de San
tiago da Espada.
O Prof. Alexandre José Linhares Furtado,
catedrático da Faculdade de Medicina de
Coimbra e Director do Serviço de Urologia
e transplantação renal dos Hospitais da
Universidade de Coimbra, foi agraciado com
o título de Grande-Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique.

PROF.ª DOUTORA FERNANDA SAMPAYO
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, em 6/3/93, decidiu
homenagear esta ilustre Colega pela ele
vada craveira científica atingida e pela sua
vida de médica devotada aos seus doentes.
É um exemplo de lutadora que com toda
a sabedoria, inteligência, persistência e fir.
meza, conseguiu impor um rumo profis
sional nas nossas vetustas Instituições
Hospitalares.
Nascida em 7/11/1931 e após completar
os seus estudos médicos em Portugal, pas
sou 4 anos nos Estados Unidos da América
onde adquiriu profundos conhecimentos
em Cardiologia Pediátrica.
De regresso a-Portugal, passou espora
dicamente pelos Hospitais de D. Estefânia
e de Santa Maria, tendo-se fixado, em 1969,
no Hospital de Santa Maria.
Pioneira no nosso país, continuou a sua
luta e assim, em 1969, conseguiu ter algu
mas camas para crianças na enfermaria de
mulheres do Serviço de Cardiologia.
E m 1971 formou uma Secção de
Cardiologia Pediátrica com 12 camas. Nesse
mesmo ano efectuou a primeira septosto
mia de Rashkind que foi, simultaneamente
e durante bastante tempo, a primeira e única
forma de cateterismo terapêutico a ser rea
lizado em Portugal.
Em 1973 é Chefe de Serviço de Cardio-
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logia Pediátrica dos Hospitais Civis de
Lisboa.
Ainda na década de 80, fundou o
Colégio da Especialidade de Cardiologia
Pediátrica da Ordem dos Médicos.
Em 1 978 organizou a Unidade de
Cardiologia Pediátrica no Serviço de
Cardiologia do Hospital de Santa Maria.
Em 1983 esta Unidade passou a ter 21
camas e enfermagem exclusiva para crian
ças.
Em 1985 a Unidade passou a ter insta
lações próprias e em 1987 foi criado ofi
cialmente o Serviço de Cardiologia Pediá
trica.

Durante a sua carreira, estudou milha
res de crianças com todos os tipos de car
diopatias congénitas, tendo proposto para
intervenção cirúrgica paliativa ou correctiva
grande número dessas crianças.
Actualmente este Serviço é o mais activo
na especialidade e o seu quadro médico o
mais completo do país, sendo já uma refe
rência a nível nacional e no estrangeiro.
Com a evolução da actual política de
saúde no país, a sua personalidade vincada
não lhe permitiu adaptar-se aos aspectos
mais negativos que têm sido desenvolvi
dos.
Por esse motivo, após escrever alguns
documentos de protesto em que mais uma
vez reafirmou a firmeza da sua personali
dade, decidiu retirar-se das Instituições
Estatais, solicitando reforma prematura sem,
contudo, prejudicar as crianças a quem tanto
se dedicou, transferindo essa responsabili
dade à esplêndida equipa que, durante a
sua vida clínica, ajudou a formar.
Esta homenagem profundamente sentida
traduz, sem dúvida, o desejo de todos os
Membros da Ordem.
Temos a certeza que, com outras ·acti
vidades futuras, continuará a contribuir para
o engrandecimento do nível científico e
cultural da classe médica pelo que só nos
resta desejar-lhe muitas felicidades.

NOTÍCIAS
�

POSIÇAO DO CNE
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA. SOBRE A PRÁTICA
MÉDICA DO
OFIM?
DR. JOSÉ TALLON
Como recompensa deste efectivo traba
Nas últimas semanas têm aparecido nos

Farmação pós-graduada

órgãos de informação várias notícias sobre
a possível extinção da Escola Nacional de
Saúde Pública.
Conhecendo-se os antecedentes desta
Escola e o importante papel que tem
desempenhado na formação pós-graduada,
na investigação em saúde e na coopera
ção internacional, estes rumores não dei
xam de nos causar alguma perplexidade.
A Escola Nacional de Saúde Pública
tem assegurado, de forma regular, ao longo
de muitos anos a formação de médicos de
saúde pública, médicos do trabalho e
adminstradores hospitalares e tem contriuído de forma significativa para a for
mação pós-graduada dos médicos de clí
nica geral/médicos de família. Para além
disto, realiza, todos os anos, múltiplos cur
sos e seminários de curta duração dirigidos
a diferentes sectores profissionais e é um
Centro Cooperativo oficial da Organização
Mundial de Saúde.

lho e do prestígio que grangeou no País e no
estrangeiro, recebe a ameaça de extinção.
Será que se trata de mais uma origina
lidade à portuguesa, já que a tendência
internacional é para a abertura de novas
escolas? É conhecido que não há nenhum
país da Comunidade Europeia que não
tenha, pelo menos, uma escola de saúde
pública (Inglaterra, Espanha e Holanda
têm quatro cada) e nos Estados Unidos
existem "apenas" 25. Muitas destas - a
começar pelas mais famosas, como as de
Johns Hopkins, Harvard, Chapei Hill e
Ann Harbor - funcionam em Universi
dades onde também existem Faculdades
de Medicina, o que frontalmente contraria
o argumento segundo o qual as Escolas de
Saúde Pública seriam dispensáveis, já que
a formação pós-graduada em Saúde
Pública poderia perfeitamente ser feita
pelas Escolas Médicas.
Esperemos que o bom senso prevaleça...

REUNIÃO DO FORUM MÉDICO
No dia 20 de Março de 1993, realizou
-se no Porto, na Sede da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, a 2.ª Reunião
do Forum Médico que reuniu as Organiza
ções Médicas Nacionais.
O Senhor Presidente da Ordem dos
Médicos, Dr. Carlos Santana Maia, fez uma
informação sumária dos contactos já reali
zados com os órgãos do Poder, nomea
damente, os Excelentíssimos Senhores
Presidente da República, Presidente da
Assembleia da República, Primeiro Ministro,
Ministro da Saúde e Representantes dos
Partidos da Assembleia da República.
Na reunião foram abordados os problemas
da regulamentação do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, os projectos do Estatuto
Disciplinar dos Médicos, do Acto Médico e
da Titulação Única.
Foi decidido concertar as intervenções
críticas das diversas Associações e valorizar
os coE'lpromissos do Gabinete Ministerial

de não avançar com a publicação da legis
lação sem ouvir os Representantes dos
Médicos.
Foi abordada a questão da reforma do
Ensino Médico, tendo sido discutida a per
tinência da intervenção dos Médicos e da
Ordem dos Médicos na formação, visto que
se antevê a inclusão do Internato Geral no
Curso Médico que terá a duração de 6 anos.
Finalmente, foi levantada a questão da
remuneração dos Médicos, tendo sido cons
tatado que comparativamente a outros países
da Comunidade Europeia, nomeadamente, a
França, Espanha e Itália, a situação portu
guesa é francamente desfavorável. Mais se
constatou que dentro das profissões da saúde
o estatuto remuneratório dos Médicos chega
a ser inferior ao de outros profissionais.
Porto, 20 de Março de 1993
Pel'O Conselho Nacional Executivo

Dr. Carlos Alberto de Santana Maia

O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos analisou o parecer do
Conselho Nacional do Exercício Técnico da
Medicina sobre a prática médica do Dr.
José Maria Tallon.
1. Tendo em consideração, e transcreve-se
do parecer do douto Conselho:
"Se a utilização isolada destas substân
cias é discutível, já o seu emprego com
binado é passível de grandes reservas,
pois pode conduzir a riscos graves.
Como exemplo, aponta-se a combina
ção de pó de tiroideia e de anfetaminas,
bem como a de diuréticos e laxantes que
poderão levar a situações perigosas do
foro cardiovascular.
Em termos teóricos, tal prática con
traria o princípio geral da simplicidade
terapêutica e da não utilização da multi
farmácia, com as consequentes dificul
dades de manuseamento e dosagem e
de interacções imprevistas".
2. Tendo em consideração que em 23 de
Junho de 1992 foi emitido parecer que
recomendava ao Dr. José Maria Tallon
que revisse a sua prática e a procurasse
fundamentar de acordo com "princípios
científicos actuais" de Arte Médica e tal
não se tem conhecimento que tivesse
sido realizado.
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, no uso das atribui
ções estatutárias define como não estando
de acordo com a "Leges Artis" a prática do
Dr. José Maria Tallon, como tal não se
podendo aplicar a esta prática o art.º 150.º
do Código Penal, que isenta os médicos
de punição por ofensas corporais.
Esta posição do Conselho Nacional
Executivo não invalida decisões decorren
tes de processos em curso de âmbito disci
plinar.
Porto, 6 de Março de 1993
O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

ESCLARECIMENTO DO CNE
Atendendo a que têm chegado várias notí
cias--âs Secções Regionais sobre algumas
ligações pouco claras de médicos a casas
comerciais, fundamentalmente quando essas
entidades comerciais fornecem Serviços
Complementares, o Conselho Nacional
Executivo esclarece:
O exercício da profissão médica assenta

na prestação de um serviço técnico na área
da Saúde, medida e balizada pela relação
médico-doente. Esta tem como princípio
fundamental uma relação da confiança e de
transparência que é importante ao bem-estar
do doente e à sua defesa.
Assim este órgão dirigente dos médicos
préconiza a todos os Colegas um esforço

tendente a exercerem a Medicina dentro dos
parâmetros éticos e deontológicos da nossa
profissão e que esse exercício seja feito em
moldes que não levantem dúvidas aos doen
tes quanto aos interesses presentes no acto
médico, bem como na prescrição das tera
pêuticas e meios auxiliares de diagnóstico.
Lisboa, 10 de Março de 1993
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OPINIÂO

MEDICINA PUBLICA OU
PRIVADA: A OPÇAO EXISTE?
�

,_

A questão de se saber se a prestação de cuidados de saúde é efectuada duma
forma mais equilibrada em termos de relação custo/benefício, recorrendo ao sec
tor público ou ao privado,, tem merecido vários textos de opinião, a maior parte dos
quais tendo sempre subjacentes argumentos político-ideológicos ou economicistas
mas raramente de carácter técnico. Compreende-se que assim seja, devido aos
crescentes gastos com a saúde, em especial nos países capitalistas avançados, onde
foi adoptado o modelo do Estado-providência, o qual gerou um consumo social sem
pre crescente, em especial na área da saúde.
A crise do Estado-providência, particularmente no que respeita à relação
custo/benefício, objectivo último das entidades responsáveis pela organização dos
sistemas de saúde dos diversos países, levou a partir do início dos anos 80, à pro
cura de novos caminhos que pudessem diminuir os encargos financeiros, sem
diminuir a qualidade da prestação dos cuidados médicos.

O caso de Portugal é apesar de tudo
diferente. A percentagem do PIB para o
SNS tem sido sempre diminuta, se a com
pararmos com a dos outros países da CEE,
os quais apresentam valores à volta dos
6-7%, com alguns deles a atingir números
ainda maia elevados: Mais grave ainda, é
o facto de os portugueses serem, de entre
os cidadãos da CEE, aqueles que maior
percentagem pagam do seu bolso para a
saúde, perto de 39%, em comparação com
os cerca de 16 a 28% dos vários países
da comunidade.
Este sub-financiamento crónico, não
pode, por isso, servir de argumento para
diminuir ainda mais os gastos com a
saúde, e pedir mais sacrifícios aos portu
gueses. Bem pelo contrário. É necessário
aumentar as verbas disponíveis, sem pre
juízo da necessidade em poupar nas áreas
onde existem manifestos desperdícios dos
dinheiros públicos.
Estas dificuldades financeiros têm
repercussões óbvias sobre os cuidados
médicos. Reconhece-se, no entanto, que
para além do aumento da percentagem do
PIB, é necessário procurar outras formas
de financiamento, como sejam o aumento
para preços reais dos pagamentos efectu
ados pelos subsistemas, a aplicação da lei
do mecenato à saúde, ou por via de ganhos
resultantes de um aumento da eficiência e
da qualidade.
O sistema de saúde precisa de ser
reformado e essa reforma passa, não só
pela melhoria do Serviço Nacional de
Saúde, mas também pela implementação
de um sistema de cuidados privados forte,
autónomo e concorrencial com o Estado,
em especial na área da hospilalização ou
das pequenas clínicas do ambulatório.
Para que isso seja possível, torna-se
necessário implementar várias medidas
que possam estimular a iniciativa privada.
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O sistema de saúde
precisa de ser
reformado e essa
reforma passa, não só
pela melhoria do
Serviço Nacional de
Saúde, mas também
pela implementação
de um sistema de
cuidados privados
forte, autónomo e
concorrencial com o
Estado, em especial na
área da hospitalização
ou das pequenas
clínicas do
ambulatório.

Entre elas são fundamentais: a garantia
de convenções, preços por cada acto
médico perfeitamente definidos e nego
ciados anualmente, e a introdução de segu
ros de cobertura global e não parcial por
grupos de cidadãos, a fim de dispersar o
risco e diminuir os custos. Aos utentes
que o desejem, deverá ser dada ainda a
possibilidade de sairem do SNS e de opta
rem pela medicina privada. Este conceito

do "opting-out", pressupõe a existência
de formas de compensação, que funcio
narão como estímulos à escolha dessa
alternativa. Entre outras, deverá ser con
cedido, um quantitativo anual, pelo menos
igual ao montante da capitação do orça
mento para a saúde previsto no Orçamento
Geral do Estado.
Não nos parece correcto falar de seguro
alternativo de saúde, sem que estejam reu
nidas as condições mínimas para que tal
alternativa se dê. Ninguém vai pagar por
algo a que já tem direito e, ainda por cima,
sendo a opção muito limitada e a custos
mais elevados.
Um modelo de sistema de saúde misto,
mantém as vantagens do Estado-provi
dência, no que respeita ao direito à pro
tecção à saúde para quem não tenha pos
sibilidade de ter acesso à iniciativa privada,
não deixando da dar oportunidade, a que
o desejar, de optar por outra forma de
prestação de cuidados médicos.
Uma reforma no sistema de saúde por
tuguês é necessária. Pena é, que o
Governo, ao publicar o Estatuto do SNS de
uma forma atabalhoada e precipitada e
se� ouvir as diversas forças sociais direc
tamente interessadas, tenha perdido uma
excelente oportunidade de dar um signifi
cativo passo em frente na modernização
dos nossos cuidados de saúde.
Enquanto o sector privado, principal
mente a nível de estruturas hospitalares
não se desenvolver, o Estado, apesar de
todas as suas limitações, continuará a ser
o principal fornecedor de seiviços de saúde
no país e a questão continuará a colocar-se
aos profissionais de saúde e aos doentes: a
opção de facto existe?
José Miguel Boquinhas

Membro do Conselho Distrital
da Grande Lisboa
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RELATÓRIO-PARECER
SOBRE REPRODUÇAO
MEDICAMENTE ASSISTIDA
!.INTRODUÇÃO
As tecnologias de reprodução medica
mente assistida (RMA) inserem-se no con
texto mais amplo dos cuidados relativos à
· nfertilidade.
A Organização Mundial de Saúde tem
definido infertilidade pela ausência de
concepção depois de pelo menos dois anos
de relações sexuais não protegidas 1• Os
factores de infertilidade podem ser abso
lutos ou relativos, dando origem, respec
tivamente, à esterilidade ou à hipofertili
dade. A primeira deriva de situações
irreversíveis em que a concepção só será
possível através das técnicas de RMA.
Nas situações de hipofertilidade, como
infertilidade de causa inexplicada, a con
cepção poderá ser conseguida, nalguns
casos, por terapêuticas tradicionais.
A taxa de infertilidade absoluta em
França foi calculada em 3% dos casais e a
de hipofertilidade em 10%.2 Estes valores
são da mesma ordem de grandeza da que
se presume verificar-se em Portugal.
É importante notar que os cuidados
relativos à infertilidade compreendem pro
gramas de prevenção, opções sociais e
opções médicas 1•
A prevenção da infertilidade é sem
dúvida preferível às tentativas da sua supe
ração1. Sabe-se que entre os casais jovens
é hoje mais elevada a taxa de infertilidade
(da ordem dos 16%), provavelmente
devido, por um lado, a factores que decor
rem dos diferentes papéis assumidos pela
mulher e pelo homem na vida familiar e
social e, por outro lado, a factores ambien
tais como a poluição, tabaco, stress, con
traceptivos, prática de abortos clandesti
nos, doenças sexualmente transmissíveis e
factores emocionais. Urge investigar estas
e outras causas evitáveis de infertilidade e
desenvolver largamente programas de pre
venção, de educação para a saúde e para a
sexualidade e serviços de aconselhamento
da população.
As opções sociais (adopção, iniciativas
assistenciais, atitude de assumir volunta
riamente a condição de infértil) poderão
constituir, para muitos casais, a melhor
forma de superar a ausência de filhos 1 •
Interessa que, através de serviços bem

organizados de aconselhamento, os casais
inférteis sejam conhecedores e conscientes
das possibilidades destas opções, às quais
deve ser dado o relevo que merecem.
As opções médicas incluem as técni
cas de RMA, que se têm desenvolvido
com enorme rapidez e permitiram de facto,
até hoje, que perto de um milhão de casais
tenham transmitido vida a uma descen
dência que, de outro modo, não teriam.
No entanto, a aplicação destas tecnolo
gias a determinadas situações tem levan
tado, em todo o mundo, uma variedade
de interrogações filosóficas e éticas fun
damentais sobre a natureza e dignidade
da pessoa humana, sobre o'tipõ'cte-ftomem
que queremos plasmar para o futuro, sobre
os limites a impor aos novos poderes que
a ciência nos dá, sobre a unidade e esta
bilidade da família, assim como sobre a
ordem científica e tecnológica da socie
dade em que vivemos.
Estas questões, debatidas por cientis
tas, filósofos e juristas, não encontraram
ainda, em muitos casos, soluções definiti
vas, mas têm merecido a atenção de ins
tâncias internacionais como, por exem
plo, comités do Conselho da Europa 3 ,
congressos europeus patrocinados pela
CEE4, recomendações do Parlamento
Europeus e da Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa6.
Também em Portugal uma variedade
de grupos e instituições se têm debruçado
sobre os mesmos problemas.
Este Conselho pretende, com o pre
sente Relatório-Parecer, identificar as
principais questões éticas suscitadas pelas
técnicas de RMA, propor alguns princípios
de fundamentação axiológica, aplicá-los às
diversas situações das tecnologias repro
dutivas e extrair finalmente algumas con
clusões.

II - ESCLARECIMENTOS
TÉCNICOS
1. Definição das técnicas de RMA
As técnicas mais comuns de RMA são,
presentemente, a inseminação artificial
(IA), a transferência intra-tubária de gâme-

tas (GIFT), a transferência intra-tubária
de zigotos (ZIFT), e a fertilização in vitro
seguida de transferência de embriões
(PIVETE).
Pela IA dá-se a transferência mecânica
de espermatozóides, previamente recolhi
dos e tratados, para o interior do apare
lho genital feminino.
Através da GIFT os dois tipos de gâme
tas (espermatozóides e ovócitos, previa
mente isolados), são transferidos para o
interior das trompas uterinas de modo a
que só aí se dê a sua fusão. A fecundação
tem lugar in vivo.
Por meio da ZIFT, ambos os tipos de
gâmetas são postos em contacto in vitro
em condições apropriadas para a sua fusão.
O zigoto ou zigotos resultantes são trans
feridos para o interior das trompas uteri
nas.
No caso da PIVETE, o zigoto ou zigo
tos continuam a ser incubados in vitro no
mesmo meio em que surgiram, até que se
dê a sua segmentação. O embrião ou
embriões resultantes (no estádio de 2 a 8
células) são então transferidos para o útero
ou para as trompas.
Os espermatozóides podem ser manti
dos congelados, por períodos indefinidos,
em condições que lhes permitam reter
suficiente actividade, podendo assim ser
armazenados em bancos de esperma. O
congelamento de ovócitos é, por agora,
tecnicamente insatisfatório.

2. Proveniência dos materiais
biológicos
Nas técnicas mencionadas, os esper
matozóides e os ovócitos podem provir
do casal, e nesse caso a RMA diz-se
homóloga. Se, pelo contrário, um ou
ambos os tipos de gâmetas do casal não
são viáveis e se recorre a um dador de
espermatozóides ou/e de ovócitos, exte
rior ao casal, a RMA diz-se heteróloga.
Em casos em que a mulher não pode ou
não quer engravidar, existe a possibili
dade de recorrer a "mães de substituição",
as quais se comprometem a suportar a gra
videz e, depois do parto, a entregar a
criança ao casal. No caso mais frequente,
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a potencial mãe de substituição é artifi
cialmente inseminada com espennatozói
des do elemento masculino do casal. Neste
caso, a mãe de substituição contribui não
só com o seu útero mas também com o
seu ovócito. Noutros casos, menos fre
quentes, dá-se a transferência, para o útero
ou para as trompas da potencial mãe de
substituição, de um ovo ou de um embrião
resultante da fusão in vitro dos gâmetas do
casal. A dação de um ou de ambos os tipos
de gâmetas pode estar combinada_com a
maternidade de substituição.
Deste modo, os elementos do processo
naturalmente uno da reprodução humana
podem ser dissociados, no espaço e no
tempo, e reassociados de modo novo.
Igualmente se podem separar, em pessoas
diferentes, os elementos constitutivos da
maternidade e da paternidade.

3. Embriões excedentários
Verificou-se que a percentagem de êxito
(obtenção duma gravidez evolutiva) da
ZIFf e PIVETE (que se situa geralmente
entre os 10 e os 30%) cresce à medida
que se aumenta, até certo valor, o número
de zigotos ou embriões transferidos e, por
tanto, de ovócitos inseminados. Por essa
razão se pratica a estimulação honnonal
para provocar a super-ovulação de modo a
poder colher vários ovócitos no mesmo
ciclo. No entanto, esta estimulação deve
ser prudente e controlada, pois uma esti
mulação exagerada pode acarrretar gra
ves incómodos na vida física e psíquica da
mulher, além de conduzir sempre a meno
res taxas de rentabilidade do método uti
lizado, pelas repercussões que acarreta
quer a nível ovárico quer uterino.
O número de ovócitos obtidos em con
sequência da estimulação honnonal é alta
e imprevisivelmente variável. Dos ovóci
tos que forem inseminados também não é
fácil prever, em cada situação clínica,
quantos virão a ser fecundados e a originar
embriões.
Por outro lado, a transferência de um
número superior a 3 ou 4 embriões por
ciclo não proporciona uma maior percen
tagem de gestações evolutivas, originando
em simultâneo graves riscos para a mulher,
pelo que este é o número máximo de
embriões transferidos em cada ciclo pela
maioria dos autores e que consta das reco
mendações do Comité de Ética da
European Society ofHuman Reproduction
and Embryology publicadas em Junho de
1991.
Consequentemente, os embriões que
excedam em número os 3 (ou 4) dizem-se
excedentários, e não poderão ser transfe
ridos naquele ciclo. O seu destino consti
tui um grave problema ético, social e legal.
A não serem imediatamente abandona
dos, poderão ser congelados (com uma
percentagem de sobrevivência de cerca
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de 55%7) para posterior utilização pelo
casal que lhes deu origem, para dação a
outro casal infértil, ou para uso em inves
tigação.
Por experiências de investigação não
se entendem, neste contexto, os ensaios
clínicos, observações ou manipulações
técnicas de cuja aplicação se possa razoa
velmente prever maior probabilidade de
desenvolvimento dos embriões, nem
mesmo tentativas de terapia embrionária.
Essas investigações fazem parte da expe
rimentação em benefício da vida do pró
prio embrião manipulado, sendo, por isso,
unanimemente aceites, sob as condições
habituais.
Diferente é o caso, de que se trata neste
Relatório-Parecer, da investigação que
implica a subsequente destruição dos
embriões utilizados e que é, portanto, em
benefício não da vida daqueles embriões
mas sim do progresso científico.
Há numerosas equipas no mundo e duas
em Portugal que evitam sempre a exis
tência de embriões excedentários, não
inseminand� mais que 3 (ou 4) ovócitos
em cada ciclo.
Discute-se se esta última solução faz
ou não baixar a probabilidade de êxito
(obtenção duma gravidez evolutiva) da
RMA. Algumas equipas negam esta baixa,
e referem, entre outros dados, que nos
Estados Unidos as percentagens de gra
videz obtidas são idênticas nos estados
que pennitem a existência de embriões
excedentários e nos que evitam esta situa
ção, como Louisiana e Novo Méxicos.
Outras equipas julgam que os resultados
são mais baixos quando se inseminam
apenas 3 ou 4 ovócitos, particulannente
nos casos de esterilidade idiopática (inex
plicada), ou causada por um factor mas
culino (oligoastenospennia).
Há ainda equipas que inseminam um
número de ovócitos que é calculado, em
cada caso, de modo a não dar origem, nor
malmente, a mais de 3 ou 4 embriões.
Excepcionalmente, porém, e devido à
imprevisibilidade das situações, surgirá
um ou outro embrião excedentário. Nestes
casos, seria desejável ter o equipamento
para o congelamento desses embriões. No
entanto, tal equipamento e as despesas
que ele implica seria dificilmente justifi
cáveis para um exíguo número de amos
tras. As equipas que o possuem tendem,
por isso, a inseminar todos os ovócitos
que obtêm e a congelar os embriões exce
dentários para um dos três destinos acima
indicados.

4. Progressos previsíveis
Vários progressos técnicos se prevêem
para o futuro próximo, como:
- fecundação in vitro através da micro
injecção de um espennatozóide num ovó
cito, o que poderá representar uma ver-

dadeira revolução em situações de hipo
fertilidade masculina e limitar o número de
casos com indicação de recurso a dadores
de espenna;
- todas as outras técnicas de microma
nipulação, nomeadamente para diagnóstico
pré-natal;
- possibilidade de vir a conseguir-se
congelamento de ovócitos em boas con
dições, o que ajudaria a evitar embriões
excedentários;
- prolongar por 5 a 7 dias a incubação
dos embriões in vit1·0 em condições que se
julga poderão aumentar as probabilidades
de implantação e pennitir a redução do
número de embriões a transferir;
- outros progressos se esperam no
domínio do conhecimento dos mecanis
mos fisiopatológicos da esterilidade mas
culina e feminina, assim como na investi
gação das consequências psicológicas e
sociais das técnicas de RMA.
Independentemente destes progresso
técnicos, a educação para a saúde e para a
sexualidade representa um elemento fun
damental na prevenção da infertilidade.

III - CONTEXTO
SÓCIO-FAMILIAR
PORTUGUÊS
1. Influência de transformações
recentes
A procura das técnicas da RMA por
parte da sociedade reflecte uma aceitação
que só se tomou possível (ou, pelo menos,
foi grandmemente facilitada) em conse
quência da evolução que se tem verifi
cado no modelo tradicional da família.
Especialmente importantes foram os
progressos científicos que conduziram à
possibilidade de os casais regularem a pró
pria fecundidade, o que levou a maior res
ponsabilização da paternidade e da mate
nidade. Os casais passaram a ter menos
filhos e deu-se a entrada crescente de
mulheres no mercado de trabalho.
O uso generalizado dos métodos con
traceptivos dissociou, por um lado, rela
cionamento sexual e procriação (o que se
verifica também na RMA, facilitando por
tanto a sua aceitação) e diminuiu, por outro
lado, algumas das consequências das rela
ções extra-matrimoniais, levando a uma
atitude sexual mais pennissiva, que dis
porá a sociedade para a aceitação da RMA
com dadores, por exemplo.
Deve ser também dado relevo ao rea
cender da consciência dos direitos das
mulheres. Os movimentos de mulheres
que se têm pronunciado sobre a RMA
exprimem um forte receio da medicaliza
ção excessiva das funções reprodutivas
de que a mulher é sujeito inalienável e
fazem-se eco de numerosos testemunhos
do sofrimento das mulheres que se sub
meteram à RMA.
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Deve ter-se ainda em conta a influência
crescente dos meios áudio-visuais, ao
abordarem temas de sexualidade e pro
criação, até então ignorados ou escamo
teados, e veiculando mensagens infor
mativas recheadas de perplexidades e
contradições.
Apesar do acentuado grau das mudan
ças enunciadas, não parece lícito concluir,
dos elementos anteriormente referidos,
que os actuais padrões da família se encon
trem radical e definitivamente alterdos em
Portugal. Encontramo-nos, neste domínio
como em outros, numa época de transi
ção em que o velho e o novo coabitam.
Assim como existem casais que desejam
ardentemente ter filhos, outros há que o
não desejam. E, num mesmo casal, nem
sempre a atitude perante o facto é coinci
dente. Há casais em que é o homem quem
mais deseja o filho, por vezes para "pro
var" a sua virilidade: em outros casais, a
ansiedade pelo filho vem da mulher, que
reflecte inconscientemente a convicção,
ainda dominante na sociedade, de que a
justificação da existência da mulher se
encontra na sua fertilidade.
O rápido desenvolvimento e suc�sso
da nossa era tecnológica, que progressi
vamente vai estendendo o domínio do arti
ficial a todas as áreas da vida humana,
toma mais fácil a aceitação social de novas
técnicas aplicadas à área. da reprodução.
Em particular, a aceitação generalizada e
facífica da dação de sangue e da dação de
cada vez mais tecidos e órgãos para trans
plante permite encarar com maior natu
ralidade a dação de gâmetas, sem que se
atente, à primeira vista, na diferença essen
cial que esta última comporta, relativa
mente àquelas tecnologias.

2. Enquadramento legal
Alguns instrumentos legais produzidos
depois de 1975 podem ser considerados
índices das transformações operadas em
Portugal. Deles, merecem ser postos em
relevo: a alteração do artigo XXIV da
Concordata, que passa a permitir o divór
cio civil aos casados na Igreja católica9; o
Decreto-Lei 26In5 de 27 de Maío, que
revoga a disposição que não permitia o
divórcio civil aos casados na Igreja(art.º
1.0), instituindo o divórcio por mútuo con
sentimento(art.º 2.0) e introduzindo nova
redacção no art.º 1793.º do Código Civil.
O consequente aumento de divórcios
veio tornar mais frequente a situação de
filhos que vivem só com um dos pais, ou
que são educados por um pai ou uma mãe
social, não correspondendo aos seus pro
genitores biológicos. Estas situações faci1 itam a aceitação da dissociação entre
paternidade ou maternidade biológicas e
sociais, que se verificam na RMA com
dadores e no recurso à maternidade de
substituição.
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Importantes foram também a Consti
tuição de 1976, ao estabelecer a igualdade
de direitos entre homens e mulheres em
todos os domínios, e a entrada em vigor,
em 1978, da forma revista do Código Civil
que, quanto ao direito da família, deter
mina: a mulher deixa de ter situação de
dependência para ter estatuto de igual
dade com o homem; desaparece a figura
de "chefe de família"; o governo domés
tico deixa de pertencer à mulher; deixa
também de haver poder marital, dirigindo
ambos os cônjuges a vida comum e cada
um a sua; estes decidem em comum qual
a residência do casal; marido e mulher
podem acrescentar ou não ao seu nome, no
momento do casamento, até dois apelidos
do outro; cada um dos cônjuges pode exer
cer qualquer profissão ou actividade sem
o consentimento do outro.
O Código Penal, de 1982, já não pode
ignorar as novas tecnologias e dispõe, no
seu art.0 214.0, que aquele que procede à
inseminação artificial duma mulher sem o
consentimento desta é passível de pena
de prisão de 1-5 anos, estando o procedi
mento criminal dependente da queixa da
mulher lesada.
A Lei 3/84 de 24 de Março(Educação
Sexual e Planeamento Familiar) vai mais
longe e, no seu artigo 9.0, estabelece que o
Estado deve promover e proporcionar o
estudo e o tratamento de situações de este
rilidade e aprofundar quer o estudo quer a
prática da inseminação artificial como
forma de suprimento da infertilidade.
Mencione-se ainda a Lei 4/84, de 5 de
Abril (Protecção da Maternidade e
Paternidade) e a Lei 6/84 de 11 de Maio
(interrupção voluntária da gravidez).

e 1988, respectivamente, de 2,2, 1,7 e 1,5.
Em 1990, 51,5% dos nados-vivos eram
primogénitos. A esta baixa global de nata
lidade atribui-se, por vezes, a maior difi
culdade de acesso à adopção.
A média etária da mulher por ocasião
do nascimento do primeiro filho foi, em
1980 e 1988, respectivamente, de 23,6 e
24,3 anos, havendo indicações de que esta
média continua a subir. Este aumento é
um factor determinante da instalação de
certas causas de infertilidade, além de
encurtar o tempo útil de procriação com
ovócitos próprios.
Estes e outros dados sugerem que se
têm verificado, na família, em Portugal,
alterações que facilitam a aceitação da
RMA.
Reciprocamente, a generalização das
técnicas de RMA poderá ser mais um fac
tor a influir na evolução da estrutura da
família nas direcções já indicadas. P
exemplo, se a dação de gâmetas e a mater
nidade de substituição se tomarem práticas
comuns, seremos levados a considerar
paternidade e maternidade como conceitos
primariamente sociais e só secundaria
mente biológicos. A nossa lei civil, no que
se refere à impugnação da paternidade, já
parece privilegiar, por vezes, a paterni
dade sociológica em detrimento da pater
nidade biológica, como sucede por exem
plo no § 3.º, do art.º 1839.º do Código
Civil. Neste caso, o marido que dê o seu
consentimento na inseminação vê-se
impossibilitado de impugnar a paternidade
com esse fundamento, admitindo assim a
dissociação entre pai e procriador. Esta
profunda alteração poderá vir a afectar a
percepção do corpo e da sexualidade.

3. Indicadores demográficos

4. Prática da RMA

Várias das alterações referidas, com
relevo para a RMA, poderão talvez aferir
-se através de alguns indicadores demo
gráficos entre 1975 e 1990, retirados de
estatísticas publicadas 1º.
Os valores da taxa de nupcialidade em
Portugal nos anos de 1975, 1980, 1985 e
1989 foram, respectivamente, 10,9%, 7,3%,
8,7% e 7,1%. Esta baixa global da taxa de
nupcialidade contrasta com o aumento per
centual de crianças nascidas fora do casa
mento. Dos nados vivos em 1975, 1980,
1985 e 1990, a percentagem dos que nas
ceram fora do casamento foi de respecti
vamente de 7,2%, 9,2%, 12,3% e 14,7%.
A taxa de divórcio(%) em 1975, 1980,
1985 e 1989 foi, respectivamente, de 0,2,
0,6, 0,8 e 0,9. Este aumento do número
de divórcios torna mais comum, como já
se indicou, a situação de filhos com pai ou
mãe social distinto do biológico.
A taxa de natalidade (%) em 1975,
1980, 1985 e 1989 foi, respectivamente, de
19,1, 16,0, 12,8 e 11,5. O número médio
de crianças por mulher foi, em 1980, 1985

A avaliação estatística da prática d
RMA é difícil porque, mesmo quand
existem registos nacionais, eles usam parâ
metros diferentes que não permitem a
compatibilização dos resultados. Apenas
se podem adiantar alguns dados, como os
seguintes 1 1:
Nos Estados Unidos, já se verificaram
500.000 nascimentos por IA(isto nos últi
mos 10 anos) e 4.000 nascimentos pela
FIVETE. Em França, nasceram cerca de
25.000 crianças(desde 1973) por IA hete
róloga e cerca de 10.000(desde 1982) por
FIVETE. O ritmo actual de nascimentos
em França é, para a IA heteróloga, de
cerca de 2.000 por ano, e para a FIVETE
(homóloga em 95% dos casos) de 2.500
por ano.
No ano de 1988, o número de punções
(para recolha de ovócitos) foi, de acordo
com os registos nacionais, o seguinte:
7.930 na Austrália; 12.972 em França;
13.647 nos E.U.A.; 8.514 no Reino-Unido.
O levantamento do panorama das tec
nologias de RMA em Portugal é uma ope-

0

DOSSIER
ração simultaneamente complexa e sim
ples. Complexa, porque apesar da exis
tência de disposição legal obrigando ao
recenseamento e comprovação da idonei
dade dos centros a ela dedicados (D.L.
319/86, de 25 de Setembro), a não publi
cação de regulamentação ulterior invia
bilizou o reconhecimento oficial do actual
panorama português. Existem assim ins
tituições e centros que, vivendo embora
numa situação de semi-clandestinidade
por força do vazio legal existente, têm
assumido pública e frontalmente a prática
de certas técnicas ainda não aprovadas
por lei. Desconhece-se em absoluto qual a
situação real da prática eventual (essa
totalmente clandestina), em consultórios
privados, de actos medicamente simples e
não requerendo a actuação de equipas
muito numerosas ou diferenciadas, nem
de procedimentos sofisticados, como é o
caso da IA.
A simplicidade da análise advém do
reduzido número de centros e/ou equipas
que assumidamente praticam alguma ou
algumas das tecnologias de RMA.
Curiosamente, nenhuma das unidades
em funcionamento executa a globalidade
dos procedimentos diversificados, actual
mente exequíveis em Portugal; têm em
comum todos estes processos o recurso
mais ou menos profundo e/ou alargado ao
Laboratório para a viabilização do pro
cesso reprodutivo. Consequentemente,
existirá sempre num determinado
momento uma manipulação extra-corporal
de gâmetas, zigotos ou embriões.
Há necessidade de distinguir numa pri
meira fase os casos em que se pratica
dação de gâmetas, mais concretamente e
tanto quanto nos é dado saber, em
Portugal, utilização de esperma de dador.
Reconhecidamente, um centro privado em
Lisboa e um centro público com exten
são privada no Porto vêm desde há alguns
anos praticando inseminações heterólo
gas com esperma congelado. Contudo, por
lhes faltar a estrutura organizativa uni
versalmente exigível para tal, não deve
aplicar-se a essses centros a designação
de Bancos de Esperma.
Os dois mais antigos centros de RMA
do país nasceram em Lisboa (Hospital de
Santa Maria) e em Coimbra (Hospitais da
Universidade) e praticam regularmente
fertilização in vitro intra-conjugal com
transferência de embriões, nas suas dife
rentes modalidades. Enquanto"o centro de
Lisboa admite a existência de embriões
excedentários, o de Coimbra recusa a sua
criação, e dedica-se preferencialmente à
transferência intra-tubária de gâmetas.
Posteriormente, surgiu mais um centro em
Lisboa (Maternidade Dr. Alfredo da
Costa) que, admitindo a existência de
embriões excedentários, procede ao seu
congelamento desde há cerca de dois anos.
Ainda em Lisboa, funciona um centro de
natureza privada sob responsabilidade do
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médico que dirige a equipa do Hospital
de Santa Maria, pelo que os critérios adap
tados do ponto de vista ético são idênticos
aos verificados nesse Hospital.
No norte do País existem dois centros,
um no Porto (Faculdade de Medicina/
Hospital de S. João) e outro em Gaia
(Centro Hospitalar) com critérios médi
cos e éticos semelhantes, respectivamente,
aos dos Hospitais da Universidade de
Coimbra e do Hospital de Santa Maria.
Em Portugal os únicos resultados globais
conhecidos foram apresentados no "World
Collaborative Report" no âmbito do 7th

World Congress on ln Vitro Fertilization
and Assisted Procreation (1991), e refe

rem-se ao ano de 1989. Traduzem a acti
vidade de dois dos três centros então em
funcionamento e que responderam ao
inquérito realizado. Nesse ano tinham sido
efectuados 271 ciclos de tratamento, que
deram origem a 51 gravidezes clínicas e ao
nascimento de 62 crianças; desde o iní
cio da FIVETE e até esse momento tinham
nascido 117 crianças.

IV - REFLEXÃO ÉTICA
1. Fundamentação ética e
princípios gerais
Este Conselho pretende desenvolver
uma reflexão ética que, por um lado, seja
partilhada por todos os cidadãos da nossa
sociedade pluralista, mas que, por outro,
não se limite a um pragmaticismo ético, a
uma deontologia sem fundamentação crí
tica, ou à aceitação passiva de práticas ou
posições comummente defendidas no
nosso ou noutros países.
Nesta perspectiva, o Conselho pensa
que a fundamentação ética deve apoiar-se
num conceito de natureza humana, sem
limitar esta à vertente puramente biológica,
nem a alargar indevidamente, a ponto de a
não distinguir da natureza não-humana.
Pertencem à natureza do ser humano
as dimensões de racionalidade, de tempo
ralidade, de historicidade, de finalidade
em si e de liberdade, que fazem dele um
ente em permanente desenvolvimento, na
procura da realização de si próprio, com a
possibilidade de recorrer às ajudas exter
nas, bem como às intervenções médicas
que não contrariem essencialmente a sua
natureza, assim entendida.
Nesse sentido, é ético o comportamento
que visa-, promove ou respeita a realização
de si próprio, na relação constitutiva com
e para os outros, no quadro de institui
ções justas.
Essa necessidade ética de auto-realiza
ção pessoal e social (que se revela na cons
ciência do direito e da responsabilidade
de cada pessoa na construção da vida, pró
pria e dos outros) exige a liberdade neces
sária para o seu pleno exercício. Essa liber-

dade obriga a que nenhuma pessoa seja
usada como meio ou instrumento, para o
que quer que seja. Cada pessoa humana
deve ser tratada como um fim em si
mesma, o que não sucederia caso a opção
pelos filhos estivesse unicamente em fun
ção dos pais.
O reconhecimento deste valor não-ins
trumental de cada pessoa é uma impor
tante conquista da nossa civilização e tem
sido proclamado numa variedade de for
mas: a abolição de todo o tipo de escra
vatura (incluindo a de crianças); a decla
ração universal dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais; o reconhe
cimento do direito à objecção de consciên
cia e à liberdade religiosa, etc.
Liberdade ética não significa escolha
arbitrária, permissividade ou relativismo
moral. Significa, sim, a possibilidade de
realização de todas as potencialidades da
pessoa humana. Nesse sentido, a liber
dade ética não se refere somente à ausên
eia de coacção externa, mas exige tam
bém a libertação de pressões interiores,
desde as que provêm de interesses cientí
ficos, económicos ou políticos até às que
se baseiam em preconceitos culturais ou
positivismos religiosos não livremente
integrados. Exige igualmente a libertação
interior de bens menores, vícios ou egoís
mos autodestrutivos, assim como de abso
lutismos económicos ou hedonistas.
Encarada deste modo, a liberdade ética
permite conciliar o direito da futura mãe à
autodeterminação e o respeito pelos direi
tos e interesses do filho, tal como indica o
"Preâmbulo da Resolução sobre fertiliza
ção in vitro e in vivo" do Parlamento
Europeu: "[ ...] o critério base que per
mite regulamentar a matéria em questão é
o direito da mãe à autodeterminação e o
seu respeito pelos direitos e interesses do
filho, que se poderão resumir ao direito à
vida e à integridade física, psicológica e
existencial, ao direito à família, ao cui
dado dos progenitores e a crescer num
ambiente familiar idóneo, e ao direito a
uma identidade genética e psicológica"5.
Por estar baseada na racionalidade
humana, esta liberdade ética corresponde
à verdade da acção e, por isso, implica
também a aceitação de si mesmo, em toda
a verdadeira autenticidade das limitações
e especificidades próprias.

2. Aplicação dos princípios éticos
às técnicas de RMA
a) A não-instrumentalização da
pessoa humana
Este princípio, aplicado à própria exis
tência de novas vidas, colide com o facto
de originar seres humanos em função dos
pais, eventualmente até para resolver os
problemas destes, quaisquer que eles
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sejam, e exige que a vida de cada indiví
duo resulte de uma decisão de amor.
A questão que se põe aqui é a de saber
se tal decisão se exprime exclusivamente
pelo acto conjugal, ou se pode também
expressar-se pela mediação das técnicas da
RMA, apesar de elas implicarem a disso
ciação entre acto sexual e procriação, bem
como entre o acto sexual e a recolha de
esperma por masturbação.
Não será inútil salientar a harmonia que
deve existir entre relação afectiva e acto
procriativo, bem como recordar que a rela
ção afectiva e erótica, encarada na sua
duração, é o contexto que dá sentido à
relação sexual, tomada como acto mais
pontual. A relação procriativa, fora deste
contexto, contém perigos que não se
devem subestimar.
A mesma consideração, contudo, pode
ser abordada na base de uma análise da
acção em geral e do acto sexual em parti
cular. Em nosso parecer, o conceito de
acto humano deve ser entendido, não de
modo pontual mas englobante, como o
conjunto dos segmentos ou partes de uma
acção significativa única. Ou seja, se qual
quer acto verdadeiramente humano nunca
é algo de puramente físico, mas incorpora
sempre um sentido, é também este sen
tido que, sendo unificado, constitui em
acto único os segmentos ou partes em que
esse acto se deixa decompor.
O conjunto do acto sexual e das inter
venções da RMA pode considerar-se como
integrado numa acção significativa única
de amor do casal. Consequentemente, é
o amor, tendencialmente procriador, dum
casal infértil o acto que estabelece a uni
dade entre a sua vida conjugal e as técni
cas da RMA a que ele se submete. Poder
se-ia dizer até que as próprias dificuldades
físicas e psicológicas dessas técnicas cons- tituem uma prova de amor recíproco do
casal e prova de amor para com o nasci
turo.
Assim, a tecnologia da RMA fica inse
rida no amor conjugal que a motivou e
conotada por ele, permitindo que o amor
do casal adquira a expressão procriativa
que é significada, ainda que ineficazmente
nos casais inférteis, pelo acto sexual. Por
tal ligação de expressividade à vida sexual
do casal, a RMA adquire, em relação a
esta, um carácter não alternativo mas com
pletivo.
Mas, porque a dissociação entre acto
sexual e procriação não corresponde à
situação ideal, as técnicas de RMA são
consideradas como de último recurso. A
hipótese da sua utilização só é de encarar
quando se esgotaram as possibilidades de
outras terapias.
Nessas condições, a RMA fica inserida
no amor conjugal que a motivou e é cono
tada por ele, não podendo ser acusada de
constituir instrumentalização do processo
reprodutivo. Diferente é a situação das
mães de substituição, em que há instru30 - ORDEM DOS MÉDICOS

mentalização da mulher (que fica como
que reduzida a uma máquina de gestação),
o mesmo se podendo dizer dos dadores
de gâmetas.
Por outro lado, a mencionada motivação
de verdadeiro amor para com o nascituro
implica que se lhe assegurem as condi
ções indispensáveis a um desenvolvimento
equilibrado, como a de um ambiente
harmónico e estável, com a presença actu
ante de pai e mãe.
b) A liberdade ética

Este princípio, anteriormente enun
ciado_, exige que os casais candidatos à
RMA sejam devidamente informados, por
centros médicos idóneos, não só acerca
das diferentes modalidades técnicas ofe
recidas no estado actual da ciência e dos
múltiplos aspectos atinentes a cada uma
delas, mas também acerca das opções
sociais (adopção, iniciativas assistenciais)
para superação da infertilidade. Deste
modo, a sua.decisão poderá ser esclareci
damente livre.
Se todo o acto médico exige o consen
timento informado, essa exigência é tanto
maior quanto mais nos aproximamos do
domínio da sexualidade. Por um lado,
imperam neste domínio tabús ancestrais
que atravessam toda a sociedade. Por outro
lado, as teorias psicológicas contemporâ
neas propuseram interpretações susceptí
veis de projectar uma luz maior sobre a
sexualidade e sobre a sua repercussão no
desenvolvimento da liberdade da pessoa
humana.
A globalidade da pessoa não se esgota
na sua expressão física. A pessoa humana
é uma unidade indissociável de expres
são física e psíquica. É uma consciência
que vai gradualmente emergindo, ao longo
da vida, de um inconsciente tecido por
todas as experiências vividas pelo ente
humano desde a sua concepção.
Essa unidade indissociável de expressão
física e psíquica seria violada - tanto no
que diz respeito às mães como aos filhos
- se o processo reprodutivo apenas tivesse
em linha de conta as componentes tecno
lógicas, sem alertar para as opções sociais
possíveis em face da infertilidade nem
cumprir um intenso acompanhamento psi
cológico do casal.
Note-se, no entanto, que o casal não
substitui a pessoa na sua singularidade e na
sua capacidade exclusiva de decidir de
acordo com a sua consciência. A decisão
livre do casal provém da convergência e da
harmonização de duas decisões livres, em
que tem particular relevância a decisão da
mulher, visto ser ela o primeiro sujeito do
processo reprodutivo e a principal afec
tada pelas técnicas da RMA. As mulheres
têm o direito e a responsabilidade de deci
direm, por si próprias e de acordo com as
suas circunstâncias, as opções reprodutivas
que querem seguir.

Todos os intervenientes no processo
devem ajudar as mulheres e os casais para
que possam adquirir a liberdade interior
imprescindível para tomar essa decisão
livre. A ânsia obsessiva de querer um filho
"a todo o custo", assim como as mentali
dades eivadas de narcisismo ou egoísmo
podem tirar ao casal a necessária liber
dade de espírito, além de poderem pro
jectar sobre o nascituro uma carga instru
mentalizante e objectal que ofende o seu
direito à liberdade.
Na sequência de se reclamar o chamado
"direito a ter filhos", virá eventualmente a
reivindicar-se o "direito" a ter os filhos
com as características que os pais dita
rem. Se a tecnologia vier um dia a ter
capacidade para produzir uma criança com
as características que os pais encomen
dem, será difícil que, mais tarde, pais e
filhos se confrontem numa autêntica alte
ridade de liberdades. A tendência ser'
com efeito, a de os pais olharem para
filhos como para o produto que enco
mendaram, instrumentalizando-os, e que
os filhos acusem os pais por eventuais
características com que não se identifi
cam.

3. Conclusões gerais
a) O princípio da não-instrumentali
zação da pessoa humana aplicado à uti
lização das técnicas de RMA leva-nos,

assim, a concluir que essas técnicas:
(i) não devem ser eticamente rejeita
das por motivo da dissociação que de facto
estabelecem entre acto sexual e procriação;
(ii) não constituem um método alter
nativo à reprodução natural e só devem
ser utilizadas quando não for possível, por
outros meios, o tratamento da infertili
dade;
(iii) devem aplicar-se exclusivamente
casais heterossexuais com garantias
estabilidade (legalmente constituídos ou
não) e de condições adequadas para o
completo e harmónico desenvolvimento
do nascituro, ficando excluídas as situa
ções em que ele viesse a ter só mãe ou só
pai, quer por inseminação post mortem,
quer por procriação duma mulher isolada
(sem ligação, nem de direito nem de facto,
a um homem) ou dum homem isolado
(por recurso a mãe de substituição);
(iv) devem excluir o recurso a mães de
substituição, quer estas contribuam ou não
com os seus ovócitos;
(v) devem igualmente excluir outras
formas de instrumentalização do processo
reprodutivo, como a criação de embriões
só para fins de investigação, a criação de
seres humanos geneticamente idênticos
por clonagem ou outros meios, a transfe
rência de embriões humanos para o útero
em outras espécies, e a fusão inter-espe
cífica de gâmetas ou embriões.
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b) O princípio da liberdade ética apli
cado aos problemas em análise leva-nos,
ainda, a concluir que:
(i) As técnicas de RMA devem praticar
-se em centros de reconhecida idoneidade,
submetidos periodicamente a avaliação
de qualidade;
(ii) As perspectivas de êxito devem ser
de molde a justificar o recurso a estas téc
nicas;
(iii) Os centros devem certificar-se de
que os beneficiários estão totalmente escla
recidos sobre os riscos e benefícios das
técnicas de RMA com relação a eles pró
prios e à sua eventual descendência, bem
como sobre outras implicações médicas,
jurídicas, sociais e éticas ligadas a essas
técnicas e de que deram o seu consenti
mento, em condições de autêntica liber
dade, de forma expressa e por escrito;
(iv) Os centros devem fazer o acom
panhamento psicológico do homem e da
mulher que desejam recorrer à RMA. O
mesmo acompanhamento se deve prolon
gar durante todas as fases da RMA.

4. Algumas questões específicas
a) RMA heteróloga
A aplicação, à reprodução com dadores,
dos princípios anteriormente expostos,
que este Conselho perfilha, leva-nos a
algumas conclusões complementares.
Considerando que os gâmetas trans
portam genes que são determinantes espe
cíficos da identidade da pessoa nascitura,
a RMA heteróloga implica:
(i) com relação ao dador:
- a sua instrumentalização, reduzin-do-o
a um produtor de gâmetas,
- a negação da sua auto-realização pro
criativa na linha da liberdade ética,
transmitindo vida desresponsabili
zado dum projecto parental e dum
contexto familiar;
(ii) com relação ao casal beneficiário:
- quebra da ligação entre a realidade
sexual do casal e a sua expressão pro
criativa,
- quebra da unidade procriativa do casal
pela intromissão de um elemento fun
damental (portador de determinantes
genéticos da pessoa vindoura) que
lhe é estranho,
- assimetria no projecto conjunto do
casal,
- transmissão de vida que, em 50% dos
genes, não é própria mas alheia;
(iii) com relação ao nascituro:
- privação das relações filiais com o
seu progenitor (a que tem direito),
desinserindo-o das suas raízes gené
ticas,
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- possíveis consequências da dissocia
ção da paternidade (ou maternidade)
genética e social.
Acresce ainda a questão do possível
direito da criança a conhecer a identidade
do seu progenitor. À medida que o reco
nhecimento de tal direito vai ganhando
terreno num número crescente de países,
toma-se impraticável o anonimato dos
dadores, o que retira à dação de gâmetas o
carácter despersonalizado e reificado com
que ela se tinha apresentado e põe mais em
evidência a sua verdadeira natureza.
Nessas condições já muitos deixam de
defender a reprodução com dadores.
No entanto, a reprodução heteróloga
entrou nos costumes de muitas socieda
des de uma forma discreta (e, nalguns
casos, até clandestina) e foi-se generali
zando de forma mimética e acrítica, sem
que se tivesse deixado lugar para a refle
xão independente e esclarecida a que uma
sociedade livre tem direito.
A favor da RMA heteróloga não se evo
cam argumentos que pretendem refutar as
objecções mencionadas, nem se dão outras
razões além da operacionalidade: é tecni
camente possível e parece satisfazer os
desejos de certos casais inférteis.
Mas este Conselho defende que nem
tudo o que é tecnicamente possível é
necessariamente desejável para a vida e
para a dignidade humana. E a crescente
procura de reprodução heteróloga não
pode considerar-se como argumento válido
a seu favor, já que a maioria desses casais,
num desejo exacerbado de terem o filho
pretendido, não têm espaço psicológico
suficientemente liberto para debater com
objectividade questões éticas e acabam
por ser iludidos nas suas verdadeiras pre
tensões.
Por todos os motivos evocados e na
fidelidade aos princípios de que partiu,
este Conselho não pode considerar a RMA
heteróloga como eticamente aceitável.
Também o Conselho Nacional de
Deontologia Médica rejeitou por unani
midade a reprodução com dadores 12; e a
Resolução do Parlamento Europeu, em
1989, sobre fertilização artificial in vivo e
in vitro5 declarou indesejáveis todas as
formas de reprodução heteróloga. Vários
países, depois de discussão mais aprofun
dada, começaram recentemente a restrin
gir ou rejeitar a reprodução com dadores.
b) Embriões excedentários
Do ponto de vista ético, os embriões
excedentários criam o mais grave dos pro
blemas da FIVETE e ZIFT. Calcula-se
que, só em França, existam actualmente
10.000 embriões excedentários congela
dos 1 3. Para muitos deles já não subsiste
um projecto parental. Os destinos possíveis

são: destruição, dação a um outro casal
infértil ou uso para experiências de inves
tigação não em seu benefício (ver II, 3).
Existe, a nível mundial, uma irredutível
controvérsia sobre a liceidade destes des
tinos, baseada na diversidade de opiniões
acerca do estatuto do embrião - tem ele,
ou não, a mesma dignidade da pessoa
humana plenamente d esenvolvida?
Merece, ou não, a mesma protecção e res
peito?
Para uns, a dignidade da pessoa humana
só se adquire gradualmente ao longo do
processo que conduz do ovo ao indivíduo
inteiramente formado. Para esses, o res
peito e protecção devidos ao embrião antes
da implantação são muito menores que os
atributos à pessoa humana plenamente
desenvolvida, o que toma eticamente acei
tável, sob determinadas condições, a eli
minação de embriões excedentários, a sua
dação a outros casais inférteis, ou o se
uso para investigações de comprova
importância científica. A lei britânica de
199014, por exemplo, autoriza todas essas
utilizações, assim como experiências em
embriões produzidos expressa e exclusi
vamente para investigação científica, com
finalidades que a mesma lei descreve.
Para outros, pelo contrário, o ovo e o
embrião participam já da mesma digni
dade da pessoa humana. Pela fecundação
estabelece-se uma nova individualidade
genética e destino humano que em seguida
se irão simplesmente expressando em fases
sucessivas e graduais dum processo con
tínuo, mas cujo dinamismo lhe vem e já
estava contido no ovo. Para esses, entre os
quais se encontra a Igreja católica, os
embriões merecem a mesma protecção e
respeito que a pessoa humana plenamente
desenvolvida. Um embrião excedentário
que se abandona, ou se dá a outro casal, ou
se submete a uma investigação que não é
em seu favor, constitui um grave atentado
à dignidade humana.
Enquanto esta controvérsia não for
resolvida e subsistir a dúvida, tem apli
cação, entretanto e sempre, o princípio
ético que estabelece ser gravemente ilí
cito atentar contra uma entidade de que
se duvida se, sim ou não, constitui um
sujeito investido de plena dignidade
humana.
Seguindo este princípio, o Conselho de
modo nenhum considera eticamente acei
tável que embriões excedentários sejam
destruídos, dados a outros casais ou usados
em investigações não em seu benefício.
Para o evitar, há apenas a solução de
garantir que todos os embriões exceden
tários sejam, mais tarde, transferidos para
a mulher que para eles contribuiu, ou, se se
julga que essa garantia não é realista,
impedir radicalmente a formação de
embriões excedentários, não inseminando
mais que 3 ou 4 ovócitos em cada ciclo
(ver II, 3).
Para que esta solução seja viável, o
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número de ovócitos a inseminar deverá
ser tal que não possibilite a formação de
mais embriões excedentários do que aque
les a que o casal se tenha comprometido a
vir a utilizar posteriormente. Se o casal
não quiser firmar tal compromisso, ou se
não existirem condições ou garantias con
sideradas suficientes para que esse com
promisso venha a ser respeitado, ou se se
julgar que ele é irrealista, resta apenas o
procedimento de inseminar não mais que
3 ou 4 ovócitos.
É este último o procedimento preconi
zado por uma Recomendação do
Parlamento Europeu de 198915 a qual soli
cita que o número de ovócitos a inseminar
não seja superior ao dos embriões que se
podem transferir para a mulher num só
ciclo e solicita aos governos e aos parla
mentos dos estados membros que consi
derem a inclusão na respectiva legislação
e iniciativas conformes a este princípio.
derindo a esta norma, a lei alemã de pro
tecção dos embriões de 1990 16 penaliza
quem insemine ovócitos em número supe
rior ao dos embriões que se podem trans
ferir para a mulher num só ciclo. Muitas
equipas no mundo e duas em Portugal
seguem este procedimento, o qual estimu
lará os progressos da investigação tenden
tes, como se indicou atrás (II, 4), a evitar a
formação de embriões excedentários.
e) Enquadramento social
O rápido desenvolvimento e diversifi
cação de cada vez maior número de téc
nicas bio-médicas tem elevado de tal modo
as despesas com a saúde pública que se
calcula, para o ano 2000, que elas repre
sentem, nos Estados Unidos, 15% do
PNB17. Prevê-se que os futuros aumentos
se dêm a uma taxa superior à do cresciento do PNB, obrigando a sociedade a
ções fundamentais.
Levanta-se então o delicado problema
do justo equilíbrio entre direitos indivi
duais e direitos colectivos. Se o parecer
ético sobre técnicas de ponta não pode
ignorar a questão da universalidade do
direito aos cuidados de saúde, a questão do
acesso às técnicas de RMA não deve ocul
tar a realidade social: a existência na socie
dade portuguesa (para não falar no mundo)
de milhares de crianças que são totalmente
carecidas de ambiente e cuidados familia
res. Aqui se aplica o princípio ético enun
ciado atrás (IV, 1) de que "a realização
de si próprio, na relação constitutiva com
e para os outros" se deve realizar "no qua
dro de instituições justas".
Ao nível da ética social, começa então
a equacionar-se o problema da justa alo
cação de verbas para a saúde e do estabe
lecimento das suas prioridades. Nessa
altura poderá pôr-se a questão de saber
onde se situam as técnicas da RMA nessa
gradação de prioridades.

Um recente relatório holandês da
Governmental Comrnittee on Choices in
Health Care 18 estabelece quatro critérios
que devem definir os tratamentos básicos
("basic package") a serem suportados pela
segurança social. Esses critérios são: (i)
grau de necessidade dos cuidados de
saúde em análise, (ii) sua eficácia (per
centagem de êxito), (iii) sua eficiência
(razão entre eficácia e custo) e (iv) impos
sibilidade de que esses cuidados de saúde
sejam economicamente suportados pelos
próprios indivíduos. De acordo com esses
critérios, a RMA não fica incluída no
"basic package". A principal razão aduzida
para essa posição é a de que nem os inte
resses da comundiade nem as normas e
valores da sociedade parecem justificar
uma solidariedade compulsiva com a pre
tensão (que este Relatório julga não ser
um direito) dos casais inférteis de terem
filhos por RMA.
O Conselho Nacional de Deontologia
Médica também se pronunciou sobre este
assunto em 1985, perante a perspectiva
de criação de centros de RMA, e defendeu
que "num País em que clamorosas neces
sidades e insuficiências na área da saúde
esperam por soluções justas e adequadas,
se considere como não prioritário o inves
timento exigido pela criação dos referi
dos Centros"19.
Além disso, a Organização Mundial de
Saúde defende que as opções sociais e as
opções médicas para a superação da infer
tilidade devem ter igual tratamento e aná
loga comparticipação social, o que nem
sempre se tem verificado'. Em muitos paí
ses em que todos ou boa parte dos custos
da RMA são suportados pela segurança
social, já não o são os custos da adopção,
além de se verificarem maiores exigên
cias na definição de infertilidade (e mais
longas demoras) para a adopção do que
para a RMA. Estes factos constituem uma
injustiça social.
Note-se, no entanto, que qualquer res
posta actualizada para o enquadramento
social da RMA, entre nós, só deve ser
dada no contexto de um estudo global,
justificado e profundo, que terá de vir a ser
elaborado, acerca das comparticipações
sociais que deverão ser atribuídas a cada
um dos vários tipos de intervenções médi
cas.
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Declaração de Voto apresentada pelo Bastonário da Ordem dos Médicos,
Dr. Carlos Alberto de Santana Maia, com base no parecer do Conselho Nacional
de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos
"O Relatório-Parecer sobre Reprodução
Medicamente Assistida é um documento
muito completo que merece ser referido
com particular apreço.
Apresenta-se de dimensões adequadas
à problemática que aborda, está muito
bem estruturado e escrito numa lingua
gem clara e didáctica, sem fugir à termi
nologia técnico-científica indispensável à
correcta compreensão dos problemas equa
cionados.
Nele se faz uma boa análise da reali
dade portuguesa, com referência objec
tiva aos vários Centros Médicos envolvi
dos nestas técnicas e citação das posições
doutrinárias tomadas pelo Conselho
Nacional e Deontologia Médica da Ordem
dos Médicos (hoje Conselho Nacional de
Ética e Deontologia Médica) sobre os
temas em análise.
No capítulo de "Reflexão-Ética" este
Relatório produz uma excelente análise
dos variados problemas suscitados pela
Reprodução Medicamente Assistida
(R.M.A.) que vai referindo explicitamente
e tomando sobre eles posições muito cla
ras que se nos afiguram eticamente irre
preensíveis."
Declaração de Voto da Dr.ª Ivónia de

Freitas Leal:

INTRODUÇÃO

"Dissocio-me da versão final do texto
do Relatório-Parecer sobre R.M.A.
Considero que esta versão foi elabo
rada de forma contrária à 7 .ª versão, a
mais legítima por ter sido aprovada na
generalidade numa reunião com quorum.
Sucede que, como em devido tempo
alertei, as alterações introduzidas poste
riormente desvirtuaram consderavelmente
o sentido do texto então aprovado, justa
mente nalguns pontos considerados essen
ciais.
Afigura-se-me particularmente criticá
vel o facto de os mesmos fundamentos
éticos servirem de base à elaboração de
conclusões práticas tão diferentes, para
não dizer divergentes, como são as apre
sentadas na 7.ª versão e na versão defini
tiva.
QUESTÕES ESPECÍFICAS
a) R.M.A. heteróloga

Entendemos que aquilo que pode ser
válido para dação de esperma não é inte
gralmente aplicável à dação de ovócitos.
Da parte da dadora e, até pelo que o

gesto representa de sofrimento físico e
generosidade, é de excluir a noção de ins
trumentalização e de desresponsabiliza
ção, devendo pelo contrário tal gesto ser
considerado como uma manifestação de
profunda solidariedade humana e social.
A unidade procriativa do casal não é
afectada, devido à participação feminina
na gestação, propiciadora de uma intensa
ligação orgânica e afectiva ao novo ser.
Quanto a este, existirá sempre uma liga
ção privilegiada aos seus progenitores, de
índole genética por um lado e vivencial
pelo outro.
b) Embriões excedentários

Consideramos pouco coerente a posição
do Conselho ao aceitar a legitimidade da
dúvida quanto ao estatuto do embrião e
no mesmo texto conferir-lhe logo de
seguida realmente, o estatuto de um sujeito
de plena dignidade humana.
A atitude prática preconizada, aceitável
relativamente a indicações como as este
rilidades tubárias, vai comprometer con
sideravelmente, para não dizer de uma
forma quase absoluta o recurso à R.M.A.
nos casos de factores masculinos e esteri
lidades ideopáticas". (A.M. Pereira
Coelho).

Declaração de Voto apresentada pelo Prof. A. M. Pereira Coelho
Relativamente ao Parecer Sobre

Reprodução Medicamente Assistida

aprovado no dia 20 de Janeiro por todos os
Senhores Conselheiros/as presentes e com
o qual estou completamente de acordo,
desejo apresentar uma declaração de voto
para realçar alguns aspectos.
Quero registar, em primeiro lugar, o
meu apreço pela estrutura do documento,
e a precisão e clareza do tratamento dadas
a cada um dos items tratados.
Em segundo lugar o aprofundamento
da reflexão feita sobre os problemas éticos
que a RMA pôs à consciência de todos
os Senhores Conselheiros/as e que se
deseja sejam também avaliados por cír
culos cada vez mais vastos da sociedade
civil. É este aprofundamento que explica
a demora no processo de elaboração do
Parecer-Relatório que foi decorrendo com
a ponderação que um tema de tal complexidade exige; pelo mesmo motivo, onze
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versões do documento foram sendo cui
dadosamente aperfeiçoadas até se chegar
à definitivamente aprovada.
Em terceiro lugar, é-me particularmente
grato ter-se verificado:
- que no Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida não existe,
relativamente aos avanços da ciência
e tecnologia médicas e suas aplica
ções, um divórcio entre a visão cien
tífica e a visão ética - mais global e
globalizante que valoriza, antes de
mais, a dignidade humana;
- que o documento assinale "que os
cuidados relativos à fertilidade com
preendem programas de prevenção,
opções sociais e opções médicas";
- que chame a atenção para os múlti
plos factores, nomeadamente emocio
nais que podem estar na origem de
"infertilidades de causa inexplicada";

- e que aponte a urgência "de investi
gar estas e outras causas evitáveis de
infertilidade e desenvolver largamente
programas de prevenção, de educa
ção para a saúde e para a sexualidade
e serviços de aconselhamento da
população".
Finalmente quero deixar expressas as
minhas homenagens ao Ilustre Relator do
documento, pela inteligência, sabedoria,
modéstia e paciência que evidenciou no
difícil trabalho de aceitar e integrar num
texto que resultou coeso, todas as suges
tões e correcções que os Senhores
Conselheiros/as foram sucessivamente
apresentando. (lvónia de Freitas Leal).
Lisboa, 120 de Fevereiro de 1993
O Presidente do Conselho Nacional

de Ética para as Ciências da Vida
Mário Raposo

