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NovaFACE 
e 0111 este número de Janeiro, a 

Revista da Ordem dos Médicos 
(0.M.) inicia um novo ciclo e 

apresenta uma nova face. 
Era uma promessa da aclual direcção 
dar uma particular atenção às publi
cações da Ordem. Tratava-se de uma 
necessidade óbvia pois, acima de tudo, 
a 0.M. é o traço de união entre todos os 
médicos e as suas publicações devem 
assegurar o íluir regular, seguro e sério 
da informação entre todos os Colegas. 
Reconhecemos que nem sempre é fácil 
ao médico dedicar o seu tempo a ler 
todo o manancial de informação que 
regularmente lhe inunda a caixa de 
correio. Por ser difícil consideramos 
dever apostar em publicações simples, 
regulares, de conteúdos de interesse 
genérico tratados de forma sintética e 
frontal. 
A "Acta Médica" orientada por um 
grupo de Colegas capaz, dinâmico e 
empenhado, rapidamente veio a adqui
rir caracleristicas adequadas e espera
mos conseguir que se torne a revista 
científica de referência da medicina 
portuguesa. O seu carácter de interesse 
geral cada vez mais deverá tender a 
aproximar os médicos, cada vez mais 
isolados no seu conhecimento parcelar 
especializado. 
Para a renovação da "Acta" muito 
contribuiu a disponibilidade e interesse 
da empresa que assegura a sua pro
dução e exploração comercial. Quanto à 
"Revista", dado o seu carácter temático 
mais informativo e afastado da área 
científica, a reestruturação tem-se reve
lado mais complexa. 
Apostámos em produzir autonomamente 
a "Revista" sabendo que o encargo 
financeiro que ela acarreta para a 0.M. 
exige uma gestão cuidadosa e opções 
sensatas e seguras. Fomos norteados 
nas tomadas de decisão que foram 
necessárias pela consciência que dirigir 
a O.M. não é só expressar opções de 
natureza politica ou sócio-profissional e 
muito menos assumir funções de repre
sentação. Gerir a O.M. é também res
ponsabi lizar-se por uma pesada 
máquina administrativa e financeira 
que com um orçamento exíguo presta 
serviços gratuitos aos médicos e à 
população portuguesa. 

A "Revista", elemento importante de 
tal prestação de serviços, vai agora 
entrar numa nova fase. Queremos que 
seja a revista de todos os médicos pelo 
que iremos privilegiar, para além da 
informação um mais extenso sector de 
opinião. Estão todos os Colegas desde 
já convidados a privilegiar a "Revista 
da 0.M." com os seus textos sobre 
qualquer lema de seu interesse. 
O ano de 94 será uin ano de ajusta
mento e renovação em que não hesita
remos em mudar o grafismo, a impres
são, a imagem. Contamos desde já com 
as vossas críticas para nos indicarem 
as opções correclas. 
Na área da Saúde, Portugal entrou em 
1994 com uma nova equipa minis
terial, da qual se aguarda a adopção de 
medidas que introduzam alterações 
positivas na política da Saúde. 
Dentro das grandes linhas traçadas 
pela Constituição da República, pela 
Lei de Bases de Saúde e pelo Pro
grama do Governo muito há a fazer 
para alterar a situação actual de 
grande descontentamento da popu
lação e dos profissionais. 
Sendo os novos responsáveis pelo 
Ministério profundos conhecedores dos 
problemas e coin grande experiência 
na área, é de esperar uma nova forma 
de os encarar, modificando comporta
mentos e não se pautando por um eco
nom icismo feroz, por uma partidari
zação escandalosa e por uma má 
priorização dos objectivos a alcançar. 
A descentralização nós serviços de 
saúde, o desenvolvimento dos cuida
dos primários, a sua articulaçao com 
os hospitais e destes entre si, o pre
enchimento dos quadros através de 
concursos transparentes e em que as 
vagas se mantenham abertas até serem 
preenchidas, a defesa das carreiras; 
novos modelos de formaçao médica 
básica e e�pecializada a que lodos 
tenham acesso, sao aspecios louváveis 
de entre as medidas já anunciadas. 
O papel cada vez mais irriportanle a 
desempenhar pelo sector privado na 
prestação de cuidados de saúde, o 
estabelecimento de uma ampla área 
convencionada dentro de moldes jus
tos e juridicamente claros, são outros 
dos objeclivos a atingir e que muito 

podem contribuir para uma saúde de 
melhor qualidade, eficácia e capa
cidade de resposta, resolvendo os 
problemas das listas de espera, com 
todos os problemas humanos, sociais e 
económicos qve determinam. 
A Saúde é hoje um dos problerrias mais 
complexos da Sociedade e dos Estados, 
sobretudo pelos seus custos que não 
param de crescer e cujas causas são 
universais e bem conhecidas. 
A discussão dos aspectos ético-sociais 
na atribuição e distribuição de recur
sos para a Saúde está na ordem do dia 
e é uma preocupação de todos os 
responsáveis e decisores. 
Daí que a Saúde deva ser desparti
darizada e objecto de amplo debate 
entre as forças políticas, sociais, 
económicas e profissionais. 
Neste sentido a 0.M., no âmbito do 
Fórum Médico, propôs aos Orgãos de 
Soberania a suspensão do actual 
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e 
a criação pela Assembleia da República 
de um grupo de trabalho independente 
para estudo e apresentação de propostas 
neste domínio, aliás à semelhança do 
que foi seguido noutros países. 
Como um aspecto parceÍar, mas de 
extrema importância, urge igualmente 
nova legislação sobre a gestão das 
unidades de saúde, para o que a 0.M. 
está a promover debates e, também no 
âmbito do Fórum Médico, foi criado 
um grupo específico para apresentar 
uma proposta ao Ministério da Saúde, 
respondendo assim à àbertvra mani
festada pelo actual Mi_nistro sobre 
matéria tao relevante a que se regista 
como muito positiva. 
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Actualidade 

O Segredo Médico 
e os Direitos Humanos 

A Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral organizou um 
encontro sobre «Segredos Profissionais», que decorreu no Auditório 
da Reitoria da Universidade de Coimbra no dia 16 de Outubro. 
O presente artigo, publicado na revista da Ordem dos Advogados, 
reproduz a intervenção do seu Bastonário nesse encontro. 
Pela sua importância para a classe médica, foi solicitada autorização 
para a sua transcrição na nossa revista. 

e omeçaria por agradecer à 

Associação Portuguesa de 

Médicos de Clínica Geral, a 

honra que me concedeu de partici

par nestas jornadas de Clínica Geral 

e Medicina Familiar de Coimbra. 

Devo esclarecer previamente que 

não me considero de forma alguma 

um especialista nesta matéria. 

Será por força das responsabilidades 

que me incumbem como Bastonário 

da Ordem dos Advogados, e que me 

obrigam a meditar sobre 

o sentido, validade e

polémica em torno da devassa dos 

ficheiros clínicos, consentida pelo 

Decreto-Lei nº 291/93. 

Começaria por abordar a questão dos 

inquéritos parlamentares. 

Esta Lei estipula no n.º6 do art.º13º, 

sobre a epígrafe «Poder das Comis

sões», que no decorrer do inquérito 

só será admitida a recusa de forneci

mento de documentos ou a prestação 

de depoimentos com fundamento em 

Segredo de Estado ou em Segredo de 

Dr. Júlio de Castro Caldas 

prestar depoimentos ou fornecer 

documentos, com fundamento em 

Segredo de Estado ou em Segredo de 

Justiça. E o art. º 17º no Regime 

Jurídico dos depoimentos estipula no 

seu n.º 1, que a falta de comparência 

ou a recusa de depoimento perante a 

Comissão Parlamentar de Inquérito 

só se _terão por justificadas nos 

termos gerais da Lei de Processo 

Penal. 

Tal como se encontra redigida a Lei, 

na sua singela clareza e 

articulação, não restam 

modernidade dos funda

mentos éticos dos Segre

dos Profissionais, que 

me levam a ter agora o 

arrojo de vir aqui con

versar convosco sobre o 

segredo Médico. 

( ... ) HÁ UM SENTIDO DE OPORTUNIDADE dúvidas de que o 

Regime da Justificação 

de Recusa regulado nos 

termos da Lei de 

Processo Penal só pode 

ser invocado quando se 

tenha como justificação 

Porém, há um sentido de 

oportunidade nesta inter

venção que, emerge não 

só da recente publicação 

da Lei nº 5/93, de 1 de 

Março, que estabeleceu o 

NESTA INTERVENÇÃO QUE EMERGE NÃO SÓ DA 
RECENTE PUBLICAÇÃO DA LEI N." 5/93, DE 1 DE 
MARÇO, QUE ESTABELECEU O REGIME 
JURÍDICO DOS INQUÉRITOS PARLAMENTARES E 
QUE I TRODUZIU MAIS UMA DERROGAÇÃO 
LEGAL AOS SEGREDOS PROFISSIONAIS, COMO 
DA RECENTE POLÉMICA EM TOR O DA DEVASSA 
DOS FICHEIROS CLÍNICOS, CONSENTIDA PELO 
DECRETO-LEI N.0 291/93. 

ter ficado. 

o Segredo de Estado ou

o Segredo de Justiça já 

que não ficaram

ressalvados os Segredos

Profissionais no n.º 6 do

art.º 13º, como deveriam

regime jurídico dos inquéritos 
parlamentares e que introduziu mais 

uma derrogação legal aos Segredos 

profissionais, como na recente 

Justiça nos termos da legislação 

respectiva. 
Inequivocamente, ficou estabelecido 

que só haveria recusa legítima a 

Pouco importa que ilustres Parla

mentares, que nesta matéria inter

vêm, digam que não era essa a 



vontade dos legisladores. O certo é, 
que a Lei tal como está redigida, 
permite em quaÍquer caso o forçar a 
porta ou obrigar ao depoimento todos 
aq�eles que por via das profissões 
que desempenham estejam vincula
dos aos Segi·edos Profissionais. 
Os Advogados entendem que esta 
omissão é gi·ave e é um recuo civili
zacional. Tão grave no que toca ao 
domínio do Segredo Profissional do 
Advogado, como no 
que toca ao domínio do 

obrigando-o a estabelecer garantias 
contra a utilização abusiva, ou con
trária à dignidade humana, de infor
mações relativas às pessoas e às 
famílias. 
Entre essas garantias contam-se, 
desde logo, as sanções penais e as 
de carácter civil. 
O legislador penal tipifica e penaliza 
os comportamentos que violam a 
intimidade (violação do domicílio, da 

A proibição de i1úormações relativas 
às pessoas e à família abrange não 
apenas as abusivas (isto é, as não 
autorizadas), mas também as 
contrárias à dignidade h umana. 
Pretende-se, assim, reforçar a ideia 
de que certas informações relativas 
às pessoas e famílias podem desper
sonalizar, degradar, desindividua
lizar os seres humanos (ex. divul
gação cÍe imagens de inclíviduos com 

SIDA, publicações ele 
Registos hospitalares 

Segredo Profissional 
do Médico. 

INEQUIVOCAMENTE, FICOU ESTABELECIDO QUE 
SÓ HAVERIA RECUSA LEGÍTIMA A PRESTAR 

de uma pessoa, reve
lando doenças humi
lhantes). » Estamos convictos que 

a norma; tal como vêm 
formulada, emergiu de 
uma desconsideração 
dos legisladores em 
relação aos valores que 
se encontram etica
mente consagrados nos 

DEPOIMENTOS OU FORNECER DOCUMENTOS, COM 1o que toca ao Segre
do Médico, sabemos 
que nos termos do dis
pos to no art. º 68º elo 
Código Deontológico 

FUNDAMENTO EM SEGREDO DE ESTADO OU EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA( ... ) POUCO IMPORTA QUE 
ILUSTRES PARLAMENTARES, QUE NESTA 
MATÉRIA INTERVÊM, DIGAM QUE NÃO ERA ESSA A 

VONTADE DOS LEGISIAIÍORES. Médico, são conside
rados como abrangidos 
pelo Segredo Profis-segredos profissionais 

e uma falta de atenção muito clara 
ao preceituado no àrt.º 26º da Cons
tituição onde se diz «que a todos são 
reconhecidos os direitos à identi
dade pessoal, à capacidade civil, à 
cidadania, ao bom nome e repu
tação, à imagem, à palavra e à 
reserva de intimidade da vida priva
da e familiar» . E o n.º 2 deste artigo, 
diz que «a lei estabelecerá garantias 
efectivas contra a utilização abusiva 
ou contrária à dignidade humana de 
informações relativas 
às pessoas e famílias» . 

correspondência, das conversas) que 
«gravem» diinei1sões da vida privada 
(através do registo de imagens, de 
co"nversas, de informações nomi
nativas) ou que tornem públicos 
aspectos da intimidade (revelação de 
segredos, transmissão e publicação 
de palavras e imagens). 
As sanções de carácter civil são 
sobretudo de natureza ressarcitória, 
destinadas a possibilitar a compen
sação dos danos morais e materiais 

sional todos os factos que tenham 
chegado ao conhecimento do Médi
co, no exercício elo seu mister ou por 
causa dele. São considerados, 
designadamente como informação 
confidencial: os factos revelados 
directamente pelo doente, por 
outrem a seu pedido ou terceiro com 
quem lenha contactado durante a 
prestação de cuidados ou por causa 
deles; os factos de que o Médico se 
apercebeu, provenientes ou não da 

observação clínica do 

Ou seja, a Assembleia 
da República não 
tomou em conside
ração o preceituado 
neste n.º 1 e n.º 2 do 
art. º 26º da Consti
tuição e legislou 
inconstitucionalmente. 
Aliás; na  3ª edição 
anotada por Canotilho 
e Vital  Moreira, da  

NO QUE TOCA AO SEGREDO MÉDICO, SABEMOS 

doente ou de terceiros; 
os factos comunicados 
por outro médico obri
gado quanto aos mes
mos a Segredo profis
sional. 

Constituição da Repú-

QUE NOS TERMOS DO DISPOSTO O ART." 68" DO 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO MÉDICO, SÃO 
CONSIDERADOS COMO ABRA GIDOS PELO 
SEGREDO PROFISSIONAL TODOS OS FACTOS QUE 

TENHAM CHEGADO AO CO HECIMENÍO DO 
MÉDICO, NO EXERCÍCIO DO SEU MISTER OU POR 
CAUSA DELE. 

gações 

Ora sucede, que estes 
normativos deixaram 
de ser absolutos, e pro
gressivamente forain 
sendo introduzidos na 
ordem júridica portu
guesa, múltiplas derro-

legais a esta obrigação ele blica Portuguesa pode ver-se, em 
comentário áo n.º 2 deste mesmo 
artigo, que estes ilustres constitucio
rialistas consideram ser este preceito 
da Constituição «uma imposição 
legisferante que vincula o legislador, 

resultantes de comportamentos lesi
vos da intimidade (acções ele respon
sabilidade). Podem também cons
tituir niedidas judicialmente decre
tadas (apreensão de máquinas, 
filmes, medidas cautelares). 

reserva, que tem como fundamento 
preservar o doente como ínclividuo. 
Estamos em crer que o marco histó
rico para a consagração ele tais derro
gações legais emergiu na época 



moderna, do n.º 2 da base 9ª da Lei 
2036, de 9 de Agosto de 1949, que 
impôs aos Médicos a obrigação de 
comunicação ao Delegado de Saúde 
ou Sub-delegado de Saúde da 
respectiva área, no prazo de 48 
horas, a informação acerca da sus
peita de casos de doença contagiosa. 
As tabelas de <loe11<,:as ele declaração 
obrigatória ordenadas ele acordo com 
o Código da 9º revisão ela Clas
sificação Internacional
de Doenças (C.I.D.) da 
Organização Mundial

exclusão social, derrogadores de 
direitos individuais básicos e para os 
quais os médicos e juristas têm de 
encontrar soluções de Humanidade. 
Neste quadro acrescido de dificul
dade, o médico tem de lidar com a 
sua obrigação de segredo e a cola
boração com serviços de Segurança 
Social e equiparáveis. E aqui, 
quando falamos em equiparáveis, 
falamos em companhias de seguros, 

Actualidade 

emaranhado de obrigações e vincu
lações, tem ainda o médico a impo
sição constante do art.º 77º do seu 
Código Deontológico, a vinculação 
ao dever seja qual for o seu Estq
tuto, e forma como desenvolve a sua 
acção profissional, de elaborar um 
processo clínico do seu doente, con
servando esse processo clínico ao 
abrigo de quaisquer indiscrições �e 
acordo com as normas do segredo 

profissional, ficha 
clínica do doente, 
onde o médico anota 

ele Saúde, foi sendo 
sucessivamente actua
lizada por Portarias e 
creio que a última das 
quais é a 4 0 /93 que 
integra a Tuberculose 
Miliar e as Hepatites 
por vírus específicados 

OS ADVOGADOS ESTENDEM QUE ESTA OMISSÃO É os seus juízos clínicos 
e informações sobre a 
doença. Ficha clínica 
que em princípio !em 
de ser propriedade do 
médico. 

GRAVE E É UM RECUO CIVILIZACIONAL. TÃO 
GRAVE NO QUE TOCA AO DOMÍNIO DO SEGREDO 
PROFISSIONAL DO ADVOGADO, COMO NO QUE 
TOCA AO DOMÍNIO DO SEGREDO PROFISSIONAL 
DO MÉDICO. 

e não especificados. 
Por enquanto, a vigi-
lância epimiológico ela Síndrome de 
Imunodificiência Adquirida, e 
estados afins, ainda não consta da 
lista de declaração obrigatória. Esta
rá iminente a sua inclusão. Mas ela 
traz à luz do dia novas questões, 
como as que hoje aqui debatemos. 
A simples enunciação de que a noti
ficação deve ser feita em impresso 
próprio (modelo 05901) em que uma 
cópia fica na Autoridade Sanitária 
Distrital e devendo o original ser re
metido à Direcção 
Geral cios Cuidados de 

emitindo atestados confirmativos ela 
existência de circunstancialismos 
que justifiquem a concessão de 
benefícios sociais ou a verificação 
ele pressupostos ou requisitos para 
emissão de uma apólice de seguro. 
O médico tem que lidar com a evic
ção escolar e o afastamento tempo
rário ela frequência escolar e de 
outras activiclacles desenvolvidas nos 
estabelecimentos de ensino - Decre
to-Lei n.º 89/77, de 8 ele Março. Tem 

Ora sucede que este 
processo clínico pode 
nas circunstâncias em 
que o mépico pres�n-

temen te desenvolve a sua acti
vidade, ser uma verdadeira causa de 
violação de direitos da persona
lidade do doente e constituir em 
suma uma autêntica certidão de 
morte antecipada. 
A recente promulgação do l)ecreto
Lei 291/93; de 24 de Agosto, ao 
permitir o acesso de agentes apminis
trati vos, não médicos, à requisição 
para consulta ou junção a autos de 
inquérito de processos e arquivos 

clínicos, introdu� uma 
gravíssima distorção, e 

Saúde Primários, que 
na sua singeleza parece 
não conter qualquer 
espécie de mal ou lesão 
de direitos ela persona
lidade, é originária de 
um tempo caracterizado 
por um optimismo 
científico, em que a 
humanidade não se 
achava confrontada 

A PROIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS 
ainda adicional derro
gação de reserva d� 
confidêncialidade e do 
segredo médico dos 
processos clínicos, 
existentes nos sistemas 
de Medicina Pública. 

PESSOAS E À FAMILIA ABRA CE 1Ã0 APENAS AS 
ABUSIVAS (ISTO É, AS NÃO AUTORIZADAS), MAS 
TANlBÉM AS CONTRARIAS À DIGNIDADE HUMANA. 
(EX. DIVULGAÇÃO DE IMAGE S DE I DIVÍDUOS 
COM SIDA, PUBLICAÇÕES DE REGISTOS 
HOSPITALARES DE U 1A PESSOA, REVELANDO A situação fáctica 

criada pela imponde-DOENÇAS HUMILHANTES). 

com a erupção ele cloen-
ças contagiosas ele violência incon
trolável e sem perspectiva temporal 
ele cura. 
De repente. todos esses conceitos de 
prevenção e ele Saúde Público são 
introdutores de factores brutais ele 

que lidar com a evicção laboral, em 
matérias tão complexas e inter
ligadas como a sinistralidade laboral 
e as doenças profissionais com 
consagração legal dispersa em tantos 
diplomas avulsos. Neste múltiplo 

rada legislação em 
vigor quase justifica 
uma ppstura ética do 

médico, que prefere não exarar na 
ficha clínica ou no processo do 
doente dados que sabe serem facto
res de gravíssima exclusão social. 
O médico ao preencher estes dados

1 

nestas circunstâncias sabe que o 
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sistema criado já não garante a mais 

básica reserva da vida privada, 

constitucionalmente garantida. Sabe
o com amargura e sente-se moral
mente responsável pelas gravíssimas 

consequências que advêm à exis

tência já precária do doente, por via 
da insegurança sigilosa criada. 

Mas é bem claro que 

nestas circunstâncias 

uma ilusória eficácia administrativa, 

contabilística e estatística, que 

esquece serem estas aclividades 
desenvolvidas em domínios unica

mente justificáveis, quando dirigidos 

à satisfação e preservação dos 

direitos individuais. 

O desígnio fundamental que desde 

e os segredos profissionais cons

tituem também essencia dessa 

postura de combale. 

A defesa cios segredos profissionais 

constitue hoje, uma fronteira e um 

fundamento de civilização. 

Pôr em causa ou destruir este equilí

brio de direitos individuais, por 

contra-ponto a outros 

direitos erróneamente 

nenhuma responsabi

lidade seja civil ou 
criminal pode ser im

putada a um médico, 

por via de uma even

tual publicitação de 

factos que nunca pode

riam ser revelados. 

DE REPENTE, TODOS ESSES CO CEITOS DE 
PREVENÇÃO E DE SAÚDE PÚBLICA SÃO 

absolutizados, como 

seja o ele uma libertina 

invocação do direito à 

informação ou ela 

protecção ela comuni

dade contra um doente 

portador de doença 

contagiosa incurável, 

INTRODUTO RES DE FACTO RES BRUTAIS DE 

EXCLUSÃO SOCIAL, DERROGADORES DE DIREITOS 
INDIVIDUAIS BÁSICOS E PARA OS QUAIS OS 

MÉDICOS E JURISTAS TEM DE ENCONTRAR 

Se acrescentarmos ao 

que acima fica dito, a 

SOLUÇÕES DE HUMANIDADE. 

existência de informa-

tização cios registos clínicos nos 

sistemas públicos de saúde, com co

nexa dispersão ele registos informa

tizados para outros efeitos, pode

remos chegar à amarga conclusão de 

que o Segredo Profissional Médico 

clecaíu a um ponto, que quase se 

poderia prenunciar a sua morte. 

Constatamos que infelizmente o 

mesmo acontece com 

outros segredos profis

sionais e com o pró

prio segredo ele J usti

ça, chegados todos 

eles a urna situação de 

verdadeira agonia, 

contrafeitos pelo 

poder cios meios ele 

comunicação social no 

exercício tantas vezes 

libertino cio direito ele 

informar, e pela 
arrogância da Admi

nistração Pública, 

para quem a preser

vação dos direitos da 

personalidade, da inti

midade cio homem e 

elas família, não sendo 

susceptíveis de quan

tificação em quadros 

macro-económicos, 

são realidades mini

mizáveis e porventura 

entorpececloras de 

sempre se impôs ao médico e à 

medicina foi a· conquista da saúde 

individual, foi o tratamento cio enfer

mo ou a atenuação cio seu 

sofrimento. 

Neste sentido os médicos e os advo

gados são guardiões da individua

lidade e da vida humana, da sua 

integridade essencial, moral e física, 

que por via dela é 

votado ao ostracismo 

social, impõem-nos a 

obrigação de encontrar fórmulas ele 

recíproca e mútua contenção e pro

lecção dos direitos em confronto. 

Porventura, teremos chegado a uma 

situação que impõe, na estrutura 

deontológica médica, a existência de 

duas categorias de depositários de 

segredo profissional, uma com natu

reza absoluta e outra relativa e der-

rogável para quem age 

no âmbito cios sistemas 

de Saúde Pública? 

Porventura teremos ele 

que conceptualizar e 

criar sistemas de soli

clari eclade social que 

amparem o infortúnio 

daqueles que atingidos 

pelas �pidemiologias 

incuráveis são conde

nados à exclusão social. 

Mas, sobretudo tere
mos que consc1encia

li zar que a eficácia 

humanitária do nosso 

combate tem necessá

riamente que ser 

moldada pela tradição 

milenária da solidarie

dade comunitária, de 

matriz cristã e ociden

tal, que nos vede o 

regresso à barbárie elas 

gafarias, cios ghettos e 

das rochas trapeias. 

-

r 



Actualidade 

Reunião com o Ministro 

O
novo Ministro da Saúde, Dr. P aulo Mendo, 
recebeu a Direcção da Ordem dos Médicos no 
passado dia 12 de Dezembro. um encontro 

que durou cerca de hora e meia, o novo titular prometeu 
tentar "corrigir as anomalias" resultantes do destaca
mento cumpulsivo de médicos. 

A delegação da Ordem dos Médicos, que era presidida 
pelo Dr. Santana Maia, teve também oportunidade de 
debater com o novo Ministro o acesso ao Internato Com
plementar e o Ensino Médico, além da já referida possi
bilidade do Ministério da Saúde rever a questão do 
destacamento dos médicos, decidida pelo antigo ministro 
e em vigor, apesar da posição do Provedor de Justiça e 
da suspensão decretada pelo Tribunal Administrativo. 

O novo ministro e a direcção da Ordem dos Médicos • 
discutiram também a metodologia de trabalho que deve 
pautar o relacionamento entre as duas instituições. 

o final do encontro, o Bastonário da Ordem dos Médi-

Fórum 

O
Fórum Médico, reunido no dia 19/12/1993, 
analisou o actual \momento médico e as perspec
ti vas futuras em consequência da recente 

A nomeação dos novos responsáveis pelo ministério da
., Saúde. 

No Fórum Médico foi consensual a necessidade do 
Ministério da Saúde satisfazer as reivindicações 
profissionais e mostrar a capacidade de diálogo e 
cooperação com os médicos na resolução dos problemas 
e na aquisição de uma matriz estruturante dos cuidados 
assistenc1a1s, que seja consensual entre todos os 
intervenientes, por manifesto interesse nacional desta 
matéria. 

O Fórum Médico incentiva os Colegas a parllc1par na 
grande discussão que é importante fazer sobre a Lei de 
Gestão das Unidades de Saúde, de modo a despartida
rizar os órgãos de direcção, valorizando-se fundamen
talmente a funcionalidade, a qualidade assistência! e a 
autonomia técnica dos profissionais. 

cos manifestou-se esperançado numa colaboração "mais 
profunda" do que a marcou o relacionamento com o ante
rior ministro e sublinhou que as principais divergências 
passam por alterações na legislação, pelo que a Ordem 
dos· Médicos vai "apresentar novas propostas, n a  
esperança de que o diálogo seja mais próspero". 

Nesta perspectiva foi decidido criar um grupo de 
trabalho que vai sintetizar todas as contribuições das 
discussões já programadas, de modo a chegar-se a um 
conjunto de parâmetros e directrizes que sustentem uma 
futura reformulação da lei. 

As organizações do Fórum vão procurar estabelecer 
plataformas com todas as forças políticas sobre as 
alterações a introduzir no Sistema de Saúde, 
salvaguardando a independência técnica dos profis
sionais e a satisfação das necessidades das populações a 
nível assistêncial. 

O Fórum Médico reafirma a sua anterior recomendação 
ela urgente suspensão do Estatuto do Serviço Nacional ele 
Saúde, facilitando uma dinâmica de colaboração e 
diálogo que possibilite a introdução elas alterações 
necessárias ao Sistema de Saúde. 

Pelo Fórum Médico 

Dr. Carlos Alberto Santana Maia' 



Eleições � Novas datas 

O
Conselho Nacional Executivo foi surpreendido 
por um elevado afluxo de candidaturas à admis
são por consenso aos Colégios da Especia

lidade, acréscimo esse verificado após a divulgação do 
calendário eleitoral. 

Esse acréscimo adquiriu dimensões que inviabilizaram a 
possibilidade cios serviços administrativos e dos júris de 
admissão elaborarem os cadernos eleitorais atempa
damente. 

O Conselho Nacional Executivo reunido extraordina
riamente em 15 de Dezembro ele 1993 determinou a 
alteração do caderno eleitoral para as seguintes datas: 

Quotizações/ 1994 

1 Data limite ele entrada cios requerimentos de admis
são aos Colégios em condições para figurar nos cader
nos eleitorais 

15 DE DEZEMBRO DE 1993 

2 Data limüe para publicação cios cadernos eleitorais 

31 DE DEZEMBRO DE 1993 

3 Data limite para entrega de listas de candidatura 

20 DE JANEIRO DE 1994, 

4 Eleições para os Colégios 

2 DE MARÇO DE 1994 

O Conselho Nacional ExecutivCJ, na sua remúão de 30.12.93, deliberou nao aumentar as 
quotizações no �no de 1994. 

a) Isenção de quotas nos períodos de incapacidade total para o trabalho que ultrapassem 60 dias ou após a reforma,
desde que não exerçam a profissão e após solicitação por escrito cio médico.

b) Isenção do pagamento de quotas nos primeiros três meses cio serviço militar.
c) Redução do valor da quota para 50% aos 70 anos de idade, clepenclenclo tal redução ele requerimento nesse sentido,

do médico interessado.
d) Os médicos que efectuam estágios fora cio país por período superior a um ano podem pedir a suspensão da incrição.

Quando pretenderem a sua reinscrição deverão pagar a jóia respectiva
e) Todas as decisões são registadas em Acta de Reunião cio Conselho Regional.

Nota: Com esta decisão fica revogada a Deliberação do Conselho Nacional E�·ecutivo de 9.5.87. 

ST BEDE'S INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

THE DICKER, HAILSHAM, EAST SUSSEX BN 27 3QH, ENGLAND 

A leading British Boarding School offers Internationa/ summer courses to a limited 1utmber of 

Portuguese students aged 7 - 17 years. English /essons togetlter with a fim allivity 011d sports 

programme, plus lots of excursions. Own golf course, tennis, ltorse-riding, swimming, etc. 
10% DISCOUNT With this advert. 

Te!. (Int.) 44 323 843252 or Fax (lnt.) 44 323 442628 



Novo Ministro 
novas 
expectativas 

V 
ai sendo excepção um polí
tico chegar ao poder e ter 
propostas concretas para re

solver problemas do sector para o 
qual foi nomeado. 
Tal excepção acontece e ainda bem, 
com o actual Ministro da Saúde, 
médico que há muitos anos dedica 
toda a sua actividade aos cuidados 
de saúde, conhece os seus proble
mas e tem propostas para solucionar. 
Por isso doentes e profissionais da 
saúde muito esperam do seu 
mandato. 
Entre outras medidas, o Dr. Paulo 
Mendo defende formas de financia
mento que não dependam exclusiva
mente do Orçamento Geral do 
Estado, para custear cuidados de 
saúde que se estendem a um número 
sempre crescente de cidadãos e que 
são cada vez mais dispendiosos. É 
uma proposta que se compreende 
mas que exige para ser justa, muito 
estudo e ponderação e diálogo, de 
forma a conseguir os consensos 
indispensáveis à sua aceitação. 
Também a implementação do sector 
privado, para ajudar a r esolver 
alguns problemas que se verificam 
no sector público - dificuldade na 
escolha cio médico pelo doente, falta 
de rapidez no atendimento, ele - ao 
mesmo tempo que possibilita dife
rentes saídas profissionais, é outra 
das medidas desejável. Um sector 
privado mais forte e dinâmico, pode 
contribuir para que o sector público 
saia do marasmo em que se encon
tra, e estimular a sua modernização, 
de forma a ambos, sem deixar de ser 
complementares, sejam também 
concorrenciais. 
Na área dos cuidados primários, a 
carreira de Clínico Geral/Médico de 
Família, mereceu sempre do Dr. 
Paulo Mendo um interesse muito 

especial. Mas estes cuidados se 
exclusivamente curativos, serão 
sempre incompletos. Espera-se 
também, da parte do Sr. Ministro 
que preste particular àtenção às 
prestações da Saúde Pública, em 
particular da Medicina Preventiva. 
A proposta da criação de unidades 
funcionais dotadas de grande auto
nomia, como pretende, espalhadas 
pelas cinco Re·giões de Saúde cl� 
País, articulando centros de saúde 
com hospitais de vários níveis de 
diferenciação, é outra das medidas 
de grai1de alcance que pretende 
implementar. 
Em relação à situação profissional 
dos Médicos o Dr. Paulo Mendo quer 
retomar a defesa do funcionamento 
dinâmico da cárreira, prevista rio DL 
310/82, para cuja redacção cola
borou. Nele se prevê, que os 
médicos que pretendam manter-se 
ligados ao sector público, após 
terminado o internato da especiali
dade, tenham um prazo para concor
rer às vagas abertas. No entender do 
Sr. Ministro essas vagas, correspon
dentes às necessidades regionàis e 
institucionais, devem manter-se 
abertas alé ad s_eü preenchimento. 
Ainda no âmbito das carreiras médi
cas, o Dr. Paulo Mendo também de
fendeu sempre a Titulação Única, 
como forma de avaliação final dos 
internatos, para obtenção cio titulo 
de especialista. Esperamos por isso, 
que a sua publicação e posterior 
regulamentação, seja finalmente 
uma realidade. 
É preciso esperar que o Sr. Ministro 
tenha tempo para por em prática 
estas medidas. A Ordem dos 
Médicos, conforme deixou claro na 
primeira reunião com o Sr. Ministro, 
está confiante e promete o ma10r 
espírito de colaboração. 

1 Dr. António Maria Meireles 

Presidente da Secção Regional do 
Norte da Ordem cios Médicos 



A Lei de Gestão 
Hospitalar 

Uma contribuição para a discussão 

N
estes últimos anos temos 
assistido a uma _progressiva
contestação da actual Lei de 

Gestão das Unidades de Saúde, 
invariavelmente sustentada por uma 
v ivência cheia de experiências 
amargas dos profissionais que a ela 
estão sujeitos. Poder-se-à dizer que 
as expectativas já eram diminutas, 
senão negativas, quando o articulado 
foi publicado e nessa altura alguns 
mais avisados já anunciavam os 
possíveis perigos. A verdade dos 
factos veio a confirmar os maus 
augúrios, acentuando os efeitos que 
se adivinhavam para o clima convi
vial nos locais de trabalho. Assistiu
se na maioria dos hospitais e centros 
de saúde, a uma despudorada politi-

• zação das administrações, com a
1111' promoção dos quadros partidários

apoiantes do Governo Central e a 
secundarização de técnicos que 
manifestamente se tinham afirmado 
pela sua competência e capacidade 
de liderança no dia a dia das pres
tações de cuidados. Hoje é normal 
olharmos para as administrações 
como corpos estranhos nos estabele
cimentos de saúde, compostas por 
pessoas que se limitam a executar as 
normas que lhe são ditadas pelas 
direcções gerais, exibindo um modo 
autoritário, na falta de outros 
atributos que os credenciem junto 
dos profissionais. 
Não há diálogo, não há perspectivas 
inovadoras na solução cios vários 

problemas, não há capacidade de 
decisão perante as alternativas que 
são apresentadas, existindo em geral 
uma subserviência à� várias formas 
de poder que é gritante e con
frangedora. 
Tudo feito em nome da "necessidade 
de o Ministério da Saúde ter  o 
controlo do dinheiro público e dos 
planos a cumprir por cada unidade 
assistencial", bem como da ideia 
peregrina da necessidade de "profis
sionalizar a gestão e modernizar os 
métodos" com pessoas competentes 
e preparadas. 
Os resultados estão à vista. Embora 
admitindo que na anterior lei nem 
tudo era perfeito, da actual pouco se 
pode emendar ou corrigir, mais 
valendo que seja esquecida e se 
comece tudo de novo. 
Mas vamos escalpelizar mais um 
pouco a realidade, relembrar alguns 
aspectos positivos do passado e 
perspectivar o futuro, na tentativa de 
lançar um debate que se quer geral e 
gerador de consensos dos vários 
intervenientes da saúde. 
Comecemos pelo princípio e aí 
leremos que analisar a particula
ridade e especifícidade do trabalho 
nesla área tão sensível da sociedade. 
Tudo tem início na arte de �urar e na 
relação médico-doente; esle binário 
foi durante muito tempo a única 
trave mestra dos cuidados que se 
prestavam aos enfermos. 

1 Dr. Reis Marques 

Era o encontro entre alguém sofredor .... 



que procura ajuda e aquele que pelo 
seu sabei· específico o podia ajudar. 
Esta relação continua a ser o núcleo 
nobre e essencial da medicina. De 
facto, não obstante a diferenciação 
tecnológica e dimensão do saber 
t ornando-se impossí vel a um só 
médico abranger todas as valências 
desta ciência, e se exigirem meios 
técnicos e materiais sofisticados ao 
acto terapêutico, o médico continua 
a ser a garantia da adequação e 
efectiviclade cios meios à situação 
concreta cio doente. 
A aplicação de toda esta panóplia de 
meios e técnicas tornou-se inviável na 
singeleza ele Í.U11 quaito ou consultó1io e 
daí surgir a urgência de estruturas 
logísticas de gra.11de dimensão a que se 
ch�aimn hospitais. 
Mas toda a parte logística e técnica, 
embora altamente dispendiosa e 
requerendo pessoas qualificada_s 
para a sua eficácia e manutenção, 
não se justifica por si, a não ser 
como base que garanta que os actos 
médicos decon-em nas melhores con
dições. Nesta perspectiva quando se 

equaciona a gestão destas unidades, 
não podemos perder de vista que o 
exercício médico é o acto que por 
excelência lá se pratica e constitui o 
núcleo nobre e justificativo da sua 
existência. Daí que não se compre
enda não ser um profissional deste 
"metier" a estar na cúpula da sua 
direcção, bem como na sua repre
sentação institucional. Poder-se-à 
dizer que o médico não tem prepa
ração técnica para gerir estruturas 
tão complexas. Mas é um argumento 
falacioso, pois não é possível hoje 
gerir sem o recurso a urna equipa de 
assessores e de toda uma classe de 
técnicos que integram já os quadros 
hospitalares. 
O Presidente do Conselho de 
Administração, como coordenador 
de uma equipa, deve ter capacidade 
para equacionar os problemas que se 
põem em cada mcmento, sensibi
lidade como ninguém para as parti
cularidades cio ser humano neces
sitado de cuidados e conhecer todos 
o.s mecanismos de dotação e de
recursos necessêí.rios ao cabal

funcionamento da unidade de saúde. 
Além disso terá que ser alguém que 
leve os funcionários a reverem-se na 
sua função, capaz de os motivar e 
com uma visão que ultrapassa a 
mera análise estatística. 
No nosso entender, só um experiente 
p ro fissional médico reúne os 
requisitos enunciados. 
A sua indicação deverá surgir de um 
acto elei torai a cargo de um Colégio 
onde estarão obrigatoriamente repre
sentados todos os estratos profis
swnais. 
A assessorá-lo, na perspectiva admi
nistrativo-financeira, terá necessa
riamente um profissional com prepa
ração adequada, munido de conhe
cirnen tos de gestão, mas também 
com formação em matérias respei
tantes à saúde. Pensamos que o País 
tem desses técnicos em número e 
qualidade - os Administradores 
Hospitalares - formados pela Escola 
Nacional de Saúde Pública, com 
provas dadas aos vários níveis. 
De entre eles deverá ser escolhido o 
mais graduado, e atendendo a que há 
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concursos nacionais na sua carreira, 
onde os parâmetros mais importantes 
serão considerados nos seus 
"curriculum", não nos parece de
fensável nem útil ir buscar outros 
profissionais que normalmente não 
conhecem o sector, e têm tendência 
para olhar de uma forma ínvia para 
as questões da qualidade do exer
cício e aceitar critérios meramente 
economicistas. 
Poder-se-à conceber que a tu tela 
possa escolher este membro de 
funções fundamentalmente execu
tivas, mas sempre alguém com o 
curso de administração hospitalar e 
pertencente aos quadros do Mi nis
tério da Saúde. 
No Conselho de Administração terão 
de ter assento profissionais das áreas 
médica e de enfermagem, eleitos 
pelos seus pares, com funções vira
das para as questões técnicas da 
assistência e para a gestão integrada 
dos vários serviços clínicos e a quem 
serão imputadas as responsabi
lidades mais directas da qualidade 
do atendimento. 
Ao médico caberia o lugar de Direc
tor e ao Enfermeiro o de Director de 
Enfermagem. 
Admitimos que num caso e noutro, 
se ponderem os uni versos da es
colha, possivelmente exigindo um 
patamar da respectiva carreira que 
credite o eleito perante os seus pares 
e não subverta graus adquiridos 
anteriormente. 
Pensamos que hoje se justifica em 
muitas unidades assistenciais, pela 
complexidade cio equipamento e 
pela necessidade de manutenção das 
estruturas, que um técnico de 
engenharia esteja também num 
orgão de gestão desta natureza. São 
assuntos de grande importância a 
requererem sensibilidade e conheci
mentos especializados. 
Outro aspecto importante do funcio
namento hospitalar tem a ver com a 
falta de uma rigorosa hierarquização 
de funções nos serviços clínicos, o 
que põe em cheque muitas vezes a 
figura cio clirector e chefes de 
serviço, assistindo-se frequen
temente a uma dupla subordinação 
de alguns membros da equipa. 

Parece-nos não ser discutível este 
assunto e exige uma rápida clarifi
cação de papeis dos membros da 
equipa terapêutica. 
Chegados aqui, alguns dirão que 
estamos a voltar a um modelo já 
experimentado anteriormente e que 
nada de novo se propõe; estamos 
mesmo à espera de que nos digam: e 
então o Estado não tem uma palavra 
a dizer? Diríamos sem sofismas que 
todos estes membros são funcionários 
públicos qualificados, com respon
sabilidades e deveres e que serão 
sempre nomeados e exonerados pelos 
orgãos de tutela, de acordo com a 
avaliação do seu desempenho. 
Julgamos mesmo que nos países 
desenvolvidos o Estado tem uma 
relação de confiança nos seus agen
tes, e é tempo de no nosso País se 
acabar com as diferenças entre as 
pessoas que por serem da confiança 
política são competentes e as outras 
que, embora detentoras cio saber, só 
porque não têm os mesmos pontos de 
vista, são preteridos como se fossem 
menos capazes. Então os Governos, 
as autarquias não são de grande 
responsabilidade e não se confiam a 
pessoas eleitas? Mas a quem mele 
medo a democratização das estru
turas? Assumamos a democracia na 
sua plenitude. 
Uma coisa é o controle de gestão que 
tem de ser constantemente exercido, 
as metas e os projectos que têm ele 
ler o acordo da comunidade, a 
fiscalização dos actos e dinheiros 
públicos que deve ser severa e rígi
da, e outra coisa bem diferente é o 
clientelismo e o controleirisrno que 
abafam a criatividade, a motivação, o 
progresso e a diversidade. 
A nossa ideia é cada vez mais aJir
marmos a adequação dos meios às 
necessidades e aos objectivos, dando 
lugar à conjugação e harmonização 
dos recursos numa determinada 
região. Assim não seria despicienda 
a criação de um conselho que 
avaliasse a adequação dos objectivos 
e dos recursos das várias unidades 
dessa região, onde além dos vários 
Conselhos de Administração das 
unidades, estivessem representados 
os poderes públicos, sejam eles 

centrais ou autárquicos, os utentes e 
outras forças interessadas e envol
vidas na saúde da população. 
É nossa convicção que respeitando 
uma metodologia deste tipo, com a 
ousadia que a proposta exige cios 
responsáveis, rapidamente se atingi
riam consensos e se adequariam as 
leis de gestão na saúde aos modelos 
mais avançados de administrar. O 
actual modelo foi introduzido pelo 
legislador na convicção que estaria a 
modernizar o sector e a dar-lhe a 
racionalidade que lhe faltava. 
A experiência falhou a todos os 
níveis e será mais fácil encontrar 
uma agulha no palheiro que um 
defensor do quadro actual, a não ser 
os que usufruem das regalias e 
benesses de que se quiseram rodear. 
A si Luação económica é um caos, 
com as dívidas a proliferarem aos 
fornecedores e aos funcionários, as 
relações de trabalho são conflituais 
na maioria das unidades, não há 
planos estratégicos de desen
volvimento técnico-assistencial e o 
atendimento piorou. 
As modificações a implementar 
urgentemente não podem ser só na 
democratização da gestão, mas indo 
mais longe na forma de perspectivar 
os objectivos cios serviços, da  
qualidade do exercício, da  rentabi
lidade das unidades, da qualificação 
cios profissionais. Para que estes 
planos sejam viáveis, será necessário 
que a nível cios Serviços haja 
discussões entre todos os inter
venientes na dinâmica assistencial 
para a definição das metas a atingir. 
Só assim se conseguirão motivar os 
profissionais, aumentar a competi
tividade e reduzir os custos. 
Um dos entraves a uma dinâmica de 
pleno funcionamento e aprovei
tamento dos recursos da rede assis
tencial, tem sido as resistências que 
se criaram a todos os níveis. 
O outro cancro que tem minado o 
sistema é o crónico subfinanciamen
to, com a natural degradação da 
qualidade cio desempenho. 
Sejamos audazes, inventi vos, mode
rnos e responsáveis porque a popu
lação o espera e os doentes o mere
cem. 



O Estado da Saúde em Portugal 

A SEDES, Associação para o 

Desenvolvimento 

Económico e Social 

produziu um documento 

sobre o estado da saúde em 

Portugal que pela sua 

importância merece ser 

publicado na nossa revista. 

Entre os seu autores figura 

o novo Ministro da Saúde,

o que justifica ainda uma

maior atenção de parte dos 

médicos portugueses. 

Dr. Nuno Grande 

Dr. Paulo Mendo 

Dr. Rocha Melo 

Dr. Silva Araújo 

Dr. Mário Melo Rocha 

I 

Independentemente da tomada de 
posição pública sobre medidas 
pontuais no âmbito da Saúde em 
Portugal, a SEDES julga necessário 
proceder a um levantamento global 
da situação no que respeita à 
política de Saúde propriamente dita, 
quer no que toca à influência que 
sobre ela exercem envolventes que 
se encontram a montante, divul
gando mn conjunto ele propostas 
para a solução dos grandes proble
mas que afectam a Saúde no nosso 
país. 
A SEDES pensa que é urgente a 
discussão pública, generalizada que 
envolva governantes, políticos, 
sindicalistas e os cidadãos em geral 
sobre o modelo ele protecção

social que podemos ter sobre o 
Estado Providência ele segunda 

geração que que1·emos pat·a a 

sociedade portuguesa. 

Portugal, desperto para a Europa e 
para a democracia após uma letargia 
de meio século e tendo, para isso 
pago o pesado preço de uma revo
lução, tem que reformulai· o seu

sistema ele protecção social, no 

que diz respeito à organização, 

benefícios e financiamento. Num 
país de nível intermédio de desen
volvimento como Portugal, as altas 

taxas ele sinistralidade por 
acidente ele viação, a falta ele 

concJjções ele higiene ainda exis

tentes em algtms casos, o ainda 
elevado 1Úvel de analfabetismo e 
o gene1·alizaclo desconhecimento

elos clit-eitos elos utentes são

envolventes que se repe1·cute1n

nas respostas que o sistema é
chamado a dar.

Respostas estas, que são afectadas, 
ainda, pelas debilidades endémicas 
do sistema na área da saúde, tais 
como: 

Sub-financiamento crónico que 
justifica uma burocracia centralizada 
numa tentativa, permanentemente 
frustrada, ele controlo elas despesas; 
Um serviço público ele saúde pesado, 
espartilhado em carreiras e admi
nistrado centralmente; 
Um racionamento evidente ela oferta 
ele serviços, por penúria financeira, 
que motiva deficiências ele equipa
mento, listas ele espera, desconforto 
no atendimento e, menos paradoxal
mente elo que parece, desperdícios, 
irresponsabilidades e sub-utilização 
elos equipamentos. 
Todavia, apesar da burocratização do 
sistema, apesar da centralização do 
aparelho, apesar do sistema de 
carreiras e de quadros, da ausência 
de autonomia dos orgãos prestadores 
de cuidados, conseguimos, apenas

com 4% do PIB aplicado nos 

sel'Viços públicos ele saúde, fazer 
com que em Portugal o insuficiente 
renal seja dialisado, o «pace-maker» 
seja posto a quem dele necessita, a 
criança seja vacinada segundo o 
plano nacional de vacinações, sejam 
seguidas as grávidas, sejam trans
plantados rins, córneas e corações, 
seja praticada cirurgia especializada 
de ponta, o doente oncológico seja 
tratado segundo o estado da arte, 
cada cidadão vá todos os anos, em 
média, cerca de três vezes ao seu 
médico assistente. As nossas taxas 
de mortalidade geral, de mortalidade 
infantil, de vacinações, de protecção 
materno-infantil, de ocupação média 
de camas hospitalares, de demora 
média, de consultas por cidadão/ano, 
situam-nos indiscutivelmente no 
pelotão da frente dos países que 
lideram o mundo ocidental. Seremos 
os últimos desse pelotão mas 
estamos já claramente afastados do 
mundo sub-desenvolvido. 
Importa, pois, consolidar o que de 
bem está feito, caminhando para a 



anulação elas clebiliclacles estru
turais, em vista ela integração defi
nitiva e irreversível naquele pelotão. 
Todas as medidas tomadae no 
sentido de racionalizar a ge!\tão, 
evitando desperdícios, melho
rando o sentido dos investi-, 
mentos e disciplinando o Íra-· 
balho são indispensáveis e neces
sárias, mas não permitkão, por 
si só, aumentos substanciais de 
eficácia. 

II 

Alguns princípios gerais dominam 
actualmente as políticas sociais cio 
mundo ocidental. Dentre eles, 
destacam-se: 

1 º) Um fortalecimento cios 
princípios políticos elas democracias 
ocidentais: a pessoa, a sociedade
civil, a liberdade, o mérito, a 
eficácia, a soliclarieclacle grupal e 
regional estão cada vez mais 
fortalecidos e são cada vez mais 
motores sociais substituindo o 
aparelho estatal, as redes verticais
ele comando, a igualdade ele todos, a 
pessoa diluída no colectivo; 

2º) O enfraquecimento cio modelo 
clássico ele Estado-providência sem 
que, contudo, isso signifique a 
aclopção radical cio Estado Mínimo
ou que o Estado abandone as 
responsabilidades que os cidadãos
entenderem delegar-lhe; 

3º) Uma cada vez maior raciona
lização elas despesas e cios inves
timentos públicos, tendo em atenção 
os objectivos, com o desapareci
mento ela convicção geral nos anos 
60 ele que o crescimento económico
era constante e sustentado; 

4º) No domínio ela saúde, a 
característica dominante é a rápida 
mudança elas tecnologias ela saúde 
imposta pela permanente revolução
científica e tecnológica que estamos
a viver e que obriga a uma constante
adaptação elas políticas ele saúde de 
modo a gerirem não uma oferta 
constante, mas tecnologias que 
mudam cada 3/5 anos; 

5º) Correspondendo a esta neces
sária flexibilidade e optimização da 
oferta é notório o abandono de 
modelos únicos, estatais ou liberais, 
a aceitação ela importância da 

existência de múltiplos centros 
autónomos, públicos e privados, que 
entre si colaborem e co1i1pitari1. 

Em Portugal, a Lei 48/90 veio 
substituir a antiga Lei do Serviço 
Nacional ele Saúde. Não basta, 
todavia, que exista uma Lei das 
Bases da Saúde que contempla 
essencialmente grandes princípios e 
linhas de orientação, como lhe cabe. 
Importa organizar o sistema de 
saúde, visando a prossecução de 
gi·andes objectiv.os concretos, 
tais como: 

1 º) O Estado deve ser o garante 
de que ninguim deixa de sei· 
tratado por dificuldades econó-
1nicas, assu1nindo o custo inte
gral das despesas de saúde do 
estrato da população economi
camente mais débil e que calcu
lamos na oi·d�m de 35% da 
população total e, bem assim, de 
algumas situações de doença que 
provocam despesas catastróficas 
para as famílias atingidas, mesmo de 
razoável nível eco11ómico·: SIDA, 
transplantes, terapêuticas substitu
tivas, etc; 

2º) O financiamento deve sei· 
feito pelo Orçamento do Estado 
e pelas comparticipações dos 
utilizadoi·es segundo a sua 
capacidade económica, devendo
ser estimulado o mercado segu
rador, nomeadamente com van
tagens fiscais, de modo a que seja 
oferecida ao cidadão a possibilidade 
ele fazer seguros de doença e seguros 
complementares que cubram as 
despesas não cobertas; 

3º) O sistema de saúde deve 
sei· multicêntl'ico e constituído 
poi· uma rede funcional que 
integre sobre os mais clivei·sos
estatutos e protocolos, sectoi·
público (SNS) e sector privado
co1n ou sem fins lucrativos,
estimulando a autonomia de cada um 
e a sua responsabilidade e garantindo 
ao utilizador liberdade de escolha
para qualquer dos sectores, sem 
perda dos seus direitos, parecendo
nos essencial realçar a impor
tância desta rede funcional; 

4º) A participação do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) deve ser 
essencial na determinação e reso-

lução das ,:;arências cletectadas e na 
permanente actuação como serviço 
prestador e como serviço de refe
rência e ele estabelecimento ele 
padrões mínimos ele qualidade e 
ela institucionalização ele meca
nismos de controlo ela qualidade; 

5º) O orgão político de tutela 
eleve ser cada vez inais, e apenas, 
a sede ela clefuúção elas políticas, 
ela atl'ibuição elas prioridades, elo 
estudo e planeamento global, para 
que haja um ajuste entre os progr
essos da ciência e da tec.nologia e a 
oferta dos serviços; 

6º) A estrutura dos serviços 
político- administrativos de apoio, 
desde os serviços centrais do Minis
tério da Saúde até todo o aparelho
administrativo eleve sei· flexível de 
molde a ser permanentemente
adaptável a uma gestão eficaz de 
uma área em que os avanços da 
ciência e tecnologia médicas se 
processam a um ritmo alucinante; 

7º ) Deve ser estimulado o 
conhecimento, pela indústria e 
pelo mercado poi·tuguês, da 
tecnologia e equipamentos em uso, 
de modo a fomentar o interesse da 
indústria portuguesa por mercado
que compra no exterior dezenas de 
milhões de contos anuais. 

III 

O desenvolvimento destas orien
tações deverá conduzir a pi·ofun
cl as modificações dos nossos 
serviços prestadoi·es ele saúde, 
nomeadamente Centros de Saúde e 
Hospitais, cujo conjunto constitui o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

SERVIÇO NACIONAL DE 
SAÚDE (SN.S) 

1 º) O SNS clevei·á estai' sob 
tutela e não sobi·e ·admuústi·ação 
directa elo Mitústél'io ela Saúde; 

2º) O Ministédo ela Saúde 
eleve sei· constituído poi· orgãos 
centrais ele «staff» funcionando
para os gabinetes políticos e 
apoiando-os na elaboração das 
políticas, no planeamento e na 
avaliação dos resultados; 

3º) O SNS, tendo como orgãos 
prestadores o conjunto dos hospitais 

-

• 

len 
par\ 
ele 
p 
cui 
de 
fm 
en 

um 
ele 
ins 
ca 

con 
fie 
ser 

CU! 

dir 
qu 
co 
int 

pro 
sai 
gru 
as 

fm 

la 
au· 
nai 

au 
jul 
dis 
pe 
atr 
co 
tuiç 
cu 
atr' 

SE 
Por 



-

e Centros de Saúde, organizados por regiões e 
tendo corno orgãos de administração central 
parte cios actuais orgãos centrais cio Ministério, 
deve poder actuar como u1na en1presa 
pública que ge1·e unidades prestadoras ele 
cuidados de saúde, com plena libenlade 
ele gestão elo pessoal e plena autonomia 
furnnceira, aílministrativa e pall"imonial, 
enquadrado em legislação específica que 
lhe garanta a eficácia que os tempos 
actuais e futw·os impõem; 

4º) Para garantia cio desenvolvimento de 
um sistema de saúde misto, o SNS não 
cleve1·á au1nentar o número elas suas 
instituições p1·estaclo1·as, sendo que a 
cada cama hospitalar que conslruit- deve 
co1-responcle1· a uma ca1na velha 
encen·ada. ovos Centros ele Saúde só 
deverão ser construídos em substituição de 
velhas instalações. ovos equipamentos, para 
além cios existentes, não deverão ser 
construídos e explorados pelo SNS, salvo se 
ficarem desertos os concursos de oferta a 
serem feitos no sector privâclo; 

CENTROS DE SAÚDE 

1 º) Deverão ser instituições prestadoras de 
cuidados ele saúde essenciais, com ligação 
directa e desburocnLizada ao cidadão 
que aí encontra o seu médico assistente, 
com quem mantém um relacionamento sem 
i nterrnecliários; 

2º)Deverão acolher uma equipa variada de 
profissionais que mantém uma vigilância 
sanitária sobre uma determinada área e 
grupo populacional, em estreito contacto com 
as pessoas responsáveis dessa área. 

HOSPITAIS 

1 º) O Hospital público deverá ser 
financiado po1· orçamento global calcu
lado pelos prog1·amas que lhe forem 
atl"ibtúclos e pelos seus úulices ele funcio
nainento; 

2º) O Hospital público eleve Le i· 
autonomia, o que significa que eleve ser 
julgado pelos seus resultados, que eleve 
clispo1· de autoridade para gerir o seu 
pessoal ele acordo com o 01·çamenLo 
atribmclo e que pode1·á associar-se ou 
conh·atar se1·viços com outras insti
tuições públicas ou privadas, com vista a 
cmnpri1· os prog1·amas que lhe fo1·em 
atribmclos. 

SEDES/PORTO 
Porl,o, 9 Novembro 1993 

Documento 

Farmacêutica, Lda. 

NOVAS INSTALAÇÕES 

A G/axo Farmacêutica, Lda., tem o prazer 

de informar que, a partir de 15 de Fevereiro 

de 1994, irá mudar a sua Sede para: 

Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º 3 
ARQUIPARQUE - MIRAFLORES - Algés 
1495 LISBOA 

Apartado 200 
2796 Linda-a-Velha Codex 

Telef.: 412 95 00 
Fax: 412 04 38 
Telex: 13601 GLAXO P 

Este novo espaço, vai permitir-nos melhorar 
os serviços que prestamos à Classe 
Médica, na procura constante de uma quali
dade· cada vez mais elevada nos Cuidados 
de Saúde. 

As novas instalações estarão equipadas 
com Auditório, Biblioteca, Serviço de 
Informação Científica através de Bases de 
Dados e outras estruturas de apoio que, 
gradualmente, iremos pondo à disposição 
dos profissionais da área da saúde. 



Recepção 

Aos Novos Colegas 

O PORQUÊ DESTA I ICIATIVA? 

A medicina deve perspectivar-se nas 
suas três dimensões fundamentais: 
como actividade técnico-científica; 
como arte e como profissão com 
profundas implicações éticas. 
O poder e o reconhecimento de 
capacidades que a Sociedade 
confere à profissão médica para lidar 
com os aspectos mais íntimos e caros 
à Pessoa Humana (o bem estar, o 
sofrimento, a vida e a morte) têm 
como contrapartida que cada médico 
se comprometa a respeitar um con
junto de valores, a seguir um 
conjunto de regras de conduta 
profissional e a assumir a res
ponsabilidade dos seus actos perante 
a Sociedade e perante os seus pares. 
A vertigem tecnológica das últimas 
décadas e, sobretudo a interferência 
crescente de poderes administrativos 
e burocráticos (dos Estados, às 
seguradoras e a entidades empre
sariais de natureza diversa) ameaçam 
constantemente os compromissos 
Hipocráticos e tendem a minar os 
fundamentos éticos e deontológicos 
da profissão. 
A resposta, passa necessariamente 
por um esforço de manutenção e de 
desenvolvimento de elevados padrões 
éticos na prática profissional. 

Por iniciativa da Secção Regional do. Sul da Ordem dos 

Médicos, decorreu de 14 a 18 de Dezembro de 1993, em 

Lisboa, um ciclo de debates sobre Ética, Deontologia e 

Responsabilidade Profissional. Os destinatários foram os 

recém-licenciados pelas escolas médicas de Lisboa que 

Visando a reflexão sobre os pro
blemas e dilemas éticos e deon
tológicos presentes ou que se adivi
nham no futuro, a Secção Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos 
decidiu organizar esta iniciativa que 
foi, simultaneamente, um acto de 
Boas- Vindas e uma partilha de 
Testemunho com os novos colegas 
que, ingressando agora na profissão 
médica, desenvolverão a maior parte 
da sua actividade profissional em 
pleno Século XXI. 

efectuaram a sua 

inscrição na Ordem 

dos Médicos. 

O ciclo culminou no 

dia 18 de Dezembro, 

com a cerimónia solene 

em que, após o jura

mento de Hipócrates, 

foram entregues as 

cédulas profissionais 

aos novos médicos. 



O PROGRAMA 
O ciclo de debates decorreu com o 
seguinte programa: 

TERÇA, 14 DE DEZEMBRO 

AS NOVAS FRONTEIRAS DA 
ÉTICA MÉDICA. 

Fundamentos éticos do processo de 
decisão clínica. 

Moderador 

- Dr." Maria José Reis
Presidente da Comissão
Instaladora cio Colégio de Clínica
Geral
Painel 

- Prof. Ribeiro da Silva
Presidnte da Comissão de Ética
da Faculdade de Medicina de
Lisboa
- Prof. Sales Luis
Director da Revista Acta Médica

QUARTA, 15 DE DEZEMBRO 

OS PILARES DA 
DEONTOLOGIA MÉDICA: 

relação médico-doente; 
consentimento i1úormaclo; 
pnmum non nocere; 
sigilo profissional. 

Moderador 

- Dr. Francisco Freire de Andrade
Membro cio Conselho Disciplinar
Regional do Sul 
Painel 

- Prof. Ramos de Almeida
Membro do Conselho Disciplinar
Regional cio Sul
- Dr. António Chiado de Andrade
Interno cio Internato da 
Especialidade de Cirurgia Geral 

QUINTA, 16 DE DEZEMBRO 

A RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL DO MÉDICO: 

erro médico; 
negligência; 
"Estatuto Disciplinar"; 
aspectos legais cio código civil e 
penal. 

Moderador 

- Dr. Pedro Nunes
Membro do Conselho
Regional do Sul 

Painel 

- Prof. Jacinto Simões
Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional
- Dr. Paulo Simões 
Coordenador do Conselho 
Nacional do Médico Interno

SEXTA, 17 DE DEZEMBRO 

- Implicações éticas da limitação de
recursos para a saúde.
- A formação permanente cio médico
um imperativo ético.

Moderador 

- Dr. Vítor Ramos
Membro do Conselho

Regional do Sul
Painel 

- Prof. Carlos Ribeiro
Presidente do Conselho acional

de Eductlção Médica
- Dr." Maria do Céu Machado

Membro do Conselho Distrital do 
Distrito Médico de Lisboa-Cidade 
- Dr. João Saraiva

Membro cio Conselho
Regional do Sul

JURAMENTO E ENTREGA DAS 
CÉDULAS PROFISSIONAIS 

O ponto mais alto desta iniciativa 
foi, sem dúvida, a cerimónia solene 
cio último dia. ela, os recém- licen
ciados, perante o juramento de acei
tação e de cumprimento das regras 
de conduta ética e deontológica, 
receberam as suas cédulas profissio
nais e passaram a pertencer à grande 
família médica. 
A presença e participação nesta 
cerimónia do Presidente da Ordem 
dos Médicos, Dr. Santana Maia, dos 
ex-Presidentes, Professores Manuel 
Machado Macedo e António Gentil 
Martins e do presidente da Secção 
Regional cio Sul, Dr. Rui Bento, 
foram um sinal bem expressivo do 
acolhimento caloroso e fraternal da 
classe médica aos seus novos mem
bros. A presença e participação de 
representantes das Faculdades de 
Medicina, nomeadamente dos 
Professores Carlos Ribeiro e Aires 
de Sousa, marcaram, por sua vez, a 
ligação entre "os que ensinam a 
Arte" e todos os que a praticam. 



NOVAS INSTALAÇÕES DA SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 

HOMENAGEM A 

MIGUEL TORGA 
HOMENAGEM AOS MÉD1COS COM 25 ANOS DE PROFISSÃO 

Teve lugar no dia 8 de Dezembro de 1993 a inauguração das novqs instalações 

na sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. 

O facto justificou, merecidamente, e por iniciativa do Conselho Regional do Centro, 

a realização de uma Sessão Solene onde os momentos cimeiros foram indubitavelmente a 

homenagem ao Colega Miguel Torga, cujo nome foi atribuído à sala de reuniões inaugurada, 

e aos médicos da Secção Regional do Centro com 25 anos de actividade profissional, 

a quem foram concedidas as respectivas medalhas comemorativas. 

A Sessão, presidida pelo Bastonário da Ordem, Dr. Santana Maia, 

contou com a presença de Médicos e Amigos convidados que tornaram a sala repleta. 

Ao tomar a palavra, no início da Sessão, o Presidente da Secção Regional do Centro, 

Dr. Alberto Queirós, afirmou: 

� 

''E 
com prazer e profunda 
emoção, que neste dia
de festa da Secção 

Regional do Centro da Ordem dos 
MécÍicos vos dirijo breves e simples 

- palavras.
É para nós gratificante ver esta sala
cheia de tantos Colegas e Amigos,
que com a sua presença vieram enri
quecer e dignificar esta cerimónia e
desde já lhes manifestar a nossa
admiração e apreço, pelo muito que
têm contribuído para a dignificação
da nossa profissão, através do
exemplo, do saber e do trabalho, em 
momentos tão difíceis e preocupan
tes, que a nossa classe tem vivido.
Reunimos hoje aqui, para de uma
forma solene para proceder à
inauguração das novas instalações e
remodelc"!ção da Sede, homenagear
um Colega ilustre, que nos honra
com a sua presença e com a sua
anuência para que a sala em que nos

encontramos, passe a designar-se 
SALA MIGUEL TORGA e ainda 
comemorar os 25 anos de inscrição 
dos Colegas na Ordem dos Médicos. 
A transferência das precárias insta
lações do Pátio de Inquisição levada 
a cabo pela direcção Presidida pelo 

Prof. Armando Porto representou 
para a Secção Regional do Centro 
um grande passo para a nova Sede. 
Com o evoluir dos anos, é cada vez 
maior a responsabilidade da Ordem 
dos Médicos na Saúde em Portugal e 
a mobilização de médicos para a 



execução de múltiplas e variadas 
tarefas, tornou as instalações desta 
bonita casa exíguas para os objec
tivos que nos propusemos. Também 
a deterioração natural, com o evoluir 
dos anos nos fez tomar a decisão de 
levar a cabo algumas obras de 
remodelação, tornando as salas de 
trabalho mais condignas, recupe
ração de alguns móveis, remodelação 
de outros, pintura da Sede, infor
matização dos Serviços Adminis
trativos e Financeiros e tantos outros 
que os colegas irão sentir no dia a 
dia, sempre que necessitem dos 
serviços da Ordem ou venham a 
participar na vida daquela que se 
pretende seja cada vez mais a Casa 
de Todos os Médicos. 
A necessidade absoluta de espaço 
para que os médicos se possam reu
nir, conduziu à ampliação das insta
lações com a criação desta nova sala, 
não tão grande como seria o nosso 
desejo, mas à medida do espaço que 
possuímos, que se destina a reuniões 
alargadas dos vários Órgãos da 
Ordem, e sobretudo para ser posta à

disposição de todos os Colegas para 
reuniões e encontros de carácter 
científico e profissional, dentro dos 
condicionalismos de espaço, mas 
com todo o nosso apoio em meios 
materiais e humanos. 
Foi na verdade um passo imp011ante a 
ampliação desta casa, uma ambição 
paitilhada por todos nós que acompa
nhamos a sua construção dia a dia 
por vezes com enormes dificuldades 
que foi necessário ultrapassar. 
Cabe aqui uma palavra para mani
festar o mais profundo reconheci
mento e agradecimento ao Dr.  
Manuel Machado, Presidente da 
Câmara de Coimbra, na resolução 
das dificuldades referidas e ainda a 
sua disponibilidade para futuros pro
jectos da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos. 
O Conselho Regional do Centro deli
berou, por unanimidade de todos os 
seus membros, que a esta sala fosse 
dado o nome Miguel Torga, enten
dendo deste modo homenagear o 
médico que se tornou um Símbolo 
Nacional pela sua estatura moral e 
de humanista, figura mundial como 
escritor e defensor intransigente dos 
Valores Pátrios. 

É para todos nós uma honra contar na 
nossa Secção Regional com tão 
ilustre Colega e a mim pessoalmente, 
como Presidente do Conselho 
Regional e transmontano, desvanece
me o privilégio de lhe prestar esta 
homenagem. 
Embora nascido no mesmo torrão 
natal que Miguel Torga, não me 
couberam os predicados literários 
que a ele lhe sobejam, mas ficou-me 
o mesmo carácter frontal e rude que
me permite dizer-vos que esta nova
Direcção da Ordem dos Médicos,
Bastonário incluído, muito lhe
devem pela contribuição para a
mudança do anterior estado de
coisas e mesmo pelo entusiasmo no
nascimento desta alternativa nas
últimas eleições.
Com o seu conselho, com sábio
diagnóstico da situação, com a ajuda
do seu nome a encabeçar a Comissão
de Honra, aqui estamos dispostos a
enfrentar os desafios.
Mas todos os médicos são importan
tes na vida da Ordem e no seu con
tributo para que a nossa classe seja
sempre respeitada. Assim, também a
Secção Regional decidiu comemorar
a vida de esforço e dedicação dos
Médicos, tantas e tantas vezes
incompreendidas pelo estado e pela
própria Sociedade. É uma come
moração simbólica, mas que esta
Direcção pretende ver continuada,
assumindo desde já o honroso com
promisso de a levar avante, enquanto
for responsável pelos desígnios da
Ordem.
O Símbolo do reconhecimento e do
respeito será a entrega de uma
medalha da Ordem gravada com
nome e data, de todos os Colegas
que façam 25 anos de inscrição na
Secção Regional do Centro.
Desde já anuncio que na Assembleia
da Secção Regional agendada para o
dia 8 de Janeiro serão homenageados
todos os Médicos inscritos na Secção
Regional do Centro há 50 ou mais
anos.
Não posso deixar de fazer aqui uma
referência a todos os Membros da
Direcção a que Presido, aos Mem
bros integrantes de outros Órgãos na
Secção Centro da Ordem e
Conselhos Distritais, pelo excelente
grupo de trabalho que constituem e

que com grandes sacrifícios pes
soais, têm sabido concretizar os 
objectivos que nos propusemos, na 
altura de nova candidatura. 
É evidente que este esforço tem tido 
o apoio incondicional e sem excep
ção de todos os funcionários da
Secção Regional, a quem eu neste
momento gostaria de manifestai· o meu 
mais alto apreço". 

Seguidamente, e no maior dos 
silêncios, ouvimos a voz de 
Miguel Torga: 

" Caros Colegas e meus Amigos: 
Na inauguração desta sala, que a 
actual e a todos os títulos ilustre e 
prestimosa Direcção da nossa Ordem 
quis, para minha confusão e desva
necimento, que tivesse o meu nome, 
é-me grato deixar, ao lado da inscri
ção que o memora, o eco emocionado 
da voz embargada, a agradecer a 
deferência, e, ao mesmo tempo, a 
prestar, neste espaço que vai ser 
naturalmente lugar de convívio das 



-

gerações futuras, pública homena
gem a todos os membros da classe a 
que, já lá vão sessenta anos, tenho a 
honra de pertencer e o gosto de me 
sentir no seio dela, útil e justificado 
socialmente. Vocacionado também 
para sacrificar no altar de O1feu, foi 
no de Esculápio que depus as 
minhas melhores oferendas de 
homem e de cidadão, engrossando 
modestamente a legião interminável 
de ajuramentados que, de norte a sul 
de Portugal, dia e noite, incansa
velmente, o servem e dignificam. 
Primeiro, a calcorrear montes e 
vales, e a superar todas as carências 
e dificuldades, depois, num consul
tório citadino, já mais apetrechado 
tecnicamente, dei o melhor de mim, 
a minorar a dor a ricos e pobres, e a 
combater a morte em leitos de opu
lência e catres de miséria. E a 
conhecer mais proximamente o 
semelhante, que não é nunca a 
simplicidade que parece: uma tosca 
e humilde criatura, ou um polido e 
convencido indivíduo, mas sempre 
um complicado pobre ser de carne e 
osso que, sujo ou limpo, culto ou 
inculto, carrega a pesada cruz da 
vida, e geme com igual fraqueza 
quando a mão da fatalidade lhe 
pousa em cima. E também a verificar 
até que ponto uma p rofissão 
banalmente liberal pode perder na 
prática o carácter de mera acti
vidade, e ganhar foros de imperativo 
moral. Ainda nos meus começos, o 
médico, o padre e o professor pri
mário formavam o triunvirato provi
dencial e respeitado em que assen
tava a paz física, espiritual e metal 
da comunidade. Era ele a fiança da 
sanidade do corpo, a esperança da 
vida eterna e o bem supremo da 
instrução. 
A roda do tempo, com o progresso 
acelerado que tudo altera, desandou, 
e , no turbilhão, desagradaram-se os 
valores. E é forçoso reconhecer e 
lamentar que, pelo que nos diz res
peito, o que ganhamos em saber pro
fissional, perdemos em humanidade. 
Mas, se mudaram os relaciona
mentos, não acabaram as cala
midades e o sofrimento. E, mesmo 
empobrecidos daquele prestígio 
carismático, continuamos a ser, nós 
médicos, a última porta sempre 

aberta a que bate, confiado, o 
desespero. O povo atormentado 
necessita cada vez mais dos nossos 
cuidados e da nossa devoção. Com 
todos os defeitos, que a civilização 
consumista infelizmente agrava, 
somos ainda os Cireneus compas
sivos do calvário humano. enhuns 
outros elementos da sociedade nos 
avantajam no préstimo. 
E a História o testemunha e celebra 
em letras de oiro. Sábios que alar
garam a consciência universal ela 
nossa condição, e inundaram de luz 
pacificadora os recantos mais 
escuros ele milhões de almas ator
mentadas, génios que diagnosti
caram e extirparam da terra males 
misteriosos, tidos por maldição 
divina, talentos que fizeram milagres 
de toda a natureza de estetoscópio e 
bisturi na mão. E que, por isso, a 
memória colécti va exalta e venera. 
Mesmo entre nós, nenhuma figura 
nacional vive no imaginário popular 
tão devotamente alumiada como a de 
Sousa Martins, em Lisboa, ou foi 
retratada mais estremecidamente do 
que o João Semana do romance de 
Júlio Dinis, Logo nos alvores ele 
todas as civilizações, o feiticeiro, o 
curandeiro e o mágico foram reve
renciados e necessários à vida quoti
diana da tribo. Para a curar, forta
lecer e exorcizar. Nunca ninguém nos 
pode suprir neste triste e materno 
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planeta, que alguém, numa hora mais 
dorida, chamou para sempre, com 
singular verdade e propriedade, vale 
de lágrimas. E gostaria que estas 
minhas palavras fossem ao mesmo 
tempo um preito, uma exteriorização 
de natural ufania e um voto. Preito 
reconhecido a quem agora tão 
generosamente me quis distinguir, ou 
que, numa longa vida de saúde 
precária, me acudiu e acode com os 
seus cuidados, ufania de pertencer à 
nossa gloriosa família hipocrática, e 
voto de que o futuro continue a 
pertencer-nos, pelo saber, pelo 
devotamento, pela compaixão e pelo 
amor. Que continuemos a ser amanhã 
o que somos hoje e fomos sempre:
dentro do hábito branco da bata, os
monges professos e laicos de uma
Ordem civil e sagrada". 

Com breves palavras, o Dr. Santana 
Maia encerrou a Sessão comemora
tiva, salientando que não foi a O. M. 
que honrou Miguel Torga mas foi 
Miguel Torga que honrou a Ordem 
dos Médicos. 

O encontro finalizou com um 
pequeno beberete em ambiente 
confraternizante "numa hora festiva 
de voluntários do mesmo destino 
humanitário". 

D1·. Armindo Rebelo 



NOVAS SEDES, 
NOVOS ESPAÇOS 
Em matéria de vários aspectos de índole sócio-profissional, técnico-ciêntifica, política de 

saúde e outros assuntos relevantes para a Classe, na.o têm sido descurados os objectivos 

de informar, estimular a participação e promover a troca de opiniões entre médicos. Para 

A 
pós a inauguração em 
Outubro passado, d� Sede
do Conselho Médico da 

Região Autónoma da Madeira, 
procedeu-se em 18 de Dezembro à 
abertura solene, em Sede própria, 
das instalações Distrito Médico do 
Algarve, dando cumprimento à 
declaração de intenções que a 
anterior Direcção fizera a este 
Distrito. Estas inaugurações con
taram com a presença do Dr. 
Santana Maia, Bastonário da Ordem 
dos Médicos, Dr. Rui Bento, 
Presidente da Secção Regional do 
Sul e outros membros da S.R.S, 
autoridades Regionais e locais, 
órgãos Distritais, individualidades e, 
como não podia deixar de ser, muitos 
Colegas. Os órgãos Distritais do 
Algarve devotaram uma particular 
atenção a vários simbolismos, 
através duma cuidada progi·amação 
cultural em que marcaram presença 
referenciais do Barlavento e 
Sotavento Algarvios, o Fado de 
Coimbra e a respectiva tertúlia, 
interpretado por antigos estudantes 

tal, os Presidentes da Ordem dos Médicos (O.M:) e das 

Secções Regionais, bem como outros dirigentes executivos, 

vêm fazendo uma actualização periódica sobre o que de 

mais significativo ocorreu has diversas vertentes e no 

âmbito de intervenção da Ordem. Dando continuidade a 

esta prática, descreve-se a seguir uma aplicação 

significativa dos recursos financeiros da O.M. 

Dr. Rasiklal Ranchhod • 

actualmente sediados na mais 
setentrional da Universidades do 
País (MINHO). Abria-se mais uma 
poita da nossa casa, agora em Faro, 
uma ocasião auspiciosa à qual o 
Prof. Machado Macedo, espe
cialmente convidado, quis honrar 
com a sua presença. 

A Secção Regional do Centro, por 
seu turno, alargou o respectivo 
espaço com a inauguração solene da 
Sala Miguel Torga (ver destaque 
noutro local). 

Reconhecendo o progresso havido 
nos últimos anos em matéria de 
instalações, junto das Sedes 
Regionais, foi dada a máxima 
prioridade à manutenção do Patri
mónio existente, ao aperfeiçoamento 
dos Serviços e ao alargamento da 
utilização dos espaços a cada vez 
maior número de Colegas. As 
Delegações Distritais são (e 
continuarão a ser) a nossa grande 
aposta em termos de uma Ordem dos 
Médicos activa, dinâmica, partici-

pada e acolhedora, em suma "A 
casa de todos os Médicos" mais 
perto de si. 

A expansão da supe1fície instalada e 
equipada da Ordem dos Médicos tem 
sido prosseguida com a necessária 
determinação para dar resposta aos 
legítimos anseios derivados de con
dicionalismos muito próprios do 
exercício da Medicina em cada uma 
das Regiões de Saúde, Regiões 
Autónomas ou grandes Distritos 
Médicos. A título de exemplo, veja
se que o Sistema de Saúde preva
len te nos Açores ou Madeira é 
difei-ente, dada a própria organização 
territorial, entre oütros aspectos .. As 
novas realidades, resultantes da livre 
circulação e estabelecimento de 
profissionais no âmbito da União 
Europeia, desencadeiam novos 
desafios, designadamente nas 
regiões mais sujeitas à prática da 
medicina sazonal e/ou itinerante. As 
flutuações ou variações cíclicas da 
demografia (fenómeno turístico) 
provocam maior usura dos recursos 



humanos e técnicos, dado o aumento 
exagerado da procura, com a natural 
consequência de maior incidência 
de falhas técnicas e/ou erros 
humanos. O maior ou menor afasta
mento da sede dos Conselhos Regio
nais será outro factor determinante. 

Na criação das novas sedes e 
espaços foi acautelada a redun
dância de serviços, a burocracia, o 
desperdício representativo e o 
excesso de· carga salarial bruta, entre 
outros motivos de ineficiência. Com 
a rapidez da telecomunicação 
digitalizada, informatização e objec
tivos racionais de gestão e orga-

nização, pensamos que será possível 
Ler a Ordem dos Médicos à mão de 
semear da maioria dos nossos 
Colegas, numa atitude pró-activa de 
exercício digno da profissão médica. 
A facilidade de acesso aos Colégios 
de Especialidade, aos Conselhos 
Médicos, ao Conselho Disciplinar, 
aos Organismos Internacionais 
afiliados, entre outros serviços, será 
o corolário lógico desta aproximação
entre as duas partes do conjunto (o
Centro e a Periferia).

Por último, não sendo por isso menos 
importante, o acréscimo, em que 
muitas dezenas de milhares de 

contos, do Património Social e 
material derivado desta expansão, 
terá o seu devido reflexo na garantia 
de continuidade e progresso cole
ctivo da Classe Médica. 

Sendo indiscutivelmente a estrutura 
com maior capacidade técnica que 
intervém na área da Saúde, a Ordem 
dos Médicos deve assumir fron
talmente o papel que a Sociedade 
lhe reserva e o Estatuto lhe outorga 
enquanto entidade pública (1). 
Contudo, esta vocação de espaço de 
diálogo e concertação, entre pares e 
outros intervenientes, não tem forço
samente que descurar as mais diver
sas manifestações cio SABER e 
ARTE que os médicos vêm brin
dando à HUMANIDADE, como são 
a produção científica filosófica e 
cultural. Assim, além dum excelente 
local de activiclade formativa pós
graduada, os espaços da Ordem 
possibilitam uma saudável zona de 
convívio e um oportuno ponto de 
(re )encontro. 

(1) Citação do programa de
candidatura da Lista A .  Orgãos
Regionais e Distritais, Secção
Regional do Sul da Ordem dos
Médicos. Eleições Triénio 1993/95.

* Tesoureiro

da Secção Regional do Sul
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Regulamento 

Regulamento dos 

Laudos a Honorários 

Artigo 1 º

Da Competência 

1. Compete ao Conselho Nacional
do Exercício da Medicina Livre dar
laudos sobre honorários, nos termos
da al.c) do art.º 84º do Estatuto da
Ordem dos Médicos, aprovado pelo
D.L. 282/77, de 5 de Julho.
2. Chama-se honorários à retribui
ção dos serviços profissionais do
médico quando este exerça a sua
profissão de forma independente.

Art.º 2º 

Dos honorários 

1. Na fixação dos honorários deve o
médico proceder com moderação, de
acordo com o que dispõe o n.º 1 do 
art.º 81 º do Código Deontológico da 
Ordem dos Médicos, atendendo à
importância do serviço prestado, à
gravidade da doença, ao tempo dis
pendido, à diferenciação técnica do
clínico, à capacidade económica do
doente e aos usos e costumes da
região.
2. O Código de Nomenclatura e
Valor Relativo de Actos Médicos,
bem como, as suas alterações, apro
vadas pelo Conselho Nacional
Executivo devem constituir a base
do critério de fixação de honorários,
previsto no número anterior.
3. O médico deve respeitar os míni
mos consignados no Código referido
no n.º 2 deste artigo, sem prejuízo de
prestar os seus serviços gratuitamente. 
4,. O clínico chamado ao domicílio
do doente tem direito a honorários,
mesmo que, por motivo alheio à sua
vontade, não chegue a prestar assis
tência médica.

5. É lícita a cobrança de honorários
a doentes que, incluídos em esque
mas devidamente programados,
faltem e disso não dêem conheci
mento ao médico com o mínimo de
antecedência.
6. a) O cirurgião tem o direito de
escolher os ajudantes e o anestesista
que quiser, podendo os honorários
destes ser reclamados por eles ou
compreendidos numa nota colectiva,
devidamente discriminada, que o
cirurgião apresente.
h) A presença do médico assistente
na intervenção cirúrgica, quando 
solicitada pelo doente ou pelos seus 
representantes, dá direito a honorá
rios próprios que podem ser apre
sentados por nota colectiva e discri
minada pelo cirurgião, ou, de prefe
rência, por nota autónoma. 

Art. 3º 

Dos Custos Técnicos 

1. O Acto médico deve ser separado
do valor correspondente ao Custo
Técnico inerente aos meios materiais
e humanos necessários à execução
do acto.
2. O Valor do Custo Técnico será
calculado na óptica de que os meios
técnicos não devem ser rentáveis em
si mas apenas apoios não lucrativos
à execução dos actos médicos.
3. Assim, devem tão só ser levados
em conta a amortização do capital
investido, o seu juro normal e o
custo real dos encargos materiais e
humanos necessários ao seu funcio
namento, dentro de uma frequência
de utilização razoável mas elevada.
4. O Valor do Custo Técnico será
actualizado anualmente pelo Con-

selho Nacional Executivo, sendo o 
índice expresso por pontos designa
dos por C. 

Art.º 4º 

Da conta de honorários 

1. A conta de honorários deve ser
apresentada ao cliente por escrito e
ser assinada pelo médico.
2. Os honorários devem ser fixados
em dinheiro e na moeda nacional.
3. A conta deve enumerar os ser
viços prestados, os valores atribuídos
a cada um dos actos e o montante
global a pagar.
4. Os honorários devem ser sepa
rados dos custos técnicos, cujos
valores devem ser especificados e
datados.
5. O médico não deve alterar a conta
apresentada ao cliente no caso de
não pagamento oportuno ou
cobrança judicial, embora possa,
querendo, exigir a indemnização
devida pela mora nos termos legais.

Art.º 5º 

Da legitimidade 
para solicitar laudos 

1. Os laudos sobre honorários
podem ser solicitados ao Conselho
Nacional do Exercício da Medicina
Livre pelos tribunais, pelos outros
Conselhos da Ordem, e, em relação
às respectivas contas, pelo médico,
seu representante ou sucessor, ou
pelo doente, ou seus representantes
ou sucessores.
2. Pode, ainda, solicitar laudo
quem, nos termos legais ou contra
tuais, seja responsável pelo paga
mento dos honorários ao médico.
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Art.º 6º 

Pressupostos 

1. É pressuposto do pedido de laudo
a existência de conflito ou diver
gência, expressos ou tácitos entre o
médico e o paciente acerca do valor
dos honorários estabelecidos em
conta já apresentada.
2. Pode, ainda, ser sujeito a laudo
prévio a repartição de honorários
entre médicos que tenham colabo
rado no mesmo trabalho.
3. As contas de honorários subme
tidas a laudo do Conselho devem ter
sido remetidas ao paciente há pelo
menos, três meses, sem resposta
para qúe se presuma divergência do
mesmo quanto ao seu montante.
4. O médico que requeira laudo
sobre a conta de honorários por si
apresentada deve ter as suas cotas
em dia, ficando o processo suspenso
após o despacho limiar do relator até
se mostrar efectuado o pagamento de
todas as que se encontrem em
dívida.

Artigo 7º 

Do pedido de laudo 

1. O pedido de laudo sobre honorá
rios deve ser formulado por escrito
dirigido ao Bastonário e instruído
com a conta de honorários.
2. O pedido pode ser apresentado
directamerite ou remetido à sede da
Ordem, aos Conselhos Regionais ou
Distritais.
3. Todos os requerentes de laudo a
honorários devem fundamentar o
respectivo pedido.
4. Em qualquer caso o pedido deve-
identificar correctamente o médico e 
o paciente com os nomes completos,
domicílios e, se possível, número de
telefone.

Artigo 8º 

Da distribuição 

1. Recebida a petição, será ela
registada e autuada na Secretaria da
Secção Regional a que pertença e
distribuída pelo secretário Geral
entre os membros do Conselho
Nacional do Exercício da Medicina
livre, de acordo com escala por este
organizada para o efeito.

/ 

2. A Secretaria da Secção deve
manter em devida ordem e sempre
actualizados os livros de registo da
entrada e da marcha do processo até
ao final e de registo da distribuição.
3. A sobredita Secretaria deve dar
aos interessados todas as informações 
sobre o andamento dos processos em 
conformidade com o registo dos livros
referidos no número anterior. 

Artigo 9º 

Do escrivão 

1. O Secretário Geral da Ordem
indicará anualmente o funcionário
que servirá de escrivão dos proces
sos de laudo.
2. Corilpete ao escrivão autuar o
processei e velar pela sua marcha de
acordo com a tramitação prevista
neste Regulamento e os despachos
do Relator oil do Conselho.
3. Compele, ainda, ao escrivão pro
ceder à comunicação dos autos e ao 
seu registo, nos termos previstos
neste Regulamento.
4,. O escrivão deve instruir o proces
so com cópia da ficha pessoal do
médico cujos honorários são objecto
do laudo e informação sobre se deve
ou não qualquer cota à Ordem dos
Médicos.

Artigo 10º 

Do relator 

1. O Conselho poderá aceitar a
escusa do Relator quando este
invoque razão atendível.
2. Compete ao relator superintender
.no processo de laudo e elaborar o
parecer final a submeter a delibe
ração do Conselho Nacional do
Exercício da Medicina Livre.
3. Dos despachos do relator que
mandem arquivar o processo poderá
haver reclamação para o Conselho
referido no número anterior.

Artigo 11º 

Do despacho liminar 

1. Recebido o processo o Relator
verificará se a petição vem devida
mente fundamentada e instruída e se
as condições de legitimidade do
requúente e demais pressupostos se
verificam.

2. No caso de entender que a petição
não é explícita ou de não estarem
assegurados todos os pressupostos, o
Relator mandará notificar o
requerente para suprir as faltas nó
prazo de 15 dias·sob a cominação do 
processo ser arquivado.
3. Sempre que tenha conhecimento
de que existe pro�esso disciplinar
pendente contra o médico cuja nota
de honorários constitui objecto de
laudo requerido,. õ Relator deve
solicitar do competente órgão disci
plinar os esclarecimentos neces
sários para verificar se o objecto do 
processo disciplinar tem relação ou 
não com os serviços a que se referem
os honorários e, no caso afirniativo,
deve requisitar cópia do referido
processo para dele retirar os
elementos de que careça para a
devida instrução do pedido.
4. O relator pode, ainda, pedir infor
mações aos requeridos e solicitar dos
Conselhos Regionais ou Distritais as
informações que julgue necessárias.
5. Sempre que o requerido for
médico, deve o relator mandar noti
ficá-lo para responder, quere1ido, ao 
pedido, mandando-lhe remeter cópia 
do mesmo e de todos os documentos
que ci acompanharem, inclusivé á
nola de honorários; sendo o reque
rente b médico poderá este pronun
c1 ar-se sobre a resposta do
requerido.
6. O prazo para a prestação de
quaisquer informações ou respostas
previstas nos núrneros anteriores, se 
outro não for fixado pelo Relator, é
de 15 dias.

Artigo 12º 

Do parecei· final 

1. Finda a instrução se a ela entender 
dever recorrer, e depois de cumpridas 
todas as formalidades previstas neste 
Regulamento, deve o Relator formu
lar o seu parecer no prazo de 15 dias. 
2. O parecer deve ser fw1damentado
e concluir pela concessão ou não
concessão do laudo requerido.
3. No caso que entender que não
deve ser concedido laudo, o Relator
deve quantificar o valor dos honorá
rios que, .ho seu entender, se
tivessem sido praticados mereceriam
laudo favorável.



4. O parecer deve concluir pela con
cessão de laudo se os valores em
causa estiverem compreendidos nos
limites mínimo e máximo das tabelas
definidas pela Ordem dos Médicos.
5. O parecer do relator deve ser
apresentado à primeira sessão do
Conselho Nacional do Exercício da 
Medicina Livre que se realize após a
elaboração e entrega do parecer na
Secretaria com processo.

Artigo 13º 

Do acordão do Conselho 

1. O Conselho pode entender que,
dada a importância ou dificuldade
do processo, seja necessário visto
prévio de cada um dos respectivos
membros.
2. Neste caso, o processo, com o
parecer do Relator, será confiado por 
5 dias a cada um dos membros do 
Conselho, que o solicitarem. 
3. Se o Conselho deliberar prescin
dir de vistos será o processo julgado
e aprovado ou rejeitado o parecer
final do Relator.
4. O Relator pode aceitar alterar o
seu parecer final de acordo com o
julgamento do Conselho, caso em
que submeterá o novo parecer à
sessão seguinte.
5. No caso de reJe1ção ou de o
Relator não aceitar a modificação 
deliberada pela maioria do Conselho 
� processo· será distribuído a novo 
Relator, que elaborará novo parecer 
no prazo de 10 dias. 
6. Os acordãos do Conselho devem
ser aprovados pela mai�ria absoluta
dos seus membros e serão assinados
por todos os votantes.
7. Os vogais que não aprovem o
acordão assinaram corno vencidos e
poderão, querendo, justificar por
escrito, apenas na acta da sessão, o
seu voto.
8. Proferido o acordão enviar-se-á
ao requerente e requerido cópia do 
mesmo com o respectivo parecer. 

Artigo 14º 

Indícios de falta disciplinar 

�. Sempre que o relator ou o conse-
1 ho verificar indícios de que o 
médico cujos honorários são objecto 
de laudo cometeu qualquer falta 

disciplinar relacionada com o exer
cício da profissão, deverão participar 
o facto ao órgão disciplinar compe
tente sem prejuizo de concluírem o
processo do laudo.
2. No caso do processo ter sido
requerido pelo médico cujo procedi
mento haja sido indiciado, o Con
selho deverá abster-se de conhecer
do pedido.

Artigo 15º 

Desistência e alteração 
do pedido 

1. Os requerentes do processo de
laudo podem desistir do pedido.
2. O pedido de laudo referente a uma 
determinada conta de honorários não 
pode ser repetido, excepto quando se 
proceda a pedido de revisão. 
3. O médico que requeira laudo de 
honorários deve englobar no mesmo 
pedido todos o·s serviços prestados
ao cliente requerido.
4. O médico deve, na sua resposta,
proceder nos termos do número
anterior, se vier a ser requerido o
laudo quanto a pedido de honorários
referente a uma parte apenas dos
serviços prestados ao mesmo doente.

Artigo 16º 

Confidencialidade 

1. Os processos de laudo são confi
denciais antes e depois de julgados,
sem prejuízo do envio dos acordãos
aos tribunais requerentes.
2. O Conselho, todavia, poderá orde
nar que se passem certidões ou
cópias às partes interessadas desde
que julgue haver fundamento impor
tante que justifique o pedido. 

Artigo 17º 

Caso julgado 

Não há recurso dos acordãos profe
ridos nos proces os de laudos. 

Artigo 18º 

Revisão 

1 . O requerente e o requerido
podem requerer ao conselho a
revisão de acordãos proferido em
processo de laudo sempre que se
verifiquem os seguintes casos:

Regulamento 

a) Novos factos que não pudessem
ter sido invocados quando do
decurso do processo;
b) Preterição de formalidades
essenciais do processo;
e) Suspeição do Relator.
2. O pedido de revisão é dirigido ao 
Presidente do Conselho Nacional
Executivo e deve justificar qualquer
das condições de admissibilidade
previstas no número anterior.
3. O pedido de revisão é decidido
em sessão do conselho Nacional 
Executivo depois de apensado ao 
processo a rever. 
4. Deliberada a revisão, este Conse
lho designará novo Relator, seguin
do-se todos os demais trâmites
previstos neste regulamento.

Artigo 19º 

Casos omissos 

Todos os casos não previstos neste 
Regulamento são resolvidos pelo 
Relator sem prejuízo de eventual 
reclamação para o Conselho Nacional 
do Exercício da Medicina Livre e, em 
última instância, para o Conselho 
Nacional Executivo �la Ordem dos 
Médicos ao abrigo da alínea r) do 
art.º 64º do Estatuto acima aludido. 

Artigo 20º 

Alterações 

1. Quaisquer alterações ao presente
Regulamento serão deliberadas pelo
Plenário dos Conselhos Regionais, a
parecer do Conselho Nacional
Executivo, ouvido o Conselho Nacio
nal do Exercício da Medicina Livre,
e entrarão em vigor 30 dias depois
de publicadas na Revista da Ordem
dos Médicos.
2. As alterações serão inseridas no
lugar próprio do texto do Regu
lamento.

Artigo 21 º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em 
vigor nos termos da alínea b) do art.0 

57º do Estatuto aprovado pelo Dec. 
Lei 282/77, de 5/7. O Plenário dos 
Conselhos Regionais d. cide aprovar 
o Regulamento dos Laudos a
Honorários.



Actualidade 

Exames VALORES DE CE K
DA ORDEM 

O Conselho Nacional Executivo, 
reunido no Porto, decidiu pro
longar até 31 de Março o prazo 
para entrega de documentos dos 
Colegas que pertendam fazer 

EXAME AOS COLÉGIOS DA 
ESPECIALIDADE. 

Como os Colegas seguramente 
notaram o valor de C, correspon
dente a custos técnicos, foi actuali
zado de acordo com a taxa de 
inflacção. 
Quanto ao valor de K, respeitante a 
actos médicos, adoptou-se o crité
rio de 1993, ou seja mantém inal
terado o K minímo e altera-se o K 
máximo acima dos valores da 
inflacção. 
O K mínimo é de 500, o médio de 
1200 e o valor máximo é de 1900 
escudos. 

Espera-se com isso conseguir que 
cada vez mais o K minímo seja o 
valor de referência para a medicina 
convencionada e permitir pelo alar
gamento do diferencial que cada 
Colega possa fixar o valor dos seus 
honorários, de acordo com a sua 
diferenciação profissional e as possi
bilidades económjcas dos doentes. 
Chama-se a atenção para o Regu
lamento dos Laudos a Honorários 
aprovado pelo Plenário dos 
Conselhos Regionais. 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

III CICLO DE ESTUDOS 
ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 

DE SAÚDE 
Até ao dia 15 de Março de 1994, estão abertas as 
inscrições para o III CICLO DE ESTUDOS ESPECIAIS 
EM ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, que terá lugar de 
04 de Abril a 30 de Setembro de 1994. 
O Ciclo destina-se a médicos e outros licenciados que 
possuam já pós-graduação (diploma ou mestrado) em 
saúde pública, saúde comunitária, epidemiologia, saúde 
ocupacional, saúde escolar, saúde mental ou 
administração hospitalar. 

O limite máximo de inscrições é de 20. 

A selecção dos candidatos far-se-à mediante apreciação 
curricular. 

Os impressos e informações relativos ao Ciclo são 
fornecidos na Escola, Avenida Padre Cruz, 1699 
LISBOA CODEX, telefone 757 55 99. 

UMA NOVA PUBLICAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO NORTE 

�<>tÍ�:i.�s d..� 
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D S M -III -R Manual de Diagnóstico e Estatística das
Perturbações Mentais 

Teve lugar na sede da Ordem dos 
Médicos a apresentação da versão 
Portuguesa do livro - DSM-III-R -
manual de diagnóstico e estatística 
das perturbações mentais. 
Este volume cuja tradução teve 
supervisão ciêntifica dos professores 
Mª Luisa Sequeira e Daniel Sampaio e 
do D r. João Cabral Fernandes 
representa um excelente contributo à 
classe médica em geral e sobretudo
aos médicos que mais se preocupam
com a saúde mental da população 
portuguesa. Favorecendo e possi
bilitando a comunicação entre os 
profissionais este livro é de grande 
importância na investigação e na 
abordagem epidemiológica. 

IN 
MEMOQIAM 

1884-1963 

...._ ____ ,IMPRENSA N,l(IONAL - CASA DA f'IOEDA·-----' 

"IN MEMORIAM" 

FRANCISCO PUL!DO VALENTE 

l 884 - l 963 

Este in memoriam deve-se, antes de mais nada, 
àqueles em que ainda perdura, passados mais de 
vinte anos sobre o seu desaparecimento. a memória 
e influência espiritual de Francisco Pulido 
Valente. 

A obra escrita de Pulido Valente é muito escassa e 
o seu nome, corno o de muitos outros, corre o risco
de, para as gerações novas, ficar só associado a
uma rua ou a um hospital.

Francisco Pulido Valenle foi, no entanto, uma 
personalidade verdadeiramente excepcional, cuja 
mentalidade e carácter mereceriam ser apontados 
como exemplo i:1 juventude. 

Sabemos que este in memoriam ficará pro\'a
velmente muito aquém ela imagem que alguns têm 
da personalidade do homenageado mas, apesar 
disso, pensamos que não se faria justiça a essa 
personalidade sem fazer um esfon;·o, enquanto isso 
ainda é possível, para lhe prestar esta homenagem. 
passados mais de 100 anos sobre esta data do seu 
nascimento. 

e 



A Minha Irmã Germana 

� MINHA 
IRMÃ. 

GERMANP> 

-

Marta José Leol 

Poemas do Rato Morto 
Ofélia Bomba 

Foi todo um acontecimento cultural e social o lançamento do livro "Poemas 
do Rato Morto" da autoria da médica Psiquiátrica Ofélia Bomba, no passado dia 
18 de Dezembro de 1993 na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. Esteve 
presente o Dr. Rui Bento, Presidente do Conselho Regional do Sul, e uma 
numerosíssima assistência. 
A presente obra foi anunciada pelo Prof. Dr. Manuel Viegas Guerreiro, 
catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, escritor e Presidente dos Estudos 
Gerais Livres de que é fundador. O livro foi apresentado pela Dr' Maria Aliete 
Galhoz, notável investigadora do Centro de Tradições Populares Portuguesas da 
Universidade de Lisboa e com obra literária de reconhecido mérito tanto no 

,.a domínio da literatura portuguesa como da criação poética e a maior especialista
'Wda obra de Fernando Pessoa. 

"Poemas do Rato Morto" é um hino às emoções nos mais diversos aspectos e 
encontra-se também à venda na Ordem dos Médicos. 
Do referido livro fazemos a transcrição do poema "À Beira Dum Poema" 

�� 

� 

-

Demasiado perto, 
À beira dum poema ... 
Não sei, ao certo, a cÜslância que existe, 
Se a expessura da ponta desta pena, 
Se aquele nada que falta p'ra estar triste. 

Se fosse rio havia sempre margem 
P'rafazer, ainda, a separação, 
Mas wn poema pode ser miragem 
E os contornos s6 identificação. 

Se fosse flor leria seu pe,fiune 
Que ninguém pode, nunca, segurar, 
Como a força dum verso que me invade 
E me leva, sem querer, a versejar. 

Se fosse ave, mesmo em liberdade, 
Não se ia confundir com chuva ou vento, 
Mas um poema é, sempre, eternidade 
Nem que retrate, apenas, um momento. 

Se fosses tu, não ias compreender 
Esta estranha maneira, tão diferente, 
De caminhar na vida e se saber 
À beira dwn poema ... 
Apaáonadamente ! 



Obra profusamente ilustrada com 
cães actuais e antigos que descreve 

Reunião de 
Curso (1953) 
Realiza-se no próximo dia 8 de 
Maio, pelas 12 horas, na sede da 
Ordem dos Médicos (Av. Almirante 
Gago Coutinho, 151, em Lisboa), a 
Reunião de Curso dos Finalistas de 
1953, da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, seguindo-se de almoço. 
Para o efeito contactar o Sr. Joaquim 
Silva (Restaurante da Ordem dos 
Médicos), com pré-aviso de 15 dias. 

com alguma minúcia as caracterís
ticas morfológicas, funcionais e da 
raça, apontando os principais defei
tos a evitar. Uma detalhada expli
cação sobre exposições, provas de 
trabalho e de Stº Huberto, comple
tada com saborosas histórias da 
caça prática envolvendo o perdi
gueiro nacional. Para os iniciados 
criadores e caçadores - e mesmo 
para revisão de conceitos, este é um 
manual fácil e prático, que inclui 
técnica de criação, ensino do 
cachono ou do adulto e selecção de 
reprodutores, para além de indicar 
de forma didáctica os caminhos a 
seguir para o melhoramento do 
nosso perdigueiro. 
Após nomear e homenagear os 
campeões da raça dos últimos 60 
anos, o autor explica a orgânica da 

canicultura em Portugal, dos livros 
de origens e registos, dos títulos de 
campeonato e das participações da 
raça em certames mundiais de caça 
e exposições. Os criadores que 
precederam a registos nos últimos 
três anos e os nomes e endereços 
daqueles que a A.P.P. divulga, 
segundo critérios que visam uma 
política de qualidade, completam, 
a par de extensa bibliografia, um 
estudo de leitura obrigatória para o 
caçador "de salto" e um precioso 
auxiliar para criadores, caçadores, 
juízes, expositores, condutores e 
todos os que estão ligados ao cão 
de parar, seja de que raça for. 

O autor, nosso colega Jorge 

Rodrigues, é radiologista no 

Hospital dos Capuchos. 

27º Curso de Pneumologia 
para Pós-Graduados 

A Clínica de Pneumologia da 

Faculdade de Medicina de Lisboa 

vai realizar o seu 27º Curso de 

Pneumologia para Pós-Graduados, 

de 23 a 26 de Março de 1994. 

Temos ainda o prazer de anunciar a 

instituição do Prémio "Curso de 

Pneumologia para Pós-Graduados", 

destinado a galardoar os dois 

melhores trabalhos apresentados por 

médicos da Carreira de Clínica 

Geral, e de Saúde Pública no âmbito 

do Tema Geral do Curso Asma 

Brônquica, Novas Perspectivas 

Diagnósticas e Terapêuticas. 

COIMBRA, 4 DE MARÇO DE 1994 

HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE 
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SOCIEDADE IBERO-LATINO-AM 
DE NEURORRADIOLOGIA DIAG 
E TERAPÊUTICA (SILAN) 

Um )léfli<>o Português na Presidf:mcia 

A SILAN foi fundada em 1988, na 
cidade de Acapulco - México durante 
o XXIIIº Congresso Latino-Americano 
de Cirurgia Neurológica. A ideia,
partiu do Dr. Fernando Vifiuela,
neurorradiologista de origem Uruguaia
actualmente radicado na cidade de
Los Angeles, Califórnia, e encontrou
eco nos outros 23 membros
fundadores da SILAN presentes em
Acapulco. Estiveram representados
Espanha, Portugal, México, Peru,
Brasil, Argentina e destacados colegas
Latino-Americanos radicados nos
Estados Unidos da América e no
Canadá. O seu primeiro Presidente foi
o Dr. Juan M. Taveras, da República 
Dominicana, radicado em Boston
EUA, sendo o Comité Executivo cons
tituido ainda pelos Drs. Jesus Rodri
guez Carbajal (México, Vice-Presi
dente), Fernando Vifiuela (Los
Angeles, Secretário) e Jorge Guedes
Campos (Portugal, Tesoureiro).
Apesar das dificuldades inerentes a
uma sociedade recém criada abran
gendo uma tão vasta área geográfica, o
impacto da SILAN ficou imediata
mente comprovado tendo-se realizado 
em apenas seis meses o seu I Congres
so, a 11 e 12 de Junho de 1989 na

Cidade de La Corufia - Espanha, sob a 
presidência do Dr. Jorge Rebailar. 
No passado mês de Outubro assis
timos em Florianópolis, Brasil ao V 
Congresso da SILAN presidido pelo 
Dr. Marco Modesto. As sessões cientí
ficas cobriram todo o espectro da 
Neurorradiologia Diagnóstica e Tera
pêutica, tendo interessado uma assis
tência superior a 200 congressistas, 
interessados em observar os avanços 
mais recentes no Diagnóstico Imagio
lógico e na Terapêutica EndovasculaT 
no domínio das Neurociências. 
Durante est� Congresso foi eleita a 
actual direcção da SILAN: Presidente 
- Dr. Jorge Guedes Campos, P01tugal;
Vice-Presidente - Dr. Fernando
Vifiuela, EUA; Secretário - Dr. Jordi
Roscalleda, Espanha; Tesoureiro - Dr.
Hemique Palacios, EUA; Vogais - Dr.
Joaquim Cruz, Portugal; Dr. Carlos
Oulton, Argentina; Dr. Álvaro Magal
hães, Brasil; Dr. Genaro Herrera,
Peru; Dr. Óscar Solis, Venezuela; Dr.
Hugo Arredondo, México; Dr .
Reinaldo Paes, Equador.
O VI Congresso da SILAN terá lugar
de 5 a 11 de Maio de 1994 em Mad1id,
Espanha, presidido pelo Dr. Manuel
Trujillo Peco.

Dr. David Coutinho 
Assistente Hospitalar do Serviço de Radiologia do Hospital de Santa Maria 

Congresso da Academia 
Europeia de Formação Médica 
A Fornrn�'.ão Médica Contínua na Europa de Amanhã 

Organizado p ara: médicos, e 
estudantes de Medicina, delegados 
das Associações médicas ligados à 
Formação Contínua, faculdades de 
Medicina, especialistas em Peda
gogia da medicina, responsáveis pela 
Política da Saúde, representantes 
dos fornecedores de Equipamentos 
Médicos. 
Preço da Inscrição: 150 DM. Para 
estudantes, médicos internos e 

aqueles médicos que não exercem a 
profissão 50 DM. 
Informações: 
Secretariado da E.A.M.FF 
cio Bundes iirrrztekammer 
Dd- 50931 Koln 
Tel. 00 49 221 4004209 
Fax 00 49 221 4004388 
Linguas do Cong1·e s so: Inglês, 
Francês e Alemão com interpretação 
simultânea. 

SOPEAM - SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE 

ESCRITORES E ARTISTAS 
MÉDICOS 

COMUNICADO 

Realiza-se no próximo dia 12 de 
Fe-vereiro, pela 10.45 hora a 
Ses ão de entrega de Prémios de 
ficção, en aio e pintura, na 
Ordem dos Médicos. 
A e ão erá pre idida pelo 
Digm

º Ba tonário da Ordem do 
Médico . Após a entrega do 
Prémios, será inaugurada a e xpo-
ição do quadros do Pintore 

Médico que concorreram ao 
Prémio Mário Botas, assim como 
de outros Pintores Médicos e:ma
concurso. 
O premiados com o galardão 
anual foram: 

a pintura o Dr. E pirito Santos 
E teves; na literatura o Dr. Bento 
de Jesus (ficção), o Dr. Anwmdo 

oreno (ensaio) e Dr. Lui 
Lourenço (revelação). 
O Prémio Mário Botas de pintura 
foi para o quadro " Polo orte o 
de literatura de ficção para o lim, 
"O lobo Guerrilheiro o de ensaio 
para "O Animal que Duplamente 
e o de revelação para "Quando o 
Despertar era Galo". 
Em pintura as Menções Honrosas 
foram para a Drª Margari da 
Henrique " urmório " e Dr. 
Pantoja Rojão "Caminho ôo 
Pensamento"; enquanto em litera
tura cou beram ao Dr. Bento 
Caldeira com ' Mem6ria de 111D 

Médico" (ficção) e Daniel  
ampaio com " inguém orre 

Sozinho" (ensaio). 
O Dr. Baltazar ato Caeiro 
recebeu a Menção Especial do )di4
por" Arcos e Arcadas de Lisboa 
Ha erá um almoço no restaurante 
da Ordem dos Médicos para o qual 
será precisa inscrição préV1a. 

uito gostaria a PE 
contar com a part1C1paç:io d 
Colegas na Sessão de Entrega 
Prémio e de H 
Premiados. 

wboa. 13 de Dezemhro de 199. 



Psiquiatria e 
Práticas Comunitárias 

Comunicação 
Articulação 
Ligação 

Organização: 

Hospital Júlio de Matos, Sector A 
(Director: Dr. Gastão Figueira) 

Unidade Comunitária de Cuidados Psiquiátricos 
de Odivelas (UCCPO) e 
Consulta de Loures 

Associação Comunitária de Saúde 
Mental de Loures Ocidental (ACSMLO) 

Programa (Provisório) 

MESAS 

1. Medicina e Psiquiatria nas Doenças Crónicas
2. Psicossomática
3. Alcoolismo - Detecção Precoce. Familía.

Identidade e Cultura.
4. Ansiedade e Depressão: Depressividade,

Disq1úmia. Qualidade de Vida.
5. Cuidados de Saúde Primários e Saúde Atentai

CONFERÊNCIAS 

1. Das Aminas à Intencionalidade
2. Custos Sacio Económicas de Depressão
3. A Psicoterapia e a Psicofarmacologia

na Clínica Actual

FORUM 

- Serviço Público Nacional de Psiquiatria.
Bloqueio/ Impasse da Reforma Psiquiátrica

WORKSHOPS 

1. Técnicas de Entrevista Médico-Psicológica
2. Formação de Técnicos de Saúde Mental

e C11idados Primários
3. Doenças. Deficiência e Incapacidade
4. Individ11alidade e Identidade no M11ndo

Contemporâneo
S. Práticas Com11nitárias em Medicina

Familiar e Psiquiatria

SIMPÓSIOS SATÉLITES 

1. Adolescência "R11turns" e Jfodos de Vida
2. Excl11ídos e ,lfarginais
3. Q11alidade de Vida, Saúde e Política Autárq11ica

POSTERS DIÁRIOS ATÉ 6/DIA (12) 

COMUNICAÇÕES LIVRES 10 m (6) 

Secretariado 

Mafalda Vilaça 
Rua Dário Cannas, 4 - 3º Dt. º · 2675 ODIVELAS· Te/. (01) 934 65 86 · Fax (01) 934 11 36



EM DEBATE 

Grupo I NíveJs e Funções de Gestão do Sistema de Saúde 

Grupo II 

Grupo III

Grupo IV 

Ministro da Saúde 
Administração de nfrel regional/regionalização 
Administração de áreas de saúde/descentralização 
Direcção/gestão de unidades de saúde/autonomização 
Direcção dos serviços 
Relacionamento recíproco 
Gestão "vertical" versus gestão "competitiva" 
Participação da comunidade/papel das autarquias 

A Gestão das Unidades de Saúde 

Administração global das unidades 
Direcção técnica/clínica e gestão 
Direcção dos serviços: âmbito, autonomia e responsabilidade 

Participação dos Médicos na Gestão das Unidades de Saúde 

Escolha/eleição/nomeação dos gestores 
Escolha/eleição/nomeação dos directores clínicos 
Escolha/eleição/nomeação dos directores de serviço 

ecessidade de formação dos médicos em gestão 

Garantia de Qualidade 

Auto-avaliação e avaliações externas 
Avaliação de resultados 
Papel das sociedades e associações profissionais 
Papel das companhias de seguros 
Papel das associações cí,icas e de defesa do consumidor 



Ordem dos Médicos - Secção Regional do Sul 

Financiamento do Sistema de Saúde 

Que Alternativas para Portugal .

Moderador: 
Dr. José Miguel Boquinhas 

Dr. Paulo Mendo 
Dr. Bagão Félix 

Dr. Carlos Costa 
Dr. Medina Carreira 

24 de Fevereiro - 18.00 h 

AUDITÓRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS 
Av. Almirante Gago Coutinho, 151 · 1700 LISBOA· Tel. 847 06 54 · Fax R47 12 15 




