


Congresso 

A 
Ordem dos Médicos vai 
realizar nos dias 5, 6 e 7 de 
Março de 1995 o seu VIII

Congresso Nacional de Medicina 
na Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa. De âmbito sócio-político, 
profissional e científico, tem como 
objectivo chamar a Classe Médica a 
debater mais uma vez alguns dos 
temas actuais prioritários da sua 
profissão, especialmente em relação 
a: Formação Médica, Ética 
Médica na Sociedade Actual, 
Política de Saúde e Qualidade 
em Cuidados de Saúde. 
Estarão também presentes conferen
cistas de renome nacional e inter
nacional representando instituições 
de vários países. 
Assim, o Professor Doutor António 
Coutinho, médico e cientista no 
Departamento de lmunobiologia do 
Instituto Pasteur de Paris, alionlará 
a Formação de Investigadores 
em Biologia e Medicina, vertente 
importantíssima da Formação 
Médica. 
O Professor Doutor António 
Damásio, investigador e Director do 
Departamento de Neurologia da 
Universidade de Iowa, dissertará 
sobre aspectos da Nem·obiologia 
do Comportamento e sua relação 
com a Ética. 
Sobre Política de Saúde o Professor 
Doutor Constantino Sakellarides, 

Dr. Rui S. Bento 

Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

destacado m·édico português, 
Director de Serviços na Organização 
Mundial de Saúde em Copenhague, 
será prelector sobre Reforma dos 
Sistemas de Saúde na Europa. 
Na sequência da mesa redonda sobre 
Qualidade de Cuidados de Saúde, o 
Professor Doutor David Bowden, 
Director do Merrett Health Risk 
Management lnstitute ele Brighton 
(U .K.), sintetizará em conferência a 
sua experiência sobre Controle do 
Risco em Cuidados de Saúde. 
Será assim um Congresso onde se 
debaterão os temas de vanguarda 
que têm preocupado a Classe 
Médica e consequentemente ocupa
do activamente os Órgãos Directivos 
da Ordem dos Médicos. O desenvol
vimento teórico, a discussão e a 
clarificação de muitos dos problemas 
contidos nestes temas, ajudarão a 
situar a Classe Médica e a sua 
Ordem numa posição privilegiada 
face à viragem do século e os 
subsequentes progressos. 
A Comissão de Honra é cons
tituída por algumas das individua
lidades preponderantes da nossa 
Sociedade. Várias são as Institui
ções Médicas convidadas, incluin
do as que têm estado presentes no 
Fórmn Médico. 
Esperamos que, durante a cerimó
nia inaugural, na presença de Sua 
Excelência o Senho1· P1·esidente 

da República, uma personalidade 
destacada da nossa Classe nos trans
mita a sua Oração de Sapiência. 
Como componente lúdica e cultural 
está a ser organizada uma mostra de 
A1·tes Plásticas e Livros de 
autores 1nédicos ,  assim como 
sobre História da Medicina. 
Durante o Congresso será possível 
apreciar alguns momentos de música 
erudita interpretados por alguns dos 
expoentes da música portuguesa. 
O Senhor Bastonário e Presidente do 
Congresso, Doutor Santana Maia, 
responsabilizou-me, como Presi
dente Executivo de informar e trans
mitir as suas saudações amigas. 
Na certeza do bom acolhimento 
desta iniciativa, esperamos encon
trar os Colegas nesta Reunião 
Magna da Classe, a fim de, em 
conjunto, procurarmos convergir em 
ideias consensuais e abrangentes 
dentro da riqueza da nossa diver
sidade. 
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''O balanço 

deve ser feito pelos 

Médicos 
,,

A me io do mandato, o 

primeiro grande balanço do 

Presidente da Ordem dos 

Médicos. Eleito em Dezem

bro de 1992 por uma maioria 

inédita na história das 

eleições para Bastonário, o 

Dr. Santana Maia deu corpo 

{. 
ao Projecto "A Casa de 

Todos os Médicos", uma 

candidatura apoiada pelas 

listas que venceram as 

ele ições nas três Secções 

Regionais. Ao fim de 18 

meses é o deve e haver das 

promessas, as relações com 

o Governo e os desafios que

se colocam na segunda

metade do mandato.

Qual é o balanço que faz do seu 

mandato como Pr esidente da 

Ordem dos Médicos? 

Esse balanço deve ser feito pelos 
médicos, mas tendo presente os 12

Compromissos para três anos que 
apresentei aquando das eleições 
para a presidência da Ordem dos 
Médicos julgo que é positivo. Muitos 
dos pontos desse programa, apoiado 
pelas listas vencedoras nas três 
Secções Regionais, já foram cum
pridos, nomeadamente os que 
dependiam apenas da Ordem dos 
Médicos. Quanto aos outros, depen
dentes acima de tudo da vontade 
política do Governo, também 
avançaram, embora de forma mais 
lenta do que a Direcção da Ordem 
cios Médicos desejaria. 

Do que dependi a exclusiva
mente ela Ordem dos Médicos, o 

que está já feito? 

Em relação aos Colégios de 
Especial idade foram feitas as 
eleições para as Direcções, um 
processo que lhes conferiu maior 
autonomia e reforçou as suas funções 
formativas, tornando-os mais dina
mizadores e fiscalizadores, tanto na 
formação pós-graduada como em 
outras áreas da sua intervenção. 
Neste momento está a decorrer o 
processo de atribuição de Idonei
dades dós Serviços e foi já publicado 
na Revista da Ordem cios Médicos o 

documento aprovado pelo CNE sobre 
a formação cios médicos. 
Foi também feito um processo de 
integração_ de todos os Assistentes 
das Carreiras Médicas, reconhecidos 
como tal pelo Ministério da Saúde 
e/ou pela Comunidade Europeia, 
através da abertura de um processo 
de Admissão por Consenso que 
permitiu que cios Colégios de 
Especialidade passassem a fazer 
parte todos os médicos com habili-
lações para os 
integrarem. Um 
processo que deu 
aos Colégios a 
sua verdadeira 
dimensão, com 
todos os médi
cos, não apenas 
com aqueles que 
tinham ohtido o 
exame pela 
Ordem dos Mé
dicos, mas tam
bém com os que 
obtiveram a Es-

"Existem 
mecanismos, 
institucionalizados 
ou não, que 
procuram resolver 
os conflitos sem os 
deixar chegar a 
tensões ou rupturas 
indesejáveis. Que 
isso aconteça é o 
nosso voto e, para 
tal, a nossa 
disponibilidade" 

pecialidade através de outras vias, 
nomeadamente através da conclusão 
dos Internatos da Especialidade. 

Era mn p1·ocesso contestado por 

alguns médicos, mas acabou por 
sei· pacífico ... 
Não houve qualquer contestação e a 
adesão dos médicos ao processo 
eleitoral cios Colégios de Especia-



lidade deixou claro que quem estava 
contra era um grupo sem expressão. 
Foram constituídas listas, através de 
regras democráticas, e as eleições 
decorreram de forma exemplar, num 
processo que dinamizou a Ordem 
dos Médicos e a Classe Médica. 

U1na outra pro1nessa era a 
criação do Fórmn Médico. 
Após as eleições pôs-se imediata
mente em funcionamento o chamado 
Fórum Médico. Não é uma instância 
de decisão, mas de consulta e debate 
com as restantes estruturas médicas 
existentes. Tem criado os consensos 
necessários para uma acção determi
nada, e cumprido os objectivos pro
postos. 

Um Fórum só para evitai· a ideia 
de clesmúão da classe? 
Não. Uma instância onde represen
tantes de estruturas diversas discu
tem problemas da Classe e onde 
apresentam sugestões concretas para 
muitos <los problemas que afectam os 
médicos e a saúde. Basta ver a 
documentação produzida para se 
entender a importância do Fórum. Já 
produziu documentos pormenoriza
dos e tecnicamente sustentados sobre 
o Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, sobre a Gestão das Unidades
de Saúde e tomou posições sobre
outros assuntos relacionados com os
médicos e com a assistência médica.

ÜutI·a elas promessas prendia-se 
com os  jovens médicos e 

Fórum Médico - "Tem criado os consensos 
necessários para uma acção determinada" 

CNMI - "É a única organização que, embora 
com carácter consultivo, representa todos os 
jovens médicos que frequentam os internatos" 

Conselho de Honra - "Será um órgão de 
aconselhamento do Presidente e do CNE" 

Estatuto Disciplinar - "Traduz uma maior 
transparência junto da opinião pública" 

passava pela reestruturação elo 
CNMI. 
Em relação ao Conselho Nacional do 
Médico Interno realizou-se a sua 
eleição, tran formando-o, conforme 
fora prometido, num órgão verdadei
ramente representativo dos clínicos 
do Internato Geral e do Comple
mentar. É a única organização que, 
embora com carácter consultivo, 
representa todos os jovens médicos 
que frequentam os Internatos Geral e 
Complementar. 

E a Titulação Ú1úca? 
Foi conseguida finalmente a chama
da Titulação Única. Foram negocia
ções morosas e difíceis com o 
Ministério da Saúde, nomeadamente 
com o anterior titular. Com o actual 
Ministro algumas questões acabaram 
por ser rapidamente ultrapassadas e 
conseguiu-se um acordo. A Titulação 
Única vem garantir a mesma quali
dade a todos os médicos especia
listas em Portugal, quer eles venham 
a trabalhar no sector público, quer 
no sector privado. Agora passam a 
ser exigidas a todos as mesmas con
dições e têm que se submeter exa
ctamente às mesmas provas. Todos 
os especialistas são reconhecidos, 
simultaneamente, pela Ordem cios 
Médicos e pelo Ministério da Saúde. 

ão há duplicação, apenas uma 
prova, condição necessária e indis
pensável para o exercício ela espe
cialidade, quer nas carreiras públi
cas quer na medicina privada ou 
convencionada. Foi também feita a 

harmonização de todos os internatos �' 
com as especialidades médicas re
conhecidas pela Ordem cios Médi-
cos. 

E o Conselho ele Honra elos 
Médicos Portugueses? 
Ainda não está constituído ... 
É um processo em curso e que se 
espera esteja concluído em Setem
bro, com as personalidades designa
das pelas diversas Secções Regionais 
ao Conselho acional Executivo. 

Que ac ção prática para o 
Conselho de Honrn dos Médicos 
Po1·tugueses? 
Acima ele tudo um órgão de acon
selhamento do Presidente e do 
CNE. Será constituído por médicos 
ele prestígio e com experiência de 
direcção na Ordem dos Médicos. 
Pessoas ele reconhecido mérito, 
naturalmente capazes de ajudar e de 
aconselhar na tomada de algumas 
decisões. 

O Estatuto Disciplinar, uma 
velha aspfração da Ordem elos 
Médicos, vai finalmente ser 
publicado. 
Era também uma promessa ela actual 
Direcção e depois de negociações 
com o Governo foi possível chegar-se 
a um acordo sobre o Decreto-Lei do 
Estatuto Disciplinar cios Médicos. 
Após autorização legislativa ela 
Assembleia ela República foi 
aprovado em Conselho ele Ministros 
e já promulgado pelo Senhor e 



Presidente da República, aguar
dando-se agora a sua publicação no 
Diário da República. 

É uma responsabilidade ac1·es
cida para a Ordem dos Médicos? 
Com certeza, mas é uma responsa
bilidade bem vinda. Finalmente é 
conferida, do ponto de vista legal, a 
competência disciplinar à Ordem 
dos Médicos. 

E esse processo será pacífico? 
Creio que sim. O Estatuto Disci
plinar traduz maior transparência 
junto da opinião pública, que muitas 
vezes, influenciada por informação 
insuficiente ou errada, faz julgamen
tos injustos dos actos médicos. Por 
outro lado, os médicos sabem agora 
que se prevaricarem serão sanciona
dos pelos órgãos da própria Classe. 

Tudo isto pa1·a assegu1·a1· um 
maior protagonismo da OM? 
Protagonismo no sentido de demo
cratizar a Ordem dos Médicos e 
torná-la mas interventora. Protago
nismo lutando pelos direitos dos 
médicos, pelo reconhecimento das 
suas competências. Protagonismo 
exigindo do Ministério da Saúde o 
compromisso que cabe vinculati
vamente à Ordem dos Médicos, em 
colaboração com a Comissão acio
nal dos Internatos, a definição dos 
curricula das especialidades, ido
neidades dos serviços e das suas 
capacidades formativas, com consul
ta anual e com abertura do número 
de vagas baseado em critérios com
preensivos e transparentes. Protago
nismo quando se trata de lutar e 
conseguir comissões paritárias entre 
o Ministério da Saúde e a Ordem 
dos Médicos, colaborar na Comis
são sobre a Revisão do Ensino
Médico e a reformulação do Inter
nato Geral. É esse protagonismo que
a Ordem dos Médicos quer e pelo
qual vai continuar a lutar.

O Consellio de Tesoureiros? 
Um outro ponto que constava do 
programa era a criação de um 
Conselho de Tesoureiros ou de 
Administração. Inclui, além do 
Presidente, os tesoureiros dos 
Conselhos Regionais e elementos 

especializados em gestão. Tem 
funcionado regularmente, conseguin
do-se assim que todas a Secções 
Regionais conheçam os aspectos 
financeiros de todas as outras e do 
C E. Transparência nos orçamentos 
e nas tomadas de decisão de natu
reza financeira em todos os órgãos 
da Ordem dos Médicos. É o que se 
queria e é o que está a ser feito. 

E o projecto da Casa do Médico 
do Nm·te? 
O projecto da Casa do Médico do 
Norte tem tido o seu desenvolvi
mento e a Ordem dos Médicos vai 
fomentar iniciativas semelhantes no 
Centro e no Sul, que oportunamente 
serão anunciadas. 

E quanto às Sedes Distritais? 
Foram adquiridas sedes no Funchal, 
Faro, alugada a de Aveiro e em 
breve deverá ser inaugurada a de 
Évora. São espaços físicos funda
mentais para assegurar uma maior 
aproximação da Direcção da Ordem 
dos Médicos aos Conselhos Distri
tais. É uma realidade que vai 
continuar, pois as sedes são uma 
primeira forma de apoio que a 
Ordem dos Médicos pode propor
cionar aos médicos que exercem a 
sua actividade longe dos grandes 
centros. 

E a questão do Fm1do de Solida
riedade? 
Em relação ao Fundo de Solida
riedade vão ser tomadas medidas 
igualmente contidas no programa 
eleitoral. Pretende-se que a ex-Caixa 
de Previdência dos Médicos Portu
gueses cumpra todos os seus deveres 
sociais para com os sócios para que, 
no futuro, venha a funcionar como 
um verdadeiro Fundo de Solida
riedade, destinado sobretudo aos 
colegas e familiares com menores 
recursos e em situações manifes
tamente carenciadas. 

Quanto à participação da Ül'Clem 

dos Médicos nas 01·ganizações 
nacionais e internacionais? 

A Ordem dos Médicos tem 
participado nos vários organismos 
onde tem assento, como o Conselho 

acional de Ética para as Ciências 

12 COM PHOMISSOS 

Pt\ B:\ :{ ANOS 

( do programa de 

candidatura em 1992) 

Promover a participação dos 

Médicos nas decisões e po

sições da Ordem, possibilitando 

a sua progressiva reestruturação 

através de auscultação a todos 

os Colegas. 

Revitalizar os Colégios de 

Especialidade, conferindo

lhes maior autonomia, refor

çando as funções formativas e 

tornando-os mais dinamizadores 

e fiscalizadores, nomeadamente 

na formação pós-graduada e na 

investigação; integrando todos 

os Assistentes das Carreiras 

Médicas reconhecidos como tal 

pelo Ministério da Saúde e/ou 

pela Comunidade Europeia; 

impulsionando a real democrati

zação dos Colégios mediante a 

realização de eleições para os 

seus dirigentes. 

Defender a criação do 

Conselho de Honra dos 

Médicos Portugueses de que farão 

parte os ex-presidentes da Ordem 

dos Médicos e, por convite do 

Conselho Nacional Executivo, 

outros ex-dirigentes da Ordem 

que sobressaiam pela sua acção e 

opinião. 

Auscultar, com total inde

pendência, todas as Orga

nizações Médicas sem excepção 

e pugnar pela existência de um 

"Fórum Médico", instância de 

consulta e debate com estrutu

ras, associações e sindicatos 

médicos, capaz de criar os 

consensos necessários para uma 

acção determinada e eficaz 

..... 



da Vida, o Conselho Económico e 
Social e o Conselho Nacional das 
Profissões Liberais. A nível inter
nacional tem a presidência do 
Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, até 1995, e delegados na 
Associação Médica Mundial, 
Organização Mundial de Saúde, 
Conferência Internacional das 
Ordens, União Europeia dos Médi
cos Especialistas, União Europeia 
dos Médicos de Clínica Geral, 
Associação Europeia dos Médicos 
Hospitalares, Grupo Permanente dos 
Médicos em Formação e Federação 
Europeia dos Médicos Assalariados. 

Fica-se com a ideia que há 
1nuitas viagens e poucos resul
tados. 
Essa ideia não é correcta. É neces
sário que os médicos nacionais 
estejam presentes nas diferentes 
reuniões, não só para se inteirarem 
do que a nível internacional se 
passa, como também para marcar a 
posição de Portugal. É importante 
recordar que os médicos portugueses 
não estão apenas a marcar presença. 
São múltiplos os casos de delibe
rações e de decisões tomadas a 
partir de propostas nacionais ou com 
colegas portugueses entre os  
subscritores. 

E a e labo ração do Código 
Deontológico? 
Há vários aspectos que devem ser 
revistos e já temos trabalho feito 

- Código Deontológico - "Há vários aspectos que têm 
de ser revistos e já temos trabalho feito nessa área" 

Titulação Única - "Vem garantir a mesma qualidade 
a todos os médicos especialistas em Portugal" 

Convenções - "O Governo não se mostra irredutível, 
mas também não mostrou ainda grande vontade 
política" 

Dr. Paulo Mendo - "Tem uma larga experiência e 
vontade em resolver os problemas, mas parece 
estar sem força política para o conseguir" 

nessa área, nomeadamente sobre a 
questão da transexualidade. Mas são 
sempre questões complicadas e 
morosas, que têm que ser devida
mente ponder

0

adas em relação à 
matéria deontológica. De qualquer 
modo, importa referir que os crité
rios de morte cerebral, que estavam 
atribuídos por Lei à Ordem dos 
Médicos, ouvido o Conselho Nacio
nal de Ética para as Ciências da 
Vida, foram enviados para publica
ção através do Ministério da Saúde. 

Avançou exemplos vários do 
que está feito. E o que está 
ainda pendente? 
Há ainda muito a fazer, nomeada
mente a Lei Quadro das Convenções, 
a questão do Ensino Médico, mas 
estão agora a ser dados passos 
importantes e é de crer que possam 
surgir resultados. 

O Governo moslm-se irt·edutível? 
O Governo não se mostra irredutível, 
mas também não mostrou ainda 
grande vontade política. Muitas das 
matérias passam pelo problema do 
financiamento. O Ministério da 
Saúde deve aos médicos conven
cionados quantias enormes, uma 
situação que é perfeitamente anóma
la e criticável. Os pagamentos aos 
médicos convencionados encontram
se a preços baixíssimos e com atra
sos inadmissíveis. É uma situação 
que não pode continuar e para a qual 
o Ministério da Saúde tem de encon-

trar uma resposta urgente. 

Foi uma das matérias tt·atadas 
na 1·ecente reunião co1n o 
Ministro da Saúde? 
Foi um dos pontos e embora não haja 
resultados conclusivos há sinais de 
que o problema pode ser resolvido. 
A Ordem dos Médicos e a Tutela vão 
trabalhar num protocolo que define 
as regras, os princípios e os objecti-
vos. Uma espécie de compromisso 
até à aprovação da Lei. Nele são 
consagrados os princípios que enten
demos indispensáveis na abordagem 
da questão das convenções. Entende 
a Ordem dos Médicos - e esses 
pontos são claramente expressos no 
protocolo - que é imprescindível a 
aprovação de uma Lei Quadro de., 
Prestação de Actos Médicos que 
regulamente e clarifique a relação 
dos Médicos com o Estado e consub
stancie um verdadeiro Estatuto do 
Médico na sua qualidade de profis
sional livre. Tal Lei não se destina a 
substituir, alterar ou revogar a 
legislação específica que regulamen-
ta a actividade do Médico enquanto 
assalariado do Serviço Nacional de 
Saúde, mas aplica-se exclusiva
mente às relações dos Médicos com 
o Serviço Nacional de Saúde
enquanto profissionais livres. Por
outro lado, deverá reflectir o acordo
expresso da Ordem dos Médicos, o
seu empenhamento na execução das
acções que lhe forem cometidas e o
empenhamento de todos os médicos
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que trabalhem no seu âmbito para 
que constitua um instrumento eficaz 
na melhoria dos cuidados de saúde 
prestados aos portugueses. 
São alguns dos princípios e acredito 
que seja possível chegar à aprovação 
de uma Lei Quadro que assegure os 
direitos dos médicos e transparente 
para todos: administração, médicos e 
população. 

E o que tem sido fei to  em 

lermos de aproximação da 
D irecção co1n as est1·uturas 
regionais? 
Tem havido de facto uma maior 
aproximação dos órgãos dirigentes 
da Ordem, quer com os Conselhos 
Distritais, quer com os médicos de 
uma maneira geral. É patente uma 
maior frequência nas sedes da 
Ordem dos Médicos. Eventos 
sociais, apresentação de livros, 
reuniões de trabalho, workshops 
temáticos, etc. Recordo que o Ciclo 
de debates realizado no início deste 
ano, sobre a Política de Saúde, foi 
pioneiro na discussão de temas como 
o Futuro do Estado Providência e o
Financiamento da Saúde. U'tn
pioneirismo reconhecido pelo
Ministro da Saúde e outras perso
nalidades convidadas. São estas
discussões, que vão continuar, que
aproximam os médicos. E é nisso
que a Ordem dos Médicos vai
continuar a apostar.

Com um p1· og1·ama quase 
cmnprido e com meio mandato 
pela frente, o que sobra, já que 
o que falta não depende da

Ordem?
É continuar a lutar para que a saúde 
em Portugal melhore e que em 
relação ao Sistema de Saúde a 
Ordem dos Médicos tenha uma visão 
aberta e sem preconceitos, partici
pando num diálogo firme e constru
tivo com o Poder, de forma a garantir 
a qualidade da prestação de cuida
dos de saúde que salvaguarde os 
interesses fundamentaís dos médi
cos, os seus valores éticos e deonto
lógicos, e que promova uma real e 
efectiva justiça social, nomeada
mente pela igual acessibilidade de 
todos os cidadãos aos mesmos 
cuidados de saúde. 

Isso passa pelo diálogo com o 
Governo, já dialogou com o Dr. 
Arlindo de Carvalho, agora com 
o Dr. Paulo Mendo ...
Mudou acima de tudo o relaciona
mento que é, naturalmente, mais 
franco e aberto. Os resultados nem 
por isso. O Dr. Paulo Mendo é um 
colega com conhecimentos muito 
profundos das questões da saúde, 
tem uma larga experiência e 
vontade em resolver os problemas, 
mas parece estar sem força política 
para o conseguir. No entanto, é justo 
referir que na última reunião 
apareceram indícios de que algumas 
situações poderiam ser desbloquea
das. V amos esperar. 

Por isso as críticas da Ordem 
dos Médicos? 
Foram feitas críticas ao Ministro da 
Saúde porque. a verdade é que ele 
ainda não conseguiu dar corpo a um 
projecto credível que resolva o 
problema do subfinanciamento da 
saúde. Para mim o problema da 
escassez de recursos financeiros 
para a saúde é o problema mais 
dramático. Por outro lado, na 
aplicação . do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, nomeadamente 
em relação às privatizações, não tem 
havido da parte do Ministério da 
Saúde qualquer contacto com a 
Ordem dos Médicos no sentido de 
nos dar a conhecer o que é que está 
a ser feito. Ficamos sempre na 
dúvida: se nada está a ser feito e 
deveria ser, ou se alguma coisa está 
a ser feita e está a sê-lo sem 
conhecimento da OM. 

No enconll·o com o Dr. Paulo 
Mendo algumas dessas dúvidas 
tive1·am resposta? 
Fomos informados que estão a ser 
preparados alguns diplomas e que 
oportunamente a Ordem será ouvida, 
o que ficamos a aguardar. 
Mas do último encontro com o Dr. 
Paulo Mendo sobressaiem três
aspectos importantes:
- Nos pontos previamente agendados
por acordo mútuo houve entendi
mento; 

as propostas apresentadas pela 
OM, e que alguns textos publicados 
neste número da Revista reprodu-

.... 

Proporcionar as condições 

para a participação dos 

Jovens Médicos na vida da 

Ordem, nomeadamente através 

da realização de eleições para o 

Conselho Nacional do Médico 

Interno, tornando-o num órgão 

verdadeiramente representativo 

dos Médicos do Internato Geral 

e Complementar. 

Exigir do Governo a publi-

1 cação em Decretos-Lei do

Estatuto Disciplinar e do Acto 

Médico. Rever o Código Deon

tológico, após amplo debate e 

auscultação aos médicos, a fim de 

que a Ordem possa exercer em 

plenitude a sua capacidade fiscali

zadora e disciplinar, bem como 

defender os princípios éticos, 

norteadores de toda a actividade 

médica. 

Respeitar em absoluto os prin

cípios basilares da Deontologia, 

nomeadamente o respeito pela 

Vida e Pessoa Humana, a livre 

escolha do Médico pelo Doente, 

a independência profissional, a 

liberdade de prescrição e o 

direito ao segredo profissional. 

Profissionalizar a gestão do 

Conselho Nacional Exe

cutivo da Ordem dos Médicos, 

através da criação de um 

Conselho de Administração que 

inclua, além do Presidente da 

Ordem e dos Tesoureiros dos 

Conselhos Regionais, elementos 

especializados em gestão. 

1 Impulsionar o desenvolvi-

1 mento do Projecto da 

"Casa do Médico" no Norte e 

fomentar iniciativas semelhantes 

no Centro e Sul .  Reforçar o 

"Fundo de Solidariedade" desti

nado sobretudo aos Colegas e 

familiares com menores recursos 

e em situações manifestamente 

carenciadas. 

.... 



zem, obtivemos a melhor receptivi
dade do Senhor Ministro para os 
analisar e para um provável acolhi
mento; 
- Da parte do Senhor Ministro recebe
mos um projecto de Decreto-Lei
sobre o regime legal das Carreitas
Médicas, que pretende substituir o
Dec-Lei 73/90, actualmente em vigor. 
É um assunto sobre o qual o Forum
Médico já se pronunciou e cujo
comunicado se publica nesta revista.

E que posição d efendeu a 
Dfrecção ela Ordem relativa
mente à questão ela Ges tão 
Hospitalar? 
Foram trocadas impressões com o 
Dr. Paulo Mendo e chegou-se a uma 
grande aproximação de pontos de 
vista. A Ordem dos Médicos foi 
informada de que se encontra em 
preparação nova legislação· que 
abrange vários aspectos, desde o 
Estatuto Hospitalar até à Gestão das 
Unidades de Saúde. Quanto ao 
Director do Hospital foi mutuamente 
aceite que, em princípio, deverá ser 
um médico nomeado pelo Governo, 
mas sujeito a consulta ao Conselho 
Geral do Hospital. Quanto ao Admi
nistrador foi igualmente reconhecido 
que deverá ser de carreira. Em 
relação ao Director Clínico a Ordem 
dos Médicos continuou a defender 
que dada a sua componente técnica, 
deve ser eleito pelos médicos e não 
nomeado pelo Director do Hospital, 
como até aqui. Da parte do Ministro 

- Médicos desvinculados - "a Ordem dos 
Médicos defendeu que no futuro deverão 
poder concorrer aos concursos médicos com 
e sem vínculo à Função Pública" 

Gestão privada - "Há muitas dúvidas que 
preocupam os dirigentes da Ordem dos 
Médicos, mas ainda não há respostas" 

Sedes Distritais - "São uma primeira forma de 
apoio que a OM pode proporc ionar aos 
médicos que exercem a sua actividade fora 
dos grandes centros" 

da Saúde houve receptividade para 
se continuar a discutir. 

E o que vai a Ordem dos Médicos 
fazei· se continuar a suhsistÍl' esta 
situação? Não há solução para o 
problema do financiamento, a 
particlal'ização continua ... 
Com certeza que vai continuar a 
lutar por esses objectivos, pela 
solução desses problemas ... 

E até onde pode ir essa luta? 
A Ordem dos Médicos vai estar 
atenta às várias medidas que irão ser 
tomadas e continuará, como sempre 
o tem feito, a denunciar aquilo que 
entenda como menos correcto e mais 
penoso quer para os médicos quer
para a população em geral em
cuidados de saúde.

Mas denw1ciai· é o que a Ordem 
elos Médicos tem feito há vários 
anos e pou c o  ou nada te1n 
mudado. 

Alguma coisa tem mudado. Recupe
rou-se o prestígio da Classe, que 
num passado recentente foi alvo de 
uma campanha que procurava nos 
médicos a razão de todas as insufi
ciências. Uma guerra ganha por 
todos. Isso não invalida que muitas 
das reivindicações da classe médica 
ainda não tenham sido satisfeitas, 
mas é preciso não esquecer os 
limites da acção da Ordem dos 
Médicos. E uma questão é as coisas 
não �starem como todos deseja-

riamos, outra é o estado em que 
estariam os médicos se não estives
sem reunidos à volta da sua Ordem. 
Os resultados eram de certeza 
dramáticos. 

Há p1·opostas ela Ordem para 
resolver o p1·oblema dos médicos 
desvinculados? 
Na reunião com o Ministro da Saúde, 
a Ordem dos Médicos defendeu que 
no futuro deverão poder concorrer 
aos concursos, médicos com e sem 
vínculo à Função Pública. Outro 
ponto importante, e que já foi 
aflorado pelo Ministro da Saúde, é o 
de garantir a todos os cidadãos, 
independentemente do médico que 
consultarem, os mesmos benefícios 
em relação aos medicamentos 
prescritos e aos exames complemen
tares de diagnóstico e terapêutica. 

E quanto aos jovens médicos? 
Nas medidas relativas aos jovens 
médicos é de lamentar o caso do 
serviço militar. ão tem nada a ver 
com o Ministério da Saúde, mas é 
perfeitainente discricionário e por 
isso o assunto foi exposto p-ela 
Ordem dos Médicos quer ao senhor 
Ministro da Defesa, quer aos Grupos 
Parlamentares, quer à Comissão de 
Direitos, Liberdades e Garantias da 
AR. Ainda não houve nenhuma 
resposta destes órgãos, mas 
pensamos que esta medida não irá 
ser repetida, conforme me foi dito 
pelo Senhor Ministro da Defesa. 
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São medidas avulsas, mas todos 
os anos os jovens médicos têm 
mna experiência n1ais ou 1nenos 
inédita. Que ga1·antias tem a 
Ordem dos Médicos de que 
s it uações idênticas não vão 
repetir-se? 
Como disse, no caso do serviço 
militar tenho a palavra do Senhor 
Ministro da Defesa. Quanto a outros 
casos que surjam de claro desres
peito elos direitos dos cidadãos, 
como foi este, é bom que as pessoas 
recordem que são decisões do 
Governo. À Ordem cabe questionar 
do direito, da legalidade e da justiça. 
Uma coisa é cerla: em qualquer caso 
similar os médicos visados por 
medidas discricionárias terão 
sempre o apoio da Ordem dos 
Médicos, mas o que não podemos é 
invalidar decisões ministeriais ... 

Mas o Senhor Bastonário não 
reconhece que possa haver 
médicos, nos vários níveis da 
carreira, que esp eram um a 
acção 1nais interventora da 
Ordem dos Médicos? 

Os problemas são de facto diversos 
e admito que alguns colegas 
estejam à espera de outro tipo de 
acção. 
Por isso temos o Fórum Médico, 
debates e uma Ordem aberta a 
todos os colegas. E são muitos os 
que se nos dirigem, propondo e 
sugerindo medidas, que em muitos 
casos têm sido preciosas. Mas 
julgo que lendo presente os limites 
da acção da Ordem dos Médicos e o 
que temos feito, era difícil seguir 
outro caminho. É preciso não 
esquecer que houve uma mudança 
de Ministro, uma situação que 
obriga a recomeçar alguns 
processos negociais, dando assim a 
ideia de menor combatividade. Mas 
não é o caso. 

Não admite a possibilidade de 
acções conjm1tas com os Sindi

catos Médicos? 
Admitimos acções com todas as 
estruturas, porque todas elas são 
constituídas por médicos. A Casa de 
Todos os Médicos não tem sido um 
slogan, é uma prática do nosso dia-a
d ia. No entanto é preciso não 

esquecer quais são as funções que 
legalmente estão conferidas à Ordem 
dos Médicos e aos Sindicatos. Mas 
se as reivindicações dos Sindicatos 
forem justas, poderão contar com a 
Ordem dos Médicos. 

Fala-se ago1·a muito em gestão 
pl'ivada dos hospitais. E os 

direitos dos médicos? 
Não temos garantias nenhumas, 
porque não sabemos de facto o que 
se vai passar. De qualquer forma 
foram levantadas as nossas dúvidas, 
as nossas interrogações e as nossas 
apreensões sobre a privatização ele 
grandes unidades hospitalares. Os 
médicos, porventura, passarão a 
depender de um patrão que respeite 
menos as regras deontológicas, 
éticas e de competência técnica do 
que o próprio. Estado. Depois há o 
problema das carreiras. Como vai ser 
a formação e como vão ser as hierar
quias nessas instituições? São 
dúvidas que preocupam os dirigen
tes da Ordem, mas ainda não há 
respostas. 

E quanto às competências da 
Ordem dos Médicos? 
Nesses hospitais a Ordem dos Médi
cos até passará a ter, do ponto de 
vista disciplinar, mais competências 
do que nas instituições públicas. 
Mas, por outro lado, com as privati
zações vai haver médicos-patrões e 
médicos-empregados, o que pode ser 
uma fonte de eventuais conflitos que 
é necessário ter presente. 

E, para tenninar, o que pensa 
sob1·e o futuro pt·Óximo? 
As sociedades modernas e democrá
ticas são por natureza conflituais, 
pois para além dos consagrados 
poderes legislativo, executivo e 
judicial há uma gama de outros 
poderes reais e actuantes: os poderes 
regional e local, sindical e patronal, 
profissional, associativo, dos "mass 
media", etc. 
Por isso existem uma série de 
mecanismos, institucionalizados ou 
não, que procuram resolver os 
conflitos sem os deixar chegar a 
te�1sões ou rupturas indesejáveis. 
Que isso aconteça é o nosso voto e, 
para tal, a nossa disponibilidade. 

Manter a defesa da 
Titulação Única dos especia

listas, através de negociações 
com o Ministério da Saúde, 
tendo sempre em vista a 
dignificação, isenção e credibili
dade nas provas de avaliação. 
Contribuir decisivamente para a 
harmonização final entre as 
Especialidades Médicas reconhe
cidas pela Ordem e os corres
pondentes Internatos das Car
reiras. Dignificar e defender 
intransigentemente as Carreiras 
Médicas. 

1 Defender em nego
ciações com o Minis

tério da Saúde uma Lei-Quadro 
de Convenções, que clarifique 
juridicamente uma prática 
actualmente confusa e muitas 
vezes injusta. 

Exigir do Ministério da 
Saúde o compromisso 

de que cabe vinculativamente à 
Ordem dos Médicos, em colabo
ração com a Comissão Nacional 
dos Internatos, a definição dos 
curricula das Especialidades, da 
Idoneidade dos Serviços e das suas 
capacidades formativas, donde 
resulte a abertura anual de um 
número de vagas, baseado em 
critérios compreensíveis e transpa
rentes. 

Pugnar para que a 
Ordem dos Médicos, 

em relação ao Sistema de Saúde, 
tenha uma visão aberta e sem 
preconceitos, participando num 
diálogo firme e construtivo com 
o Poder, de modo a garantir a
qualidade da prestação de 
Cuidados de Saúde, que salva
guarde os interesses fundamen
tais dos Médicos, os seus valo
res Éticos e Deontológicos, e que 
promova uma real e efectiva 
justiça social. 



CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

Encontro 

MINISTRO DA SAÚDE ORDEM DOS MÉDICOS 

No dia 20 de Julho a O.M. foi recebida pelo Senhor Ministro 
da Saúde a quem fez a entrega de um documento que pela 
sua importância transcrevemos nesta revista. 

A
s socied

_
ades civilizadas 

caractenzam-se por uma 
apetência cada vez maior 

por cuidados de saúde de qualidade 
prestados de forma efectiva e com 
prontidão a toda a população deles 
carenciados. 
A cada vez maior consciência dos 
níveis de cuidados de saúde, o 
reconhecimento do direito à saúde 
como um valor inalienável dos cida
dãos, e a cada vez maior oferta de 
tecnologia na área da saúde tem resul
tado num progressivo aumento dos 
custos da saúde em todos os países. 
Os sistemas nacionais de saúde 
baseados na filosofia de um único 
administrador / regulador / prestador 
(normalmente o Estado) não têm 
respondido cabalmente a todos os 
objectivos ambicionados, isto é: 
• Rapidez, adequação e univer

salidade da prestação de
cuidados;

• Eficiência e optimização da
relação custo benefício;

• Contenção de custos dentro de
limites socialmente aceitáveis;

• Pleno aproveitamento das poten
cialidades instaladas quer em
recursos humanos quer em
tecnologia;

Por outro lado, nos países em que 
não existe um serviço nacional de 
saúde, a actividade dos privados, só 
por si, não permite fornecer, com 
carácter de equidade e universa
lidade, os cuidados de saúde de que 
as populações carecem e que hoje se 
reconhece como um direito. 
Assim, considera-se que a melhor 
via para uma plena obtenção dos 
objectivos mencionados é a que se 
baseia num Serviço Nacional de 
Saúde universal, acessível e que 

responda com eficácia ao conjunto 
de necessidade em cuidados de 
saúde. Tal serviço tem necessa
riamente que ser complementado 
pela existência de um sector privado 
quer sob a forma empresarial, quer 
sob a forma de exercício livre da 
medicina (individual ou em grupo). 
Assim a Ordem dos Médicos propõe: 

Pdncípios Gerais 

I - Considera-se que o direito à 
saúde reside no cidadão, pelo que os 
benefícios sociais devem acom
panhar o cidadão e não dependerem 
da entidade prestadora. 

II - Deverão ser criadas condições 
para que o exercício da actividacle 
médica seja tendencialmente em 
dedicação plena. 

Serviço Nacional de Saúde 

I - Financiamento 

1. Criação de fundo autónomo -
cativação de verbas provenientes cios
impostos sobre tabaco, álcool e
automóvel.
2. Pagamento pelos outros ministé
rios/entidades cios serviços prestados 
pelo Ministério da Saúde (Saúde 
Ocupacional, Saúde Escolar e outras). 
3. Os Estabelecimentos de Saúde 
deverão ter a possibilidade de gerir 
fanm'ícias próprias.

II - Gestão das Unidades ele Saúde 

1. O Director do Hospital deverá ser
tendencialmente um Médico, deven
do ser aprovado pelo Conselho Geral
do Hospital.

2. O Director Clínico deverá ser
eleito pelos seus pares.

III - Concursos ele provimento ele 
assistentes deverão sempre ser 
externos. 

Lei Quadro da prestação de 
Actos Médicos pelo Sector 
Privado 

I - Os honorários devem ser basea
dos no Código de omenclatura de 
Actos Médicos da Ordem cios 
Médicos. 

II - Deverão ser dados incentivos ao 
desenvolvimento deste sector: 
Os espaços para o exercício da acti
vidade profissional médica deverão 
ler tratamento legal reservado à 
habitação, bem como ser autorizada 
a utilização da habitação do médico 
para o exercício de actos médicos. 
Deverão ser claramente assumidos 
incentivos financeiros. 

III - As convenções com médicos 
deverão ser abertas tendo como 
única condição a garantia da credita
ção em termos técnicos, científicos 
e profissionais. 

IV - A prestação de actos médicos 
deve ser regulada por protocolo 
próprio e independente das conven
ções e acordos a estabelecer entre o 
Estado e as entidades privadas. 

A Ordem dos Médicos propõe a 

elaboração de um protocolo 

com o Ministédo da Saúde para 

a regulamentação ela prestação 
privada de actos médicos 
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Comunicado 

Forum Médico 
O Forum Médico, reunido de 

urgência, com toda a legiti
midade, em 6/8/94, a pedido 

das estruturas sindicais, apreciou o 
projecto de alteração das Carreiras 
Médicas, divulgado pelo Ministério e 
concluiu com total consenso que se 
trata dum documento a recusar 
liminarmente, considerando-o uma 
base inaceitável de discussão. 
Seria de esperar que uma revisão do 
D.L. 310/82, com a sua 2" versão
D.L. 73/90, representasse um
progresso na definição das carreiras, 
e na conecção dos erros verificados
em 12 anos de experiência, e no
ape1feiçoamento qualitativo.
Verificou este Forum, consternado,
que assim não acontece com este
projecto.

Baseado apenas em pnnc1p1os 
economicistas nada acrescenta de 
positivo ou modifica, no sentido da 
melhoria qualitativa da prestação de 
cuidados de saúde, pois: 

1) põe em causa a independência
técnica dos médicos;

2) desarticula totalmente as
carreiras;

3) potencia indiscriminadamente a
discricionaridade da Administração;

4) torna precário .o vínculo contratual
dos médicos; 

5) fomenta e alarga a prática do 
compadrio.

Sentem as estruturas que constituem 
o Forum que é um documento
despropositado e inoportuno.
A Classe Médica está consciente da 
necessidade de rever o Sistema de
Saúde em Portugal, e as organi
zações presentes manifestam dispo
nibilidade para discutir medidas
reais de aperfeiçoamento do nosso
Sistema de Saúde, na sua globa
lidade e nos seus grandes problemas
estruturais, incluindo o problema
das Carreiras Médicas, tendo sempre 
em conta a saúde dos cidadãos e a
autonomia técnica dos Profissionais
de Saúde.

Pelo Forum Médico 

Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

Eleições 
dos Colégios das Especialidades 
DE CIRURGIA MAXILO-FACIAL, 
IMUNOHEMOTERAPIA, NEURORADIOLOGIA 

ONCOLOGIA MÉDICA 

14 de Outubro de 1994 

Calendário Eleitoral 1994 

16 Agosto - Os cadernos eleitorais 
estarão disponíveis para consulta em 
cada Secção Regional. 
5 Setemh1·0 - Prazo limite para 
formalização das Candidaturas. 
4, Outubro - Prazo limite para o 
envio dos boletins de voto e relação 
dos candidatos. 
13 Outubro - Prazo limite para a 
recepção dos votos enviados pelo 
Correio e por entrega directa, em 
carta endereçada ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Eleitoral 
respectiva. 

14, Outubro - Constituição das 
Assembleias Eleitorais (Secções de 
Voto), acto eleitoral e contagem cios 
votos a nível regional. 
(A Mesa Eleitoral Nacional funciona 
na Secção que tem a Presidência da 
Comissão Instaladora do Colégio da 
Especialidade). 
19 Outubro - Apuramento final 
dos resultados a nível nacional. 
24 Outubro - Prazo limite para a 
impugnação do acto eleitoral. 
31 Outubro - Prazo limite para a 
decisão das eventuais impugnações. 

Perícias 
médico-legais 
Posição do Conselho Nacional 
Executivo 

A ssim alertamos todos os 
médicos para que quando 
nomeados pelo Tribunal da 

Comarca respectiva para a execução 
de perícias médico-legais, deverão 
por escrito manifestar a sua não 
preparação/diferenciação nessa área 
técnica, declinando futuras respon
sabilidades resultantes da execução 
desses actos; 
A Ordem dos Médicos vem mais 
uma vez insistir a que se criem 
condições para uma maior frequên
cia do C.S.L.L.(e outros cursos pós 
graduação médico-legal), e por outro 
lado exige que seja revisto o quadro 
de peritos médicos-legais à luz de 
critérios actualizados e que sejam 
abertas todas as vagas no âmbito 
desta área de exercício. 



CO N SELH O NA C I O N AL EXE C U T IVO 

Hospital Maria Pia 
TRANSFUSÕES DE SANGUE INFECTADO 

COM O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 2 
INQUÉRITO CONDUZIDO PELA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

DA ORDEM DOS MÉDICOS 

O 
vírus da imunodeficiência 
humana tipo 2, (HIV2) foi 
descoberto em 1986 e a sua 

detecção no sangue passou a ser 
possível, entre nós, !1 partir de 1987; 
Um dador, identificado em Outubro 
de 1987 como positivo para o HIV2 
no Serviço de Sangue do HGSA, 
tinha também dado o seu sangue no 
Hospital Maria Pia (HMP) de 1977 a 
1984, portanto anos antes da 
descoberta deste novo tipo de vírus 
da Sida; 
Em Novembro ele 1991 o HMP é 
pela primeira vez posto perante o 
facto de ter havido nessa Instituição 
transfusão de sangue infectado com 
o vírus de imunodeficiência.  O
diagnóstico de síndroma de Kaposi
numa adolescente no Instituto
Português de Oncologia do Porto que 
havia sido transfundida em 1984
naquele Hospital de Crianças,
apontava nesse sentido e confirmava 
as suspeitas dos médicos do
Instituto;
Já de posse deste achado, o médico
responsável pelo Serviço de Sangue 
do HMP tem por casualidade
conhecimento de um jovem que se
revelou positivo para HIV2, quando
pretendeu dar sangue no HGSA.
Esse jovem também tinha sido
transfundido, alguns anos antes, no 
HMP;
É esta informação que permite ao
responsável pelo Serviço de Sangue 
do HMP, chegar à identificação do
dador acima referido, que em 1987
se revelou positivo para o HIV2 no
HGSA, que havia dado sangue no
HMP de 1977 a 1984, e cujo sangue 
infectou os dois jovens já referidos.
Pelos ficheiros que possuíam no seu
Serviço de Sangue, organizados de

Conclusões: 

forma irrepreensível e devidamente 
preenchidos desde 1969, foi possível 
depois de conhecido o nome do 
dador, identificar 13 crianças, entre 
as quais se incluía a referida pelo 
IPO do Porto, que receberam sangue 
infectado dessa proveniência; 
Alarmados com a descoberta e com 
as suas inevitáveis repercussões 
humanas e' sociais, os médicos do 
Hospital Maria Pia pedem de ime
cliato instruções aos órgaõs da Tutela 
e aos organismos compelentes; 
Seguiu-se, logo que devidamente 
autorizados pela Tutela, um 
exaustivo trabalho, digno ele louvor, 
ele identificação, localização e infor
mação elas crianças transfundidas, 
por parle cios responsáveis cio 
Serviço ele Sangue e cio Hospital 
Maria Pia. A dificuldade em locali
zar o paradeiro das crianças, cuja 
passagem pelo Hospital Maria Pia 
tinha sido, nalguns casos, há mais de 
10 anos, tornou essa pesquisa muito 
morosa e difícil. Também, tratando-se 
nalguns casos ele crianças saudáveis, 
que apenas tinham sido internadas 
para cirurgia de rotina, foi chocante 
para os médicos do Hospital Maria 
Pia saberem que essas crianças 
tinham sido i nfectadas por sangue 
contaminado por um vírus ainda 
desconhecido nessa data e compre
ende-se quão penoso se tornou a 
comunicação dessa notícia. Mas, 
tratando-se de médicos conscientes 
do problema e responsáveis, Ludo foi 
feito ou estava a ser feito com 
delicadeza, respeito pela confiden
cialidade que a situação exigia e 
permitia e a que tinham direito as 
crianças e seus familiares, através 
dos contactos mais adequados. 
Poitanto, ouvidos os depoimentos de 

todos os intervenientes neste proces
so, trazido ao conhecimento público, 
por jornalistas parcialmente informa
dos, somos de parecer que: 

Os médicos el o Hospital d 
Crianças Maria Pia logo  que 
tiveram conhecimento ela ocor
rência, procederam com verda
deiro espírito ele missão, sem 
qualque1· apoio elos Organismos 
uiados para esse fim, e deparan
do muitas vezes com dificuldades 
n ão imagináveis que a cust o  
souberam ultrapassar. Todo este 
trabalho fo i  realizado sem 
prejuízo das tarefas habituais na 
Instituição a que pertencem e 
muitas vezes com sacrifício elas 
suas horas ele descanso. 

Dentro de limites ela conficlen
cialidad e recomendável, deve 
haver comunicação entre os servi
ços que colhem sangue, e essa 
informação deveria também ficar.a 

centralizada no lnstitut� 
Português de Sangue. Se não 
tivesse o utro interesse, pelo 
menos evitava-se a repetição ele 
testes a um dador que o ferece o 
seu sangue a várias instituições ele 
saúde. 

Conquanto não possa impu
tar-se responsabilidade pda 
trnnsmissão duma doença ainda 
desconhecida, a sociedade deve 
atrnvés dos seus órgãos compe
tentes assumir as suas responsa
bilidades indemnizando as vítimas 
dessas doenças como faz com 
outros tipos ele "calamidade". 

PORTO, 18 DE JULHO DE 1994 
Pela Comissão ele Inquérito 

Dr. António Maria Meirelles 



Médicos Especialistas 
Desvinculados 

O
s Médicos Especialistas 
desvinculados, que inicia
ram o Internato Complemen

tar após 1989 promoveram uma 
reunião em 7/7/94, na Ordem dos 
Médicos em Lisboa, na qual 
constituirarn uma Comissão de 
representantes. Analisaram a 
situação decorrente do facto de 
terem sido desvinculados da função 
pública e de estarem impedidos de 
concorrer aos Concursos de 
Provimento para Especialistas do 
S.N.S., e simultaneamente encon
trarem um sector privado atrofiado, 
sem capacidade de os absorver, com 
regras viciadas e sem condições de 
livre concorrência. 
Neste contexto os médicos espe
cialistas de_svinculados da Função 
Pública concluíram que: 

l. Os concursos de provimento para 
o S.N.S. devem escolher os
melhores profissionais e ter como
critério a competência técnica,
pelo que todos os médicos
especialistas devem poder·
concorrer, sendo os concursos
obrigatoriamente externos.

2. As convenções deverão ser
abertas a todos os médicos, com
condições preferenciais para os
jovens esp<;cialistas desvin
culados, evitando desse modo as 
situações de conflito de inte
resses entre a actividade·pública
e a privada.

3. A medicina privada deverá estar
em situação de livre e leal
concorrência com o S.N.S., pelo 

Conferência Internacional 
das Ordens e dos Organismos de 

Atribuições Similares 

MOÇÃO 
Confert'n(' ia 1111t•mal'ional 
da,- Onlt:'n:- t' do,- Orga111-.
mo,, de \trihuiçõe-. "'imib

res, reunida em Pari,- a 6 de Junho 
de 199-l. lembra a moi;ão adoptada 
em 1-l de Ft>vereiro último manife,.,
tando a sua indi1mac;·ão prO\ ocada 
pelo acontecimento,., que -.t:' 
desenrolam na ex-Jugo-.lá, ia. 
Constatando o pro,;:-t'j!Uimento do-. 
massaert>,; dt> honwn-.. de mulhew-. 
e de crianc;·as. perpretado,- em 
particular no território da Bó,-nia
Herzego\ina. a Confen�rll'ia lnh-'r
nacional da,; Orden,- e do,-. Or�ani,-
mos de c\.tribuii;ões �imilare,-.. 
exige que ces,;em imediatamente º" 

111.r-.,-.al're,- e que ,-.e pro,-.,-rj!a a 
ajuda mPdic·a t• humanitária à" 
, itrma-.. a qual d,·H· -.,·r fa1·ilitada 
por todo-. o,-. nwi1b. 
Dt>clar.r que -.pjam banido-. da 
Comunid,lflt' \!{>dica lnlt'macional 
todo-. o-. nwdi<'o-. C'ulpado,- diri>c·ta 
ou indirPdanwnte de c-rirm•,- eontra 
a hum,mirlad,•. 

Pari .. ó de Junho de 1991 

)lo�ão apro, ada em Pari,- na 
Conft•rt>twia lnterna<'ional da-. 
Orden,- t• Url!ani,-1110,- de 
Atrihui\'Õe,- Similare,-

que, qualquer doente que recorra 
ao médico particular deverá 
obter a mesma comparticipação 
do Estado em meios de diagnós
tico e tratamento, tal como obtém 
dum serviço público do S.N.S .. 

4. Deverão ser criados incentivos e
espaço para o estabelecimento
dos Médicos Especialistas
desvinculados na medicina
privada. 

5. Deverão en1 quaisquer circuns
tâncias ser garantida a salva
guarda dos direitos do doente, a
qualidade o acto médico e a
dignidade do médico.

A COMISSÃO DE MÉDICOS 

Competência de 
EEG/ 

NEURO FISIOLOGIA 
CLÍNICA 

Critérios de Admissão 

ERRATA 

Por lapso os pontos 4 e 5 saíram 
alterados. 
Deve ler-se: 

4. Estejam inscritos na Competência
de Electroencefalografia da
Ordem dos Médicos.

No caso 4 a admissão é imediata. 

5. ( ... ) Para além disso comprovem
ter treino tutelado na respectiva
valência com a duração de pelo
menos 12 meses. 



A Clínica Geral e a 

• 
• 

A Clínica Geral e a Medicina Familiar 

entram num Novo Ciclo 

J 

á lá vão quinze anos que em Portugal se começaram a dar os 
primeiros passos para o ressurgimento cio médico de clínica
geral, rebaptizado com oportunidade como médico ele família. 

politizada década de setenta seguiu-se-lhe, na Medicina Portu
guesa, os anos oitenta elas carreiras médicas e cio funcionalismo 
público, caracterizando-se a presente década por uma tendência 
desreguladora e liberalizante. 
Paii"a no ar um sentimento ele incomocliclacle e incerteza, aguardam
se decisões ele política ele saúde, ao mesmo tempo que as organiza
ções profissionais se confrontam com as exigências cios seus 
associados e o peso da opinião pública e cios utentes cios serviços 
de saúde. 
É neste enquadramento sócio-político que a Ordem cios Médicos, 
através do Colégio de Clínica Geral, promoveu a realização cio 
workshop "Clínica Geral e Medicina Familiar. Que Futuro?", cujas 
conclusões e relato final se divulgam a toda a classe médica. 
A Direcção do Colégio espera publicar a curto prazo uma brochura 
com todos os textos preparatórios deste workshop e com um relato 
mais circunstanciado, quer da discussão havida, quer cios con
sensos e das propostas a que foi possívei chegar. 
Em Portugal, os médicos de família estão para ficar. Chegámos, 
expanclimo-nos e consoliclárno-nos. A fase de maturação em que nos 
encontramos, dá-nos a segurança suficiente para nos abrirmos ao 
exterior e (re)desenharmos, o nosso futuro. Estamos a encerrar um 
ciclo e outro se seguirá. Toda a esperança ainda é possível. 

1 Luís Rebelo 
Presidente do Colégio de Clínica Geral 

t 



Medicina Familiar 

-

u uro? 
Qual é o Hretrato" da Clínica Geral e da Medicina Familiar, em 1994? 
Quais são os Conceitos e Terminologias que devemos adaptar? 
Em que difere a prática da Medicina Familiar num consultório privado e num 
Centro de Saúde estatal, por exemplo? 
Que Médico ou Médicos de Família queremos, no futuro, para Portugal? 

E 
stas foram as questões que o 
Colégio de Clínica Geral colo
cou a um grupo de 50 especia

listas desta área, em 17 e 18 de Junho 
último. Estivémos lá, em Lisboa, no 
Auditório da Ordem dos Médicos. 

Quais eram o.� objectil'os 

d,•sla iniciatii-a? 

ajudar a eon,,truir o --glo�sá
rio .. dos médico;; de família: 

- dar ao,- órgão� dirigente� da
Ordem dos Médico,-, meios de
intenenc;ão política para a
re, isão da Carreira de Clíni
ca Geral.

O balanço foi lisongeiro para a 
direcção do Colégio, presidida pelo 
Dr. Luís Rebelo. Publicamos (mais à 
frente) as conclusões dos 4 Grupos 
de Trabalho. Apesar das cautelas 
avançadas pelo presidente do Colé
gio, houve mesmo conclusões, reco
mendações, e propostas, constituín
do este Workshop uma re(erência 
obrigatória para esta classe, para a 
Ordem dos Médicos e para o 
Ministério da Saúde. 
Existe um Grupo de Trabalho, no 
seio do Forum Médico - a Comissão 
de Clínica Geral do Forum Médico, 

constituído por representantes dos 
Sindicatos, da Associação Portu
guesa dos Médicos de Clínica Geral 
e da Ordem dos Médicos, represen
tada por elementos do Colégio de 
Clínica Geral e das Secções Regio
nais .  No final do Workshop de 
Lisboa, o Dr. António Alvim, presi
dente da Associação de Medicina 
Privada, foi convidado a integrar 
aquele Grupo. Constituído há pouco 
tempo, é já motivo de esperança para 
os Médicos de Família. 

Principais Conclusões: 

Grupo A: 

O "Retrato" da Clínica 
Geral portuguesa em 1994 

Quando se compara a nossa reali
dade com a de outros países, ou 
dentro do nosso país, com as outras 
Especialidades, a percepção que é 
possível ter é de que, apesar de tudo, 
não temos uma situação particular
mente desfavorável. 
Apesar das assimetrias regionais, a 
Clínica Geral está hoje implantada 
no terreno: 
• ao nível da população o mé

dico de família é já, até nos gran-

1 Falcão Tavares 

des centros urbanos, uma figura 
com algum prestígio; 

• ao 1úvel dos titulai·es do podei·

político a Clínica Geral é consi
derada como peça angular do pró
prio sistema de saúde (algo polé
mica será a forma como este
"ângulo" é entendido);

• ao nível académico ganhou, em 
poucos anos, um estatuto de cidada
nia que noutros países mais desen
volvi dos ainda não conseguiu
apesar das dificuldades que, apa
rentemente ainda existem na sua
inserção no seio das universidades; 

• ao nível da classe médica a
Clínica Geral tem uma voz activa
interveniente. Do ponto de vista
do efectivo reconhecimento inter
pares existe ainda um grande tra
balho a fazer. Contudo, é de notar 
a crescente creditação de muitos
médicos de família, individual
mente, junto dos Colegas de
outras Especialidades;

Os problemas mais graves t:' o-, 
obstáculos mais notório� que {> 
possível identificar podem ,.;i,,lt:'
matizar-se em problemas relacio
nados com a estrutura e com u 
enquadramento. 



A estruhu·a actua1 onde se insere o 
trabalho dos médicos de família não 
prossegue os reais objectivos de 

saúde - efectivamente o actual tipo de 
estrutura assume-se como o principal 
obstáculo ao desenvolvimento de 
qualquer projecto coerente. 

Configurando uma pesada máquina 
burocrática e aclmin ist rali va, muito 
centralizada, em que o exercício do 
poder predomina sobre a eficácia do 
sistema, ela, por si, impede qualquer 
possibilidade de desenvolvimento, 
de inovação, criatividade e experi
mentação. 
As tentativas de aparente descentra
lização cio sistema mais não fazem cio 
que acentuar as suas ineficiências e 
torná-lo ainda mais difícil de gerir. 
As mais recentes inovações nesta 
área, até pelo seu carácter explicita
mente provisório (p.e. "normas ele 
articulação provisória entre hospitais 
e centros ele saúde"; D.R. nº 133 ele 
9/6/94) vem ainda contribuir para 
uma menor transparência ele proces
sos. O exemplo escolhido legítima 
uma especulação: esta "articulação" 
tende a ser o preâmbulo ela absorção 
cios clínicos gerais pelos Hospitais? 
Facilitado pelas questões estruturais, 
o enquadramento profissional cios
médicos ele família (modelos de rela
cionamento entre os profissionais e a
estrutura) apresenta-se como total
mente desajustado em relação ao seu 
perfil teórico gerando um ciclo vicioso 
que passa por uma profunda insatisfa
ção profissional - ausência ele quais
quer incentivos - cansaço com baixa
ele rentabilidade - sensação ele impo
tência perante as adversidades. 
Se a este ciclo vicioso, gerador ele
frustação, acrescentarmos uma escas
sa e injusta remuneração temos um
quadro cuja urgente al teração se
impõe, por motivos tão diversos como 
a salvaguarda ela própria integridade
física e mental dos profissionais. 
O perfil teórico cio Médico de Família 
deveria ser melhor cumprido nas suas 
múltiplas facetas: assistência na
doença, no acompanhamento da
gravidez, na vigilância ela criança,
nos procedimentos preventivos, etc.
No entanto várias causas se conju
gam para que, com frequência, exis
tam médicos de família que não sou-

beram ou não conseguiram ainda en
contrar em si ou no seu grupo de 
trabalho a força anímica que lhes 
permita ultrapassar as limitações 
atrás referidas. Apesar disso, é pos
sível identificar nas várias zonas cio 
país grupos ele médicos ele família 
que integram já um apreciável espí
rito de corpo. 
É que, cada vez mais forçoso se torna 
que haja um maior empenhamento 
cios Médicos ele Família e das suas 
organizações no sentido de, por um 
lado, "retocar" a sua imagem externa 
e por outro assumir o seu efectivo 
poder ele provocar as modificações 
estruturais e organizativas que façam 
com que atitudes, hoje frequentes, ele 
auto-flagelação e auto-comiseração 
não tenham qualquer sentido. 
"Não há bom retrato que sobressaia 
numa má moldura sobretudo quando é 
o próprio que deteriora a sua imagem". 

Grupo B: 

Conceitos e Terminologia: 
Da Clínica Geral à Medicina 
Familiar 

A prática familiar como modelo de 
abordagem, veio cios E.U.A., Canadá e 
ela Austrália, para a Emopa através ele 
pequenos países. - Portugal, Espanha. 
Em 1954, Robert Brown fundou na 
Europa Central a Sociedade [nter
nacional de Medicina Geral (SJMG). 
Em 1969 constituiu um facto mar
cante o reconhecimento, nos EUA, 
da Especialidade de Medicina Fami-

l iar como a 21º especialidade médi
ca ·(cronologica). 
Em 1972 é fundada a WONCA. 
Em 1974 o Grupo ele New Leeuven
horst definiu um perfil cio "Médico 
ele Clínica Geral" - designação 
corrente na Europa. 
A A.P.M.C.G. (Associação Portu
guesa ele Médicos de Clínica Geral), 
entretanto surgida em 1983, bem 
como, a partir de 1986, o processo 
de Formação Específica, foram os 
veículos para a promoção deste tipo 
de orientação familiar / sistémica. 
Em 1994 será criada a Sociedade 
Europeia de Medicina Familiar e 
será publicado o primeiro número ela 
Revista Europeia de "General Prac
tice" (Prática Geral/Clínica Geral). 
Hoje lemos uma carreira oficial e uma 
"Especialidade de Clínica Geral". 
No entanto praticamente toda a popu
lação se refere ao seu médico pessoal 
como ... "Médico ele Família". 

Ent,ão, em qne é que ficamos? 

O grupo de trabalho tinha por objec
tivo ajudar a construir o glossário 
cios médicos de família. 

Foi consensual que. no contexto 
actual. parece ser mais pertinen
te designar  esta área como 
MEDICINA GERAL E F .\'11.ILIAR; 

E como chamar ao profissional 
desta e-.peeialidade'? 

"MÉDICO DE FAMÍLIA" pareceu 
adequado. por várias razões 

t 



-

1 º Por a Família constituir a prin
cipal unidade social capaz de nos 
permitir compreender o contexto 
cultural e emocional em que se 
colocam os "problemas de saúde"; 

2 º Portugal é o único país da 
Europa em que a inscrição dos uten
tes é feita em lista "por Famílias";

3 º Corresponde a uma tradição 
profissional ainda deste século -
"Médico do Partido Municipal" (que 
eram médicos responsáveis por famí
lias, recebendo por avença); 

4-º Esta expressão, por boas e
mais razões, veio a ser adoptada pela 
maioria da população; 

5º Por representar, em relação à 
expressão anterior (Clínico Geral) 
uma diferenciação semântica, um 
enriquecimento do conteúdo, com 
referência à "Teoria Geral dos Siste
n1as". 

A expressão Clínico Geral, segundo 
o entendimento do grupo, deverá ser
abandonada como designação do
profissional especialista em "Mecli
ci na Geral .e Familiar", dado que,
para além de pecar por insuficiente
na caracterização de parte impor
tante do conteúdo significante, tem
junto ela população, cios meios de
comunicação social e de muitos
médicos, uma carga negativa, senão 
mesmo prejorativa.
Evitar-se-ão assim confusões com a
designação a dar ao licenciado em
Medicina, cujas "características plu
ripotenciais" não elevem ser co1Úun
didas com o "Médico ele Família".
Foi consensual que, no contexto

actual, parece ser pertinente desig
nar esta área como "MEDICINA 
GERAL E FAMILIAR", por duas 
razões fundamentais: 

1 º AssCYcia as duas grandes 
tarefas cio Médico de Família (tarefa 
biomédica, tarefa biográfica - ter 
acesso à informação contida nas 
queixas expressas, permitir a catarse 
de sentimentos/emoções, ter acesso 
às c renças e expectativas do 
paciente, podendo ajudá-lo a re
escrever ou re-contar a sua história, 
habitualmente pessimista). 

2 º Permitir a compatibilização 
com outras terminologias usadas na 
Europa e noutros continentes
(E.U.A., América cio Sul, Ásia/Sul
da China e Austrália). 

3º É a designação adoptada pela 
U.E.M.O. (Union Europeene eles 
Médecins Omnipracticiens) 

Quanto às expressões UTENTE / 
DOENTE / PACIENTE / CLIENTE: 

O utilizat.lor dos serviços -+ 
"Utente" 
"Doente" e "paciente'' poderão 
ter uma acepção comum do ponto 
de vista linguístico. conferindo-se 
um carácter mais erudito ao termo 
"paciente". No entanto, do ponto 
de vista do significante para o 
Médico de Família. "paciente" 
poderá ser aquele que apresenta 
uma queixa, não definível, 
enquanto que "doente" será 
utilizável quando lidamos com 
uma entidade nosológica definí-

vel. "Cliente" pareceu-nos ler 
uma conotação "comercial". 

Grupo C 

Modelos de Organização da 
Medicina Familiar 

1. Princípios, Va1ores e Vias
pa1·a a sua Concretização

• Primado da pessoa e perspectiva
familiar - Listas de utentes prefe
rencialmente agrupados por pro
cesso de base familiar.

• Promoção da saúde - Cuidados
Pro-activos/medicina prospectiva.

• Acessibilidade, universalidade,
equidade, qualidade, aceitabilidade. 

• Liberdade de escolha do médico
assistente.

• Nível de entrada no sistema de 
saúde. 

• Independência profissional e
autonomia técnica.

• Financiamento adequado às ne
cessidades de saúde com garantia 
da equidade

"dinheiro" segue o doente / 
clientes internos / celebração 
de contratos. 

• Explicitação de critérios estrutu-
rais do exercício:

Espaço físico 
Habilitação de recursos 
humanos 
Dotação em recursos materiais. 

• Desburocratização dos procedi
mentos.

2. Recomendações

• Exercício baseado em nidades
de �ledicina Familiar ( .'1.F.).
senindo uma determinada
população (máximo 10 mil
habitante,,) - prática de grupo.

• U.M.F. - Equipa multiprofissional
• U.M.F. gerida de forma participada, 

por objectivos e com autonomia. 
• Sistema de informação adequado

á gestão clínica e estrutural.

3. Modelos Organizativos

• Estatal.
• Convencionado.



• Contrato de gestão.
• Privado.

4. Sistema Retl'ihutivo

a) Estatal, convencionado e contrato
de gestão

Remuneração base. 
Capitação. 
Actividades prioritárias. 
Acto médico. 
Acti vidades formativas. 
Compensação de inospitabili
dade. 

b) Privado - tabelas próprias

Grupo D 

Que Médico de Família 
queremos no futuro? 

Para além das questões, mais ou 
menos gerais e mais ou menos teó1icas 
às quais respondeu, o grupo consi
derou que a resposta à pergunta Que 
Médico de Família que1·emos no 
füttu-o para Portugal deve ser dada 
em termos concretos que signifiquem, 
mais do que um projecto teórico, uma 
estratégia de intervenção para o 
realizar. Preferimos detectar algumas 
das acções necessárias para condici
onar o futuro do Médico de Fanúlia que 
queremos em Portugal, mais do que 
desenhar um perfil ideal para o Médico 
de Fanúlia do futuro no nosso país. 
Nesse sentido o grupo identificou 
necessidades e debateu propostas de 
acção, tentando descobrir quais as 
coisas mais i mpo1·tan tes que 
devem mudar p a1·a que se 
chegue ao Médico ele Família 
que quere1nos. O consenso foi 
conseguido em torno de um conjunto 
geral de acções - ele mudanças -
que o grupo consideroL� importantes 
numa estratégia de intervenção. 
O grup� entendeu assim que, para se 
atingir o Médico de Família que quere
mos,- e que pensamos interessa aos 
portugueses e a P01tugal , é necessáiio: 

Introduzir altnaç·ões no si,.tema 
remuneratório. no-. hor.írio-.. na,
tan>fa,. em to(lo o pnx·e,,.o (e eon
:-equenlt'menlt' nos re,-.ultado,-;). 
Promm er uma grande autonomia 

de gestão a todos os níveis. 
c\dmitir a diversidade de forma 
de exercício da prática clínica e a 
cli\er.-idade de fom1as organizati
' as. Para um perfil. várias 
prática,. 
Redimensionar (pequena dimen
,.ão) as Lni<lades de aúde. Gm 
eorbultório por cada médico, a 
cada português um Médico de 
família. 
Fomentar a formação contínua e 
aprofundar o trabalho interdisci
plinar. 

O trabalho deste grupo não se esgotou, 
e prossegue nomeadamente na 
reunião de hoje. No sentido de per
mitir a todos os colegas uma discussão 
temática mais alargada e aprofundada, 
t ranscrevem-se em seguida as 
principais acções de mudança (neces
sárias para chegar ao M édico de 
Família que queremos) discutidas 
durante os trabalhos cio grupo. 

Promover a formação persona
lizada contínua. 
Fomentar grupos informais de 
formação. 
Organizar a formação médica 
contínua com vista a uma recerti
ficação.Organizar formação que 
permita ao médico mover-se com 
à vontade e confiança (também) 
nas áreas da ps icoterapia, da 
saúde comunitária e da gestão. 
Enquadrar os processos de forma-

ção na estrutura funcional dos CS, 
adaptando-os às realidades e 
exigências locais. 
Fazer formação contínua acessí
vel, barata, eficaz e reconhecida. 
Dar maior ênfase à formação pré e 
pós-g raduada, e à formação 
contínua no CS. 
Promover a formação biomédica 
adaptada ao paradigma sistémico. 

Definir e desenvolver critérios de 
avaliação de qualidade que façam 
crescer a responsabilidade profis
sional. 
Valorizar e avaliar de modo siste
mático a qualidade da prática e 
dos serviços. 
Promover a avaliação inter-pares. 
Fazer avaliação de qualidade 
ligando-a à recertificação dos CS. 
Desenvolver projectos de planifi
cação, execução e avaliação de 
actividades dos CS, bem como 
estruturas para os realizar. 
Estabelecer programas de inves
tigação (individuais e colectivos). 

Fomentar o trabalho intersectorial 
em equipa com profissionais de 
outras áreas. 
Promover o trabalho em equipa 
pluridisciplinar. 
Colaborar com outros profissionais. 
Alargar a multidisciplinaridade 
nos Centros de Saúde (outros 
especialistas médicos). 
Estruturar a articulação com o 
trabalho de outros profissionais. 



- Aumentar a multidisciplinaridade 
do trabalho do Médico de Família. 
Fomentar a co-habitação de 
vários modelos de prática clínica. 
Promover o reconhecimento do 
nosso trabalho por outros profis
s10nais. 
Criar novas formas, novos locais e 
novos tipos de trabalho em equipa. 

Remunerar por salário e não por 
acto, mas bem. 
Pagar os profissionais (e remu
nerar as carreiras) de acordo com 
os resultados. 
Adaptar modelos remuneratórios 
adaptados ao desempenho e à 
qualidade. 
Criar incentivos à qualidade e 
quantidade de trabalho. 
Melhorar o sistema retributivo 
(premiando procedimentos e 
resultados). 
Remunerar incluíndo suplemen
tos de acordo com a actividade 
desenvolvida. 
Facilitar a aquisição de meios 
materiais. 
Alterar o regime remuneratório 
ligando a remuneração à realiza
ção de um trabalho mínimo e ao 
cumprimento de metas. 
Instituir incentivos económicos 
(remuneração mista salários/incen
tivos). 
Ligar a remuneração ao processo 
e aos resultados. 
Dar incentivos à aquisição de 
competências. 

Definir a política de financia
mento da saúde. 

Modificar o modo de gestão dos 
Centros de Saúde. Alterar a forma 
de escolha dos gestores/directores. 
Fraccionar os Centros de Saúde 
organizando pequenas unidades 
de prestação de cuidados. 
Flexibilizar o regime de trabalho. 
Promover a autonomia de gestão da 
prática clínica e dar incentivos à 
realização de planos e à obtenção de 
resultados. 
Possibilitar a real escolha do 
médico pelo doente. 
Corresponsabilizar todos os profis
sionais pelos resultados e na 
avaliação. 
Conceder autonomia financeira (e 
não só) aos Centros de Saúde, 
dotando-os de estruturas profis
sionais de gestão, e de direcções 
clínicas efectivas. 
Terminar com a exclusividade de 
receituário e ECO para o SNS e 
subsistemas. 
Reformular horários, tarefas, 
remuneração. 
Identificar perfis funcionais para 
as chefias (chefias por mérito). 
Separar a prestação de cuidados de 
saúde, da administração de saúde. 
Adaptar métodos de gestão 
participada por objectivos. 
Manter inscrição por listas e famí
lias, mas dotar os CS de pessoal em 
razão cios utentes inscritos e não 
cios utentes residentes. 

Promover a responsabilização por 
resultados e fazer a sua avaliação 
conjunta com Serviços de Saúde 
Pública e Hospitalares. Empre
ender tarefas comuns de inves
tigação e formação. 
Flexibilizar a organização permi
tindo o trabalho por objectivos e 
fomentando a corresponsabili
zação por conjuntos de tarefas. 
Reabilitar a função social do ser 
médico (dedicação ao bem estar 
do indivíduo) e a confiança na 
relação médico-doente. 
Admitir vários regimes de 
trabalho. 
Criar unidades piloto de medicina 
familiar e dotá-las de estrutura 
legal. 
Reforçar o papel cl e porteiro 
(gatekeeper) cio sistema de saúde. 
Definir ratios CG/especialistas. 
Melhorar e valorizar as condições 
dos CS. 
Organizar pequenas Unidades de 
Saúde com respeito pelo passado 
histórico português viradas sobre
tudo para os resultados. 
Planear as actividades das S de 
acordo com os resultados. 
Criar instalações com tecnologia 
básica e dimensão humana. 

Na sessão de encerramento, 
estiveram presentes os Drs. 
Santana Maia, Rui Bento, 
António Meireles, José Luís 
Biscaia e Francisco Madail. 

O Bastonário felicitou o 
Colégio de Clínica Geral pelo 
dinamismo patente naqueles 
dois dias de Junho que 
encheram os jardins da Sede 
Nacional. Informou que seria 
enviada uma brochura ao 
Ministério da Saúde, 
contendo o relato do 
Workshop. 

Deu conta ainda de duas 
decisões do Conselho 
Nacional Executivo, tomadas 
em 18 de Junho, 
relativamente a esta 
Especialidade (ver revista de 
Junho). 



Carreiras Médicas 
( a propósito dos 25 anos 
do Internato Geral obrigatório; 
uma sugestão)* 

' 'A s Carreiras Médicas;

passado, presente e 

futuro." Foi, em 
síntese, quanto ficou projectado 
debater, ao longo do ano, pelos 
médicos que, em 8 de Abril de 1994, 
quiseram reunir-se, em Lisboa, na 
Sede da Ordem, para assinalar os 25 
anos do início do Internato Médico 
obrigatório. 
O encontro fora sugerido numa carta 
assinada pelos Colegas C. Leça da 
Veiga, F. Ferreira Crespo e José 
Barbas e enviada a cada um dos 
Colegas que iniciaram o Internato 
em 1 de Abril de 1969. Recorda-se, 
nesse texto, que o "regime do 
Internato Geral de dois anos, com 
carácter obrigatório e remunerado", 
então instituído, poderia considerar
-se a "alteração mais significativa -
mais positiva - de toda a história do 
exercício profissional da medicina 
portuguêsa". Para além de outras 
considerações, noutra passagem 
dessa carta, é referido que "acabou-se, 
então, com a prática antiga, já nada 
adequada, dum acesso muito 
limitado à admissão no Internato 
Geral o que, para além de outros 
inconvenientes, gerava a legião dos 
médicos voluntários, único recurso 
disponível para conseguirem alcan
çar uma especialização". 
De facto, até então, o ínicio da vida 
profissional dos recém licenciados 
em medicina tinha dificuldades de 
toda a ordem. Hoje em dia, passados 
tantos anos, muito provavelmente - e 
ainda bem - para os Colegas mais 
novos elas serão inimagináveis. 
Foram precisos muitos esforços - as 
lutas da Ordem - para que os médi
cos, de alguma forma, conseguissem 

alterar o rumo muito negativo das 
suas perspecti vas profissionais tal 
como, então, eram vividas. "Por fim, 
não menos importante - é outra das 
passagens daquela carta - fez-se 
vingar algo de quanto constituía 
matéria contemplada no "Relatório 
Sobre as Carreiras Médicas", 
documento histórico que desde 
1961, era um guia orientador da 
vontade deliberada dos médicos". 
Muito embora o número dos presen
tes na noite de 8 de Abril passado, 
não tenha sido aquele que parecia 
ser possível e desejável, a reunião -
com o mínimo de formalismo - não 
deixou de ser francamente positiva. 
Recordações, reflexões e sugestões 
acabaram por apontar para o inte
resse e a oportunidade de conseguir 
propôr um 2º Relatório Sobre as 
Carreiras Médicas. Seria - se 
possível - o corolário final dos 
"workshops" sucessivos, propostos 
realizar para a avaliação do passado, 
do presente e do futuro da profissão. 
Assim, como conclusão, aceitou-se 
em querer fazer um ciclo de 
intervenções intervaladas e segundo 
um precurso cronológico que atra
vesse as décadas de 60, 70 e 80, 
cada qual com acontecimentos 
próprios e todos eles de importância 
significativa para a evolução do 
exercício profissional médico. 
No início dos anos 60 foi o histórico 
"Relatório Sobre as Carreiras 
Médicas", a grande reflexão que 
tanto haveria de ditar e fundamentar; 
no final dessa década foi a conquista 
do Internato Médico obrigatório, o 
passo mais influente na história da 
prática profissional. No começo da 
década de 70, as duas greves que, ao 

desafiarem, com sucesso o obscuran
tismo autoritário instituído, firmaram 
um novo posicionamento profissional 
da medicina nacional. Também, logo 
após o 25 de Abril, o Serviço Médico 
na periferia, foi uma época inesque
cível pela riqueza da intervenção 
social e profissional que as gerações 
de então, dum modo ímpar, soube
ram dar ao País. Por fim, a década 
de 80, em que sobressai, com desta
que, a Carreira da Clínica Geral, 
uma transformação inova dora, tão 
esperada, plena das perspectivas 
mais animadoras, talvez a "grande 
solução", porém sempre em sobres
saltos. 
Desse percurso de trinta anos que 
conclusões deverão, ou poderão, 
tira:r-se? Foi a pergunta final que, 
para todos, pareceu ter o melhor 
sentido e a maior oportunidade 
desde que, ponto prévio, todas as 
gerações, todos os Colegas, fossem 
convidados a colaborar na sua 
elaboração. 
Se ficou combinado que deveria 
contar-se com as respostas daqueles 
que viveram mais de perto os 
acontecimentos passados, também 
ficou expresso o desejo de ouvir 
aqueles outros - os de agora - que 
terão de viver o futuro. 

* Álva.ro Bordalo, A.]. Costa
Ma.rinho, C. Leça. da. Veiga., C. Nobre
Leitão, Ca.simiro Menezes, Eva Israel
P. de Sousa, F. Ferreira Crespo, H.
Vaz Velho, ].A. Correia da Cunha,
Joaquim M. Neto, José M. V. Barbas,
]. Pires Sa.tiro,  Maria Celes te
Ceboleira, Rasiklal Ranchhod, V.
Correia de Almeida
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Saúde em carta aberta 

Medicina 
é também Filosofia. • • 

Dr. Lídio Neves Simões 

P
or vezes temos a necessidade 
de medir a vicia aos bocados. 
Porque esla decorre, dilui-se, 

e esgota-se céleré no tempo. A sua 
aprendizagem é interminável. 
Para a podermos compreender é 
preciso anles de ludo, sabê-la medir. 
Medir é comparar, pois é imensa a 
diferença cio pouco que se vê com os 
olhos da "realidade", de tudo o que 
se pode apreender com o poder da 
mente. E é certo que esta também 
existe. Como a essência que trans
cende todos os limites da forma pela 
íluiclez existencial cio conteúdo. 
Atendamos um pouco à análise da 
alienação de alguns cios comporta
mentos humanos, que o conhecimen
to e a experiência médica poderão 
mais cbrrectamente compreender. 
Momentos vários da nossa própria 
activiclacle, por exemplo. 
Impregnados ciuma frieza sentimen
tal contagiada pela inconveniência 
da imposição de formação específi
cas desumanizadas implicam, 
iminentemente, o perigo de nos 
poderem fazer retorcer até ao homem 
primitivo. 
Daqui que sejamos muitos (par·a 
cinia de 28 000), pennanente

mente divididos pol' orientações 
polít ico-cien tífi cas conll'a
ditórias que, frequentemente, 
contribuem pm·a que nos ton1e-

1nos pouco ou nada anúgos uns 
dos Olltl'OS. 
Com aspectos tão completamente 
opostos que muito nos chegam a 
distanciar a ponto de esquecermos, 

ou f ingirmos ter esquecido, o 
caminho de regresso. 
Quem finge, necessariamente mente. 
E o pior é que, à força de tanto 
mentir, acabaremos por começar a 
acreditar em nós próprios ... 
Uma classe grande e uma grande 
classe que em teoria somos e que, na 
prática, desta forma nunca pode
remos vir a ser. 
É incrível o muito que se chega a 
conseguir na vicia! Uns, através do 
esforço e da vocação, outros através 
cio esforço e da competição. 
A medicina não é só ciência .. É 
também, e muito, filosofia. Pois 
nunca se podel'á compl'eender 
uma anatomia por intefro, sem 
Ler a mÍlúma pl'eocupação de a 
Lentai' 1·elacional' corn os esti·a
nhos desíg1úos da sua fisiologia. 

Seria demasiado simplista, para 
qualquer médico, limitar-se a 
subordinar toda a sua abnegação ao 
materialismo do antigo preceito 
"primum vivere, deinde philoso
phari". 
Porque; filosofar, já é por si uma 
forma inteligente de se poder viver. 
Não o fazer, é apenas insistir num 
vago olhar sem nunca conseguir 
somente ver. 
Não deixo de compreender perfeita
mente o generalizado cepticismo 
com que jê'í nos habituámos a encarar 
esta estática sociedade de ricos, 
pobres e clínicos invocando, cada 
um à sua maneira, as vantagens 
duma democracia que afinal sempre 
nos prometeu mais do que realizou. 



E compreendo porque a estudar, 
constantemente a estudar, vamos 
consumindo a nossa vida. A par dum 
intenso trabalho sem direito a férias, 
horários, ou mesmo a um pouco de 
merecida tranquilidade. Mais ainda, 
sem nunca poder beneficiar duma 
retribuição minimamente condigna. 
Quantas vezes até nos foi negado um 
simples gesto de justo reconhe
cimento ... 
Retalho por retalho nos fornos 
dividindo, sem a mais nada poder 
atender, a não ser aos males e 
carências do nosso semelhante. 
Nele tudo investimos, e assim 
continuamos. sem sequer ficar um 
pouco de algo para nós. 
Quão difícil é, por instantes, distin
guir o presente e o futuro. Curiosa
mente, lemos sempre um passado. 
Un1 ilustre passado, em que somos 
sempre gigantes enll·e os grandes. 
Muitas vezes assim foi, muitas vezes 
assim há-de ser, até que a memória 
dos homens se desvaneça no tempo. 
Mas porque a medicina, só pela 
medicina, perde a nobreza do seu 
significado. E também porque, desde 
há muito, já nos aceitámos a não 
deixar perder. 
De resto porém, nesta paixão, tudo 
perdemos: a juventude, a família, os 
amigos, e até a própria graça que a 
vida nos concedeu, só porque a 
medicina os roubou. 
Eu já não sei até, se foi pecado ... 
Só sei que ela é muito mais do que 
uma simples carta aberta sobre a 
vida. 
É um imenso e sempre inacabável 
livro, mesmo para os mais experien
tes e eruditos, generoso de magní
ficos exemplos científicos de 
modéstia e devoção, que o pesado 
sofrimento dos outros nos levou 
conscientemente a abraçar. 
E é ainda, pela transcendência da 
ilimitação do seu diálogo, que ela 
chega a ser extraordinariamente 
cósmica. 
Por isso, é também filosofia ... 

Que modelo de saúde? 

Vulgarmente se costuma dizer que, 
"de médico e de louco todos nós 
temos um pouco". É talvez com base 

no sentido desta afirmação de 
sabedoria popular que, num país tão 
pequeno como o nosso o governo 
sempre tenha conseguido, em redu
zidos espaços de tempo, dispor de 
mais uma pasta para qualquer 
ministro da saúde. 
Em minha opinião demasiados até, e 
eleitos por critérios que, flagrante
mente, muito mais têm de louco do 
que de médico. 
Desde contabilistas, electricistas, 
advogados e sociólogos tem havido 
nesta desequilibrada manutenção de 
extremados ideais socialistas do 
muito um pouco, mas muito pouco 
do muito que é necessário escolher 
para se poder orientar um modelo de 
saúde com um mínimo de qualidade. 
Curiosamente, de médicos, só e 
agora apenas um. Obviamente, para 
introduzir uma forçada pausa, em tão 
arrastada e contundente política 
ministerial. 
Mas será possível que, de entre 
tantos distintos colegas, nunca tenha 
existido alguém que pudesse reunir 
as mínimas aptidões para o exercício 
do cargo?! 
Claro e evidente que não! Isto 
tornar-se-ia completamente impossí
vel, mesmo encarado na perspectiva 
da mais exigente probabilidade 
matemática. 
A verdade é que o governo (bem 
como os anteriores) sempre tem 
adoptado como via de regra, salvo 
esta última excepção, um comporta
mento exclusivista fundamentado 
numa simples e perniciosa nomea
ção de leigos. 
Assim, é absolutamente impossí
vel eliminu po1· cirm·gia plás
tica, as exte nsas e profun d as 
cicatl'izes resultantes dos 1·epe
tidos impactos duma 1·evolução. 
Impossível porque, em l'ig01·, só 
t e m  como única hipótese  a 
rejeição. 
Pelo que, substancialmente, nada nem 
ninguém, por enquanto chegará para 
conseguir melhorar este alarmante 
cenário de doenças e de desolação. 
Particularmente penso que, um 
ministro da saúde, deve ser sempre 

· um médico, se assim não for, poderá
sê-lo de tudo menos da saúde. 
Ml\itos não pensarão deste modo. É 
por mais notório. 

São os detentores dos lobbies e os 
adeptos do negativismo sistemático 
que usam dum vício de raciocínio 
que, na vicia prática, não encontra 
(porque não pode encontrar) 
qualquer tipo de correspondência. 
Então, todos eles, para mante1· o 
sofisma, lerão que ad1nith- tam
bém, p01· argumento analógico 
( emho1·a insuficiente para ocultar 
a incoerência), que um médico 
deva ser minisll·o da justiça, mn 
arquileclo mi.Júsll·o da agricultura 
e pescas, e daí po1· diante ... 
O facto é que, o que não se deve, é 
completamente diferente de tudo 
aquilo que não se pode fazer. E 
disto, já não nos restam quaisquer 
dúvidas. 
Porém, o que acontece, é que o 
oportunístico e frequente recurso à 
inversão destes conceitos, só veio 
proporcionar toda uma interrupta 
série de disfunções nas várias 
instituições prestadoras de cuidados 
de saúde. 
E, fundamentalmente, nas que se 
encontram abrangidas pela asfixiante 
envergadura deste atcaico edifício 
Legislativo de fachada, com atávicas 
tendências preocupantemente expres
sas por um persistente Estado
Proviclência, que remete sistema
ticamente a gravidade dos problemas 
para o nível do consumo académico. 
O cidadão português comparticipa 
com um valor superior a 40% nos 
custos da saúde o que, para os econo
micamente mais débeis, significa um 
certo desgaste em termos percentuais 
(o Estado contribui com o restante). 
Mesmo assim sendo vê, com
bastante frequência, que este tipo de 
cuidados lhe são elementarmente
postos em causa.
Do que se vai rapidamente aperce
bendo, cansado de calcorrear o
íngreme e tortuoso caminho dos
serviços de saúde sociais, que talvez
mais tarde (quando não mais cedo)
lhe sirvam para justificar, como um
cios escassos benefícios, a passagem
da sua própria certidão de óbito.
Pois aqui em Portugal, e para
mui los, até a morte ocorre em c ir
cu nslâncias revol tan temente pre
cárias (salvo alguns louváveis proce
dimentos), tal a incúria, o abandono 
e o sofrimento culposo.

I 



Em lento crematório que, para além 
do corpo da vítima, consome também 
os últimos vestígios do corpo de 
delito. 
São os filhos dum deus menor, que 
sucumbem à inoperância do sistema 
e aos recalques da insatisfeita 
maldade tribal, dum lindo, mas 
completamente atrasado país, onde 
só sobrevivem por direito apenas os 
súbditos com registo no império do 
cifrão. 
Até mesmo a preocupação freudiana, 
pontuada por dúvidas, insegurança e 
temores, deixou de ter qualquer 
sentido por ceder à turbulência desta 
nova escalada do homem que, 
decididaniente, não está disposto a 
crescer minimamente para a vicia. 
Porque afinal, o mal cios outros, 
parece que deixou de ser o nosso 
próprio mal. 
Talvez sejam estas várias das razões 
para que se baste viver assim uma só 
vez. 
Tudo na impureza dum primitivo 
ritual a que muitas consciências já 
se habituaram, com excepção dos 
amigos para quem a sua partida 
nada altera. 

Tendencialmente 
gratuito ... 
e terminantemente falido 

Reconhecidamente, a saúde deve ser 
paga por todos, mas numa mais 
honesta economia de grupo, e 
consoante o verdadeiro montante cios 
rendimentos de cada um. Como 
qualquer bem essencial. 
Mais ainda, não avaramente, enquanto 
a vida for o primeiro dos bens. 
Porque sabemos também que os seus 
custos têm aumentado nos últimos 
anos, num ritmo francamente 
acelerado, não acompanhados dum 
correspondente crescimerito do 
nosso PNB. Até agora, só ultra
passados pelos custos da habitação e 
cios transportes e comunicações. 
Daí que, possivelmente, o Orçamento 
Geral cio Estado se limite a atribuir a 
este sector público apenas 4% do PNB 
o que em termos reais de receita
portuguesa, é manifestamente muito
insuficiente para garantir uma assis
tência básica em matéria de saúde. 

Recorde-se que, nos países da União 
Europeia, a média deste valor é 
superior a 5% dispondo, portanto, 
qualquer deles, dum montante mais 
elevado em relação a nós. 
É certo que, à nossa despesa ariual 
per capita com à saúde, duplicou ao 
longo da última década (cerca de 60 
mil escudos). 
Não obstante, Portugal nela conse
gue gastar menos do que qualquer 
outro país onde nem sequer existe 
um Serviço Nacional de Saúde, como 
a Espanha, França, Suécia, Noruega, 
Irlanda e até a própria Grécia. 
Com a Turquia (também integrada 
na OCDE), estes gastos são menores 
ainda que os nossos. 
No caso da Espanha, França, Irlanda 
(e o Reino Unido, com Serviço 
Nacional de Saúde), estas despesas 
elevam-se para quase o dobro. Nos 
países da Península Escandinava, 
para mais do quádruplo. 
Embora o devido financiamento dos 
cuidados de saúde, quaisquer que 
sejain, constitua um dos aspectos 
fundamentais refira-se também que, 
por vezes, não são os países que 
mais nele se investem que obtêm os 
melhores indicadores de saúde. 
É o exemplo dos Estados Unidos 
que, gastando muito mais hesta área 
do que o Canadá e o Japão, apre
senta piores indicadores em relação 
a estes últimos países. 
Pelo que, importa ter sempre pre
sente, a justificada necessidade da 
abolição de consumos supérfluos, a 
reconversão e articulação entre as 
diversas instituições e, ainda, a 
promoção das mais indicadas teci
clagens profissionais com as respec
ti vas integrações. 
O Serviço Nacional de Saúde nasceu 
numa época de grande solidariedade 
entre os homens. Tempos difíceis, 
durante os quais ele sempre foi pres
tado os seus serviços, enquanto o espí
rito desta solidariedade se manteve. 
Não pode ser convertido na quimera 
do liberalismo-panaceia, tendencial
mente gratuito que, presentemente, 
só nos tem acarretado mais proble
mas do que soluções. 
Especialmente para a classe média, 
que é a mais sacrificada no seu 
financiamento, através do elevado 
total das suas contribuições. 

Opinião 

Isto só será humanamente justo 
quando as classes mais desfavore
cidas (que, evidentemente, têm o 
mesmo direito de acesso a estes 
cuidados), deixarem de ser também 
as mais nítidas consumistas de 
medicamentos. 
Porque efectivamente o são, sem 
qualquer justifica<,:ãu clínica , a par 
da sua concomitante indisciplina na 
obtenção de consultas médicas. 
Semelhante afluência é ainda um 
dos factores sociais que, significati
vamente contribui, para que se 
estabeleça uma indesejável irregu
laridade na utiiização dos serviços 
estatais de saúde, para mais de 2 
milhões de outros portugueses. 
Face a estas graves insuficiências 
justifica-se, plenamente, incre
mentar a adesão da população com 
maiores recursos financeiros do 
seguro alternativo (não comple
mentar) de saúde, bem como o 
recurso à privatização da gestão de 
unidades de saúde, com condições 
de funcionalidade e competência 
devidamente asseguradas. 
E tanto quanto antes, visto que o 
Estado se tem limitado a alienar 
muitas das suas responsabilidades, a 
começar pela falta do pagamento de 
avultadas dívidas em atraso 
contraídas pelo Serviço Nacional de 
Saúde com o sector farmacêutico, e 
com inúmeros prestadores de cuida
dos de saúde em regime de medicina 
convencionada. 
A titularidade dos seus serviços 
degradou-se, comprometedoramente, 
na orgânica e funcionamento econo
micistas dos hospitais e centros de 
saúde, com cuja pesada carga 
administrativa os médicos mais 
isentos e conscientes não podem, 
nem devem, continuar a contempo
nzar. 
Já mais não tem por companhia a 
original pureza dos seus ideais. 
Outros lhes sucederam, mas sem o 
mínili10 desta força. Todos acabaram 
por morrer no papel. 
As suas aparentes boas intenções, só 
por si, forani incapazes de lhe 
assegurar tão forçada sobrevivência. 
É um sistema exaustivamente já 
gasto. 
Tendencialmente gratuito ... 
E terminantemente falido. 



A Gastrenterologia nos 
Hospitais periféricos 
Perspectivas futuras *

l 1reneu Cruz

Presidente do N.G.H.D. O 
Núcleo de Gastrenterologia 
dos Hospitais Distritais é 
constituído na actualidade 

por 102 especialistas e internos do 
internato c'omplementar. Começou a 
formar-se há cerca de 10 anos, numa 
reunião no Hospital das Caldas da 
Rainha a que t ive a honra de 
assistir. O úcleo foi criado com a 
finalidade de estimular o desen
volvimento da Gastrenterologia na 
periferia; defender o interesse dos 
seus membros e incentivar a 
colaboração científica entre os 
Hospitais Distritais entre si e com 
outras instituições. Os seus membros 
estão distribuídos por 30 hospitais e 
centros médicos da periferia. 
Em boa verdade a especialidade de 
Gastrenterologia é relativamente 
jovem. Dos primeiros especialistas a 
inscreverem-se como tal na Ordem 
dos Médicos nos anos 40, destaco os 
nomes do Prof. Cascão de Ansiães, 
do Dr. Malaquias e do Prof. Vaz 
Serra. Todavia, a especialidade só 
viria a ser reconhecida pela Ordem 
em 1956, com uma geração de 
internistas como o Prof. Frederico 
Madeira e de cirurgiões como o Dr. 
Fernando Andrea. Damos por isso à 
especialidade uma idade variável 
entre os 40 e 50 anos. 
Os registos da Ordem dos Médicos 
indicam em 1970 apenas 5 
especialistas na Província. Em 1975 
esse número tinha aumentado para o 
dobro, isto é, cerca de 10% dos 101 
gastrenterologistas inscritos na O. 
M .. Nos anos que se seguem esta 

proporção modifica-se de modo que, A
em 1993, dos 253 inscritos havia 43, W 
ou seja 17 %, nos outros distritos 
além dos de Lisboa, Porto e Coimbra. 
O ano passado, nos grandes centros 
(Lisboa, Porto e Coimbra), juntavam-
s e 2 15 especialistas; no litoral 
(Aveiro, Braga, Faro, Funchal, 
Leiria, P. Delgada, Setúbal, V. 
Castelo) 39 e no interior (Beja, 
Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, 
Castelo Branco e Viseu) 9 espe
cialistas. Estes dados, submetidos a 
salutar dinâmica, transformam-se 
rapidamente e por isso já não estarão 
neste momento actualizados. Eles 
constituem todavia os disponíveis 
pela O. M. e D.E.P.S, e que são a 
base do que pretendo questionar. 
Trata-se da desigual distribuição de 
especialistas, neste final de século, 
entre os grandes centros e o País 
restante. Esta desigualdade constitui 
um desafio à inteligência médica e 
política. Teremos que convir que o 
cidadão ou o clínico residente em, por 
exemplo, Miranda do Douro, merece 
uma assistência médica de primeira 
qualidade, como o que resida em 
Cascais. ão consentimos assistência 
ou cidadania de segunda classe. 
Ao confiarmos no censo de 1990 -
DEPS e na informação da O. M., os 4 
milhões de habitantes dos grandes 
centros (Lisboa, Porto e Coimbra) 
eram de facto servidos por 215 
especialistas, do que resulta um 
lndice habitante / médico gastren
terologista de quase 20.000. Se na 
realidade o interior do País, que 



• 

junta 1.700.000 de habitantes, fosse 
servido na altura por dez gastren
terologistas, a cada um destes 
caberia vigiar 170.000 pessoas. 
Por outro lado, compulsando 
"Elementos estatísticos de Saúde/92" 
do DEPS, verificamos que entre os 
efectivos da carreira médica hospi
talar, até 31/12/1992, em 15 
instituições hospitalares distritais, 
havia 40 chefes de serviço e 
assistentes hospitalares providos e 
38 vagos. Em breve, excluindo os 
grandes centros, o litoral e o interior 
do País juntarão perto de 6 milhões 
de habitantes. Tal indica para o 
interior a necessidade de preencher 
e racionalizar o equipamento huma
no e tecnológico para mais 50 gas
tren terologistas, enquanto que no 
litoral haverá lugar para mais 100. 
Esta abordagem esquemática tem 
implicita a compreensão das múlti
plas dificuldades a que a assistência 
médica modelar obriga. O exercício 

multidisciplinar, o rápido avanço 
tecnológico, os custos elevadíssimos, 
o peso e a necessidade da informá
tica, a capa.cidade robótica quer
endoscópica quer cirúrgica, o desen
volvimento da cirurgia laparoscó
pica, as promessas da engenharia
genética, contribuirão para uma mais
eficaz assistência médica num futuro
breve. Se o contingente humano
aumentar nas várias especialidades
médicas incluindo a gastren
terologia, com os inerentes avanços 
técnicos, tal contribuirá para a plena 
cidadania das populações do interior
do País.
Antes de terminar estas apressadas
considerações permitam-me que
formule um desejo: os gastrente
rologistas da Província reconhecem
a necessidade da multiplicação das
vagas hospitalares necessárias à
prática de uma boa assistência
médica. Mas reconhecem também
que tal não se trata de um aspecto

isolado. A qualidade da assistência 
médica depende também de novos 
Estudos Genis Unive1·sitários, de 
um ensino no Interior do País, que 
abarque além das Ciências e das 
Letras um ensino médico, paramédi
co e de enfermagem. Ensino univer
sitário e pós-graduado eventual
mente extensivo aos profissionais de 
saúde dos Países Africanos de 
Expressão Oficial Portuguesa. 
Quando tal acontecer, provavel
mente no início do próximo século, 
ficaremos com isso mais enrique
cidos e o espírito humanista de que 
nos orgulhamos, não será desta 
forma letra morta. 

* Comruúcação ap1·esentada

no Simpósio/94,

"A Gastrente1·ologia no Virai· do

Século", na c01nemoração do 

102 Aniversá1·io do Serviço de 

Gastt"Oenterologia elo Hospital 

Distrital ele Castelo Branco. 



Internato Geral 

Extinguir ou aperfeiçoar? 
Numa iniciativa conjunta da Secção Regional do Sul 

da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional do Médico 

Interno realizou-se no dia 9 de Julho de 1994, na Sede nacional 

da Ordem dos Médicos, uma jornada de debate sobre o tema 

"Internato Geral - extinguir ou aperfeiçoar". 

N 
uma altura em que se anun
ciam grandes reformas a este 
nível, ainda sem um consen

so sobre todas as partes envolvidas, 
nomeadamente as Faculdades ele 
Medicina, os alunos e professores 
universitários, o Ministério da Saúde 
e os médicos internos, pareceu útil 
discutir este lema integrado num 
contexto mais amplo da Reforma do 
Ensino Médico. Tanto mais que, a 
este nível, já havia documentos 
escritos que sugeriam uma reforma 
conjunta do .ensino médico e 
internato geral, pela Comissão 
Interministerial para a Reforma do 
Ensino (CIREM). 
Simultaneamente, o próprio Ministro 
da Saúde propunha acelerar este 
processo, encurtando o Internato 
Geral dos actuais Internos do 1 º ano, 
efectuando um concurso extraor
dinário de ingresso nos Internatos 
Complementares para estes. Ao 
mesmo tempo previa acabar com 
esta fase de formação pós-graduada 
integrando-a no curso de Medicina, 
isto tudo em apenas dois anos e sem 
se saber se a Universidade consegui
na acompanhar este processo 
acelerado. Estas propostas geraram 
uma imediata reacção dos internos, 
da Ordem cios Médicos e elas Facul
dades de Medicina, que aparente
mente congelaram estas medidas. 

Nesta reunião, participaram repre
sentantes dos internos do 1 ° ano do 
Internato Geral, da Associação de 
Estudantes da Faculdade de Medici
na de Lisboa e do Conselho Directi
vo da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, na pessoa do seu presidente, 
Prof. Dr. Torres Pereira, para além 
de membros do Conselho Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos, Dr. 
Rui Bento, Dr. Pedro Nunes e Dr. 
João Saraiva, e do Conselho 
Nacional do Médico Interno. O 
Ministro da Saúde, Dr. Paulo Mendo 
não pode participar por compromis
sos já anteriormente assumidos, bem 
assim como o Presidente do Con
selho Nacional dos Internatos Médi
cos, Dr. Serafim Guimarães, o Presi
dente do Conselho Regional dos 
Internatos Médicos, Dr. Iglésias, e o 
Presidente da Associação Nacional 
dos Jovens Médicos, Dr. Ricardo 
Sampaio. O Ministério da Educação 
não se dignou responder ao convite 
endereçado pela Ordem dos Médicos. 
A sessão foi aberta pelo Dr. Rui 
Bento, Presidente do Conselho 
Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos, que manifestou o seu 
grande interesse por mais uma 
iniciativa, de grande actualidade, do 
Conselho Nacional do Médico 
Interno. 
Seguidamente tomou a palavra o 

Prof. Dr. Torres Pereira para 
efectuar um breve apontamento 
sobre a história da reforma do ensino 
médico em Portugal, e da forma 
como esta matéria tem vindo a ser 
tratada pelos dois i11inistérios 
envolvidos, o da Educação e o da 
Saúde. Apresentou ainda a sua visão 
pessoal como elemento das suces
sivas comissões de reforma para a 
concretização deste projecto, que 
terá de passar necessariamente por 
um empenho pessoal dos ministros 
da tutela. 
Desde logo se tornou claro que era 
unânime a concordância com a 
redução do curso de Medicina e a 
integração do Internato Geral neste, 
num processo uniforme e nivelador a 
nível nacional. E, se quanto aos 
princípios básicos havia uma opinião 
positiva geral de todos os partici
pantes, a nível da concretização 
destes princípios apareciam as 
primeiras discordâncias. Para o Prof. 
Dr. Torres Pereira, estas eram 
questões de pormenor que não 
deviam entravai' o processo, algumas 
delas só passíveis de resposta com o 
início da reforma, Para os estudantes 
estas questões de pormenor eram de 
importância capital, pois passavam 
por métodos de avaliação, integração 
de diversas cadeiras e no final por 
médias de curso. Para mais quando a 
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CIREM propunha como factores a 
ter em conta no escalonamento dos 
candidatos ao Internato Complemen
tar, a média ponderada do Curso de 
Medicina, para além das notas ou 
classificações do Internato Geral e 
da chamada Valência Opcional. Para 
estes era de fácil resposta a pergun
ta-tema deste debate, o Internato 
Geral devia ser extinto e ser 
integrado no curso de Medicina. Mas 
não concordavam com uma reforma a 
iniciar-se simultaneamente no 1 º e 
3º anos da Faculdade, conforme 
proposta da Comissão Curricular. 
Este processo devia partir do 1 º ano, 
como uma reforma integral do curso. 
Os internos do Internato Geral, 
apontaram algumas questões como o 
facto deste modelo acabar com a 
remuneração no "Internato Geral".
Perante este processo de reforma,
manifestaram alguma preocupação
com a qualidade da formação no 
estágio final, uma vez que passava
dos Hospitais para as Universidades 
a competência de formação no 
Internato Geral, período fundamen
tal para "aprender a fazer e não tanto 
para teorizar". Consideravam impor
tante a existência de um período de 
transição para evitar sobressaltos e 
falhas prejudiciais aos internos. Por 
fim chamaram a atenção para a 
prova de ingresso aos Internatos 

Complementares, e para as alterações 
propostas, com a inclusão de matéria 
que não só de Medicina Interna, e 
posicionamento da prova no início e 
não no fim do estágio geral, com os 
quais não concordavam. 
Pela Ordem dos Médicos, interveio o 
Dr. Pedro Nunes, como elemento da 
Comissão para a Reforma do Ensino 
e Internato Geral, clarificando as 
posições defendidas pela Ordem e 
respondeu a algumas questões 
levantadas pela assistência: para a 
Ordem dos Médicos esta questão é 
de capital importância sobretudo 
pela sua implicação na formação, e 
portanto na idoneidade dos futuros 
médicos para o desempenho de 
funções. Assim, a formação prática 
integrada no 6º ano da Faculdade 
que vise substituir o Internato Geral 
terá de apresentar um padrão de 
qualidade suficiente, sem o qual a 
Ordem se reservará o direito de 
limitar a prática livre apenas aos 
titulares com formação específica 
complementar. Entendia-se ainda de 
difícil argumentação jurídica a 
exigência dos internos para a 
remuneração, num estágio integrado 
na Faculdade. A reforma global 
(Curso de Medicina e Internato 
Geral) conforme previs ta pela 
CIREM representava um conjunto 
de princípios correctos, à qual a 

Ordem dos Médicos já havia 
manifestado a sua concordância. o 
entanto, reconhecia-se que existiam 
algumas arestas, à partida de fácil 
resolução. Quanto às propostas do 
Ministro da Saúde, desde há vários 
meses que se aguardava a primeira 
reunião da Comissão de Reforma 
proposta por este, e para a qual a 
Ordem já havia designado os seus 
representantes. 
Esta reunião foi encerrada pelo 
Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Santana Maia, que realçou uma 
vez mais o empenhamento da Ordem 
para que este processo de Reforma 
do Ensino Médico se processe de 
forma consensual entre todas as 
partes envolvidas, sem prejuízo para 
os internos ou para os alunos nele 
envolvidos. Considerou importante 
que esta matéria tenha sido 
discutida tão abertamente entre 
professores universitários, médicos e 
alunos de Medicina. Por fim, 
destacou o papel do Conselho 
Nacional do Médico Interno nesta 
matéria que como órgão consultivo 
da Ordem cios Médicos deverá 
expressar as posições dos médicos 
internos, quer junto do Conselho 
Nacional Executivo, quer em 
colaboração com os elementos da 
Comissão de Reforma da Ordem dos 
Médicos. 



Cultura 

Contributos para a história 
da medicina portuguesa (2) 

Garcia d'Orta 
Não tenho ódio senão ao erro e 

à mentira. 

Não amo senão a verdade. 

Não sei nada que o não diga aos 
médicos e aos farmacêuticos e a 
todos. E, sei que o não devia fazer 
porque eles dirão em seguida que 
foram eles que descobriram essas 
coisas e assim se glorificam com os 
meus trabalhos. Mas, eu só o digo 
para benefício de todos. 
Em 1500 nasceu, em Castelo de 
Vide, Garcia de Horta, ou Garcia 
d'Orta como correntemente aparece 
escrito nos textos da época, filho de 
uma família de cristãos novos de 
origem espanhola, o que logo à 
partida iria marcar a sua vicia, o seu 
destino, o seu último fim, já que 
como adiante direi ele viveu uma só 
vicia mas duas vezes morreu. 
Era uma família de posses bastantes 
para que o seu filho pudesse fre
quentar a Universidade, fosse ela 
Lisboa, distante umas centenas de 
quilómetros da sua terra natal, fosse 
ela Salamanca ou Alcaná de 
Henares igualmente distantes. Fosse 
a origem espanhola da família, fosse 
o maior prestígio da Universidade
espanhola, o certo é que Garcia de
Orta foi em Espanha que obteve a
sua Licenciatura em Medicina,
exactamente nas Universidades
citadas.
Após a Licenciatura regressa a
Portugal onde é obrigado a prestar
provas perante o Físico-Mór, como
obrigava a legislação da época para
os licenciados no estrangeiro.
Começa por exercer a sua profissão 
em Castelo de Vicie, como se depre
ende da licença de 5 de Abril de 

1526, das autoridades locais, que o 
autoriza a poder curar de física e a 
poder andar de mula e de faca 
(explique-se que havendo protecção 
à criação de cavalos, era preciso 
licença para andar de mula ou de 
faca, cavalo pequeno, o que se 
adaptava melhor às deslocações de 
um João Semana da época). 
Em Janeiro de 1527 dá Garcia de 
Orta sinal cio seu inconformismo e 
da forma como se sentia capaz para 

· grandes voos e de como não a
mediania e rotina de uma vida de
clínico em Castelo de Vide não era
fato que lhe servisse.
Ruma a Lisboa para concorrer a uma
vaga de Professor na Universidade,
por concurso público e oposição
(forma de concurso em que os
concorrentes se opunham uns aos
outros, argumentando e contra
argumentanclo, perante o Júri e até
que este escolhesse o melhor).
Não quis o destino que ele fosse
ocupar essa vaga. Teve que esperar a
abertura de uma nova, com a saída
de Pedro Nunes, e em novo concurso 
e nos mesmos moldes acabou por ter 
assento na Universidade de Lisboa
regendo a Cadeira de Filosofia
Natural e Súmulas. 
Mas, Garcia de Orta era uma força 
da natureza, pouco dado a rotinas, à
repetição de conceitos tidos por
verdadeiros, mas não demonstrados, 
a jogos de salão e salamaleques
universitários, a honras e cortesias.
Ele sabia que a vida dele não se
continha entre paredes, mesmo que 
de uma austera Universidade, e que 
o seu destino era outro e outra a sua 
ambição.
Assim, e sem qualquer razão aparen-

1 Dr. Vieira Reis 

temente forte, parte para a Índia em 
Março de 1534 nas naus do seu 
amigo Martim Afonso de Sousa, 
imbuldo do mesmo espírito que fez 
de todos aqueles navegadores os 
grandes obreiros da epopeia dos 
descobrimentos e da expansão portu
guesa no mundo, levando a nossa 
língua a todos os cantos, que os 
cantos do nosso Camões tão bem 
ilustraram. Fazendo com que não 
fosse exagero a conhecida frase de 
Garcia de Orta de que se sabe mais 
em hum dia aguara pelos porlligueses 
do que se sabia em cem anos pelos 
romanos. 
As causas exactas da sua decisão 
são desconhecidas, mas a ela não 
serão estranhas o desejo de progres
so, o espírito de aventura, alguma 
ambição de riqueza, receio anteci
pado da Inquisição, insatisfação, um 
por aí fora de razões que definem o 
perfil indomável de Garcia de Orta. 
É natural que já durante a viagem 
Garcia de Orta tenha tomado 
contacto com novas doenças a que 
posteriormente tudo faria para dar . 
resposta adequada. O escorbuto terá 
sido uma delas. O escorbuto que o 
seu futuro amigo Luís de Camões tão 
bem definiria, quando escreveu 

E,foi de doença crua e feia 
A mais que eu nunca vi, 
desampararam 
Muitos a vida, e em terra estranha e 
alheia 
Os ossos, para sempre sepultaram. 
Quem haverá que sem o ver o cria? 
Que tão disformemente alli lhe 
incharam 
As gingivas na boca, que crescia 
A carne, e juntamente apodrecia. 



Apodrecia c'humfétido e bruto 
Cheiro, que o ar visinho inficionava: 
Não tinhamas alli médico astuto, 
Cirurgião subtil menos se achava: 
Mas qualquer neste offício pouco 
instructo 
Pela carne jd podre assim cortava, 
Como se fôra morta; e bem convinha, 
Pois que morto ficava quem a tinha. 

Parece-me lógico e não despro
positado deixar já aqui dito que a 
primeira obra poética impressa de 
Luis de Camões foi uma ode que ele 
escreveu na Índia e dirigiu ao então 
Vice-Rei, o Conde de Redondo, em 
que lhe pedia o seu alto patrocínio 
para a obra escrita por Garcia de 
Orta e sobre a qual dizia 

- Vosso favor, e ajuda ao grão volume
Que agora em luz saindo,
Dard na Medicina um novo lume
E descobrindo ird segredos certos
A todos os antigos encobertos.

A vida de Garcia de Orta na Índia
foi uma vida cheia de aventura, de
investigação e estudo. Nunca se
esquivou, muito pelo contrário, em
acompanhar as tropas portuguesas
no suster de algumas rebeliões e
dessa forma correu grande parte da
Índia, correndo terras como Baçaim,
Chaul, Bombaim e o interior mais
inóspito, sempre acompanhado da
sua coragem e do seu espírito de
investigador, aproveitando o inter-

A 
valo dos combates para estudar as

9plantas novas que encontrava e 
sempre que encontrava médicos 
vaidias (hindús) ou hakins (mouros) 
não deixava de com eles trocar 
informações e discutir conceitos. 
Garcia de Orta sempre se mostrou 
um espírito aberto, atento e virado 
para o futuro. Tudo quis saber, tudo 
quis descrever até onde ia a sua 
capacidade de observação. E, 
porque a tinha em alto grau e porque 
as conclusões que tirava das suas 
mú ltiplas observações estavam 
muitas vezes em desacordo com o 
que até aí era tido como certo, logo 
se apressava a desmascarar esses 
factos, dizendo que sim quando era 
sim e não sempre que era não. 
Desde fazer emendas ao Tratado 
sobre Venenos de Cristóvão de 

Honestis até dizer que não falava do 
que não sabia, porque podia falar 
mal, e só falava daquilo que sabia e 
que verificava. 
E, foi desta experiência vivida, da 
recolha meticulosa de informações, 
de um estudo cuidadoso das plantas, 
dum pensar calmo e sereno sobres as 
observações, que se construiu essa 
magnífica obra que ainda hoje 
merece elogios dos estudiosos mais 
atentos que é o "Colóquios dos 
Simples, e drogas he cousas 
mediçinais da Índia, e assi dalguas 
frutas achadas nella onde se tratam 
alguas cousas tocantes a mediçina, 
pratica, e outras cousas boas, pera 
saber copostos pello Doutor Garcia 
d'Orta: físico del Rey nosso senhor, 
vistos pello muyto Reverendo 
Senhor, ho liçençiado Alexos Diaz 
Falcam desembargador da casa da 
Supricaçã inquiridor nestas partes". 
Garcia de O1ta que era instruído em 
latim e dominava bem essa língua, 
não quis contudo escrever os 
Colóquios nessa língua, o que à 
partida lhe garantiria uma larga 
difusão, mas sim em português, por 
entender que, antes de mais, era a 
estes que queria esclarecer. 
Louvável atitude, mas não fosse o 
espírito esclarecido do botânico 
belga Charles de l'Écluse ou 
Carolius Clusius, e os Colóquios 
teriam sido votados ao esqueci
mento, o que seria uma perda, dado 
o real valor da obra.
Charles de l'Écluse teve o privilégio
de conhecer os Colóquios em
Portugal e, sagaz como era, logo
decidiu fazer uma tradução abre
viada da obra que imprimiu na
prestigiada Ofici11a Plantiniana
d' Anvers (1567) e que hoje é o
magnifico Museu Plantin-Moretus.
Mais tarde, em novas edições
juntou-lhe também um resumo da
obra do espanhol Nicolau Manardes.
Simples médicinaux du Nouveau
Monde. E, em futuras edições
juntou-lhe ainda um resumo da obra 
do médico naval português Cristóvão 
da Costa, Tratado das drogas e
remédios das Índias orientais, que
reflete a obra de Garcia de Orta e a
melhora com magníficos desenhos
das plantas descritas.
De salientar que não parece ter
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havido por parte de Cristóvão da 
Costa qualquer tentativa de plágio 
dos Colóquios pois no rosto do livro 
lá reza que nele se verifica muito do 
que escreveu o Doutor Garcia de 
Orta. 
A edição original dos Colóquios foi 
impressa em Goa no ano de 1563 na 
oficina de Ioannes de Endern, e foi a 
sétima obra impressa na Índia, um 
pouco por azar do destino, já que os 
dois tipógrafos que ali se fixaram 
partiram de Portugal em cumprimen
to do pedido feito pelo Negus David 
da Abissínia ao Rei D. Manuel I de 
Portugal e repetido ao Rei D. João 
III. Por razões fortuitas estes dois
tipógrafos nunca chegaram à
Abissínia e ficaram em Goa.
A qualidade dos Colóquios é
indiscutível e colocam Garcia de
Orla como o pioneiro da Farma
cognosia e o primeiro europeu a
escrever sobre medicina tropical, no
dizer insuspeito de estudiosos
reputados como Sir Henry Yule
(1886). Sir Clement Markhm (1913)
ou o moderno Charles Boxer (1940).
É curioso saber-se 4ue das inúmeras
edições e traduções feitas, desde a
francesa, inglesa ou italiana, nos
séculos XVI e XVII, nem uma foi
portuguesa. Apenas em 1872 apare
ceu uma edição portuguesa de
responsabilidade de Franciso
Vamhagem e de muito má qualidade
e apenas em 1891 e 1895 apareceu
uma magnífica edição portuguesa,
comentada, da responsabilidade do
Conde de Ficalho.
Não é de menos curioso saber-se que
apesar de haver uma primeira edição
dos Colóquios na Biblioteca
Nacional em Lisboa, o melhor



exemplar encontra-se na Biblioteca 
da Universidade de Cambridge, pois 
para além de muito bem conservado 
tem a particularidade de se encon
trar anotado por Charles de l'Écluse. 
O destino comum destes dois 
grandes homens repousa agora em 
Cambridge. 
Seria no mínimo, estranho que não 
se fizesse aqui referência à forma 
como Garcia de Orta construiu esta 
magnífica obra. O próprio nome da 
obra nos dá conta da forma pensada 
como Garcia de Orta a idealizou. Se 
pretendia que ela chegasse facil
mente a todos que a lessem resolveu 
escrevê-la sob uma forma coloquial, 
e bem organizada, já que como ele 
próprio lá diz a ordem aproveita
nuúto à memória. O perfeito ABC, 
em que a descrição cio âmbar se 
segue à do aloé ou a da cânfora à da 
canela e por aí fora. 
E, para que a leitura e a apren
dizagem fossem mais fáceis, intro
duziu personagens com quem ele 

próprio dialogava ou coloquiava, 
permitindo assim que, na discussão, 
uns levantassem dúvidas e outros as 
esclarecessem. Com um personagem 
central inventado, na figura do 
Doutor Ruano, e um outro verda
deiro, o Doutor Dimas Bosque, 
médico licenciaJo em Valência e a · 
servir na Índia para onde tinha ido 
como médico péllticular cio Vice-Rei 
Constantino de Bragança, Garcia de 
Oqa construiu toda a trama cios 
Colóquios. 
Não se pense, contudo, que foi a 
decisão de Garcia de Orta escrever 
os Colóquios em português o grande 
travão à larga difusão imediata que a 
obra merecia. A grande razão residiu 
na ordem que mandou destruir pelo 
fogo quase todos os exemplares da 
obra, por decisão da Inquisição, após 
a morte de Garcia de Orta. 
Esta decisão· da Inquisição é tanto 
mais absurda quanto é certo que a 
obra tinha sido impressa com 
expressa autorização da Inquisição, 

na pessoa de Alexos Diaz Falcam, da 
casa da Supricação e Inquiridor 
nestas partes, como consta cio rosto 
dos Colóquios. 
Mas ínvios eram os caminhos da 
L1quisição e grande era o seu 
obscurantismo e a relutância em 
aceitar o novo e o capaz. Garcia de 
Orla era o contrário de tudo isto e a 
sua origem numa família de cristãos 
novos colocava-o sob o olhar atento 
da Inquisição. 
E, foi assim que 10 anos após a sua 
morte (1570) Garcia de Orta foi 
julgado e condenado pela Inquisi
ção, tendo sido os seus ossos desen
terracl os e queimados em praça 
pública no dia 4 de Dezembro de 
1580, conjuntamente com todos os 
exemplares dos Colóquios a que a 
Inquisição conseguiu ainda deitar a 
mão. 
Assim morreu duas vezes Garcia de 
Orta. E, nem mesmo assim o 
conseguiram matar. Os grandes 
homens são imortais. 

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

, 

ULTIMA HORA 
O Conselho Nacional Executivo reunido em Lisboa a 18.08.94 delibera: 

Comemorar o 25º aniver
sário das Carreiras Mé-1. dicas organizando um 

debate sobre o tema, analisando-o 
no seu enquandramento público e 
privado, no sentido de um seu 
aperfeiçoamento qualitativo. 

2 Manifesta a sua preocu
pação sobre os graves 

• problemas que afectam
o Sistema de Saúde, nomeada
mente o sub-financiamento e o
deficit de gestão, e refirma as suas
propostas de contributo para sua
solução, entregues oportunamente

ao Ministério da Saúde. 

3 Rejeita o projecto mi
nisterial de alterações 

• das Carreiras Médicas,
pois embora sendo fundamental
mente de índole sindical, a sua 
amplitude é de tal forma gravosa 
que não pode deixar de salientar a 
resultante: 

A criaçãq da instabilidade 
profissional e a precaridade de 
emprego, lesão de direitos adqui
ridos e subversão da cadeia hie
rárquica natural essencialmente 
técnica. 

4 Manifesta-se preocupado 
pela continuada aplica-

• ção do Estatuto do Servi
ço Nacional de Saúde (criticado 
por todas as estruturas médicas e 
Conselho Económico e Social) no
meadamente, a regionalização das 
ARS's; esta, se por um lado tem 
contribuido para a paralisia e ine
ficiência dos serviços, agravando a 
desigualdade entre o centro e a pe
riferia - evidenciada no mapa de 
vagas do Internato Complementar 
agora publicado - é por outro la
do contraditória da recentemente 
anunciada politica governamental. 
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