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URGENCIAS
Aconteceu recentemente!
Fui ao Banco do Hospital de S. José, a meio da tarde, saber de uma pessoa de família que tinha sofrido um
acidente de viação. Não ia a esse Serviço há algum tempo e, em parte por isso, tive um choque desagradável. Não
se pode aceitar a situação lastimosa que continua a verifiqtr-se ou até se vem agravando.
No corredor principal havia macas, talvez sem deixar espaço para mais uma.
Doentes de ambos os sexos e de todas as idades, com aspecto conformado, mais ou menos cobertos por len
çóis, com ou sem soros a correr, com enfermagem simpática mas sobrecarregada de trabalho.
As salas de observação estavam cheias, como é óbvio, pois tinham «transbordado» para o corredor. Falei a
médicos de Serviço, todos ainda novos, alguns novíssimos. Notei que se comportavam com grande correcção e
que o tumulto não lhes prejudicava a aparente humanidade do exercicio profissional.
Um Colega Internista responsável veio, amavelmente, ajudar-me a descobrir o meu doente. E queixámo
-nos ambos, como em desabafo, do espectáculo lamentável do Banco fora da' «hora de ponta». O meu doente
entrara cinco minutos antes e já estava a ser observado em Oftalmologia. Fez depois radiografias da coluna e um
TAC. Pelas 21 horas foi para casa. Era jovem, queixou-se do ambiente e do que lhe deram como jantar. Mas
reconheceu que tinha sido bem tratado.
A educação médica começa no primeiro dia em que o estudante entra na Faculdade, e passa pelo ensino
pré-graduado, continua no Internato Geral e identificasse na formação dos especialistas. Prossegue depois, e para
sempre, com a educação médica contínua, ainda muito «vaga» entre nós.
Esta sucessão educativa é influenciada por vários factores. Mas um deles, está relacionado com o meio em
que se exerce a profissão, com o ambiente de trabalho, com a atenção, o respeito pelos doentes. Em situações
como a que deparei naquele dia, idêntica certamente às que se verificam em todos os sábados, e em todos os dias
do ano, o médico tem de «puxar muito» pela sua força interior, proveniente do amor pela profissão, para não ser
invadido por um de dois sentimentos altamente lesivos para a formação profissional: a revolta ou a indiferença.
Não pode haver meio termo!
Os responsáveis pela Saúde do nosso País têm de resolver problemas de altíssima importância. Refiro-me
não só ao Ministério da Saúde. Mas também, e não menos, às Direcções dos Hospitais.
Houve uma altura em que era modo atacar a nossa profissão que não tinha o sentido da «humanização»
dos Hospitais. Em situações como observei, não havia humanização que valesse.
Via-se, sim, competência profissional e... caridade.
Mas a caridade não chega.
Gostaríamos de adquirir, já, as duas outras virtudes fundamentais: A Fé e a Esperança. Todos temos de
colaborar para que o Carnaval não se sublime em Quaresma e que TUDO fique sempre igual. Todo o ano! Com
muita caridade. Mas sem Esperança.
A Ordem dos Médicos pertence a todos nós! Vamos colaborar!
A entrada na CEE não pode limitar-se à «satisfação» (? !) de termos um monstro de cimento a encobrir os
Jerónimos.
Há outras coisas a fazer. E nós, médicos, temos uma palavra a dizer.
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OPINIÂO

UNIVERSIDADE
E PÓS-GRADUAÇÃO
Reflexões e propostas para a acção de um gabinete
de estudos pós-graduados numa Faculdade de Medicina
Prof J. Gomes-Pedro*, membro do GEPOG
O contexto da pós-graduação fundamenta-se nas interrelações entre a Ciência e
a Prática médicas. Tal como na maior parte das ciências, a dinâmica que envolve
a aprendizagem das atitudes inerentes ao exercício da Medicina pressupõe a ca
deia clássica das fases sucessivas a seguir mencionadas:

a) Observação - nas origens ba
seada em factos casuais, o ensino
-aprendizagem de observação nos
tempos actuais exige metodologias
apropriadas que tornem rentável o de
senvolvimento da sua aquisição e o res
pectivo treino;
b) Informação - Através da organi
zação e selecção das múltiplas observa
ções que a Educação Médica implica,
geram-se dados cuja análise apropriada
conduz à informação subsequente;
c) Compreensão - A metodologia
racional usada na apresentação da in
formação condiciona a lógica que via
biliza a compreensão;
d) Conhecimento - é através da
compreensão dos fenómenos e seus me
canismos que se adquire o seu conhe
cimento.
Em termos de evolução até à prática
médica, haverá que acrescentar à cadeia
apresentada mais o elo seguinte:
e) Capacidade de tomar decisões. De
facto, só recentemente a Educação Mé
dica se tem preocupado com a fenome
nologia da exemplaridade pedagógica,
fornecendo exemplos de efeitos de
transferência capazes de levar os estu
dantes a aprender a resolver problemas
através do raciocínio associativo que,
obviamente, pressupõe o conheci
mento, ele próprio derivado dos elos
anteriores da cadeia.
A prática médica seja ela curativa ou
preventiva é o sucedâneo final identi
ficado com os grandes objectivos da
Educação Médica.
Estes pressupostos fundamentam a
tese de que o ensino-aprendizagem da
prática médica é uma responsabilidade
universitária que implica as Faculdades
de Medicina. Com efeito, tendo a prá
tica médica como substracto uma edu
cação científica, todas as suas etapas te
rão que ter como base a filosofia e a
praxis universitárias.
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Por outro lado, o que diferencia o es
tudante de medicina do estudante de
qualquer outra faculdade é que o seu
objectivo último não se cumpre com a
aquisição do conhecimento, mas sim
com a aplicação desse conhecimento na
resolução de problemas, utilizando-o
como instrumento no processo matura
tivo que conduz à capacidade de tomar
decisões.
Deverão ser estes os verdadeiros fun
damentos que justificam a vinculação
de toda a Educação Médica à Univer
sidade, se bem que também seja certo,
embora menos forte como argumento,
que a sobrevivência das Faculdades de
Medicina, pelo menos em Portugal, de
penderá da sua crença nesta responsa
bilidade em serem a fonte inspiradora
de toda a Educação Médica ao nível das
suas três valências - Educação Pré
-graduada, Pós-graduada, Pós-gradua
ção e Educação Contínua.
A primeira conclusão deste pressu
posto é a de que toda a planificação
curricular em qualquer daquelas três fa
ses da Educação Médica terá que ser in
tegrada e prevista tanto no seu con
junto como na sua totalidade.
Também neste contexto, é ncessário
que as Faculdades de Medicina, atra
vés dos seus Departamentos de Educa
ção Médica, adquiram a flexibilidade
de espírito (que, classicamente, nunca
demonstraram ter) necessária, de modo
a poderem adaptar-se fácil e rapida
mente às constantes mutações e diver
sificações da prática médica, nomeada
mente motivadas por uma constante
evolução das modernas tecnologias e
das crescentes áreas de especialização.
Será sobretudo ao nível da Pós-gra
duação que os mentores da Educação
Médica nas Faculdades de Medicina te
rão que fazer criar aquela flexibilidade
a fim de viabilizar uma função suple
tiva relativa ao quanto não foi possível

garantir como Educação durante a fase
da Pré-graduação, em princípio, sem
pre menos flexível e menos adaptável
às circunstâncias e objectivos de um
Programa Pedagógico.
O período da Pós-Graduação corre�
ponde ao tempo que decorre entre a 1cenciatura e o início da autonomia de
uma prática médica específica. Durante
esta fase, a prática médica de cada pro
fissional é ainda tutorizada não já ne
cessariamente pelos docentes universi
tários mas, porventura, por outros
profissionais de instituições hospitala
res ou de saúde, parecendo-nos ser ne
cessário e urgente criar elos de vincula
ção à universidade, eventualmente por
mecanismos diferentes dos do apoio tu
torial.
A fase de Pós-graduação deverá en
tão garantir três tipos de formação que
sejam vínculo de um ensino-aprendiza
gem essencialmente virado para a prá
tica médica, último elo da cadeia con
siderada no nosso preâmbulo.

ma
eia
lor
rep
tun
rei

�jit

ta
de
so
pe
du
op
da
ciê
ao
m
qu
e
vê
çã
ca

1 - Correcção e resolução das dificul
dades ocorridas durante a fase de
Educação Médica básica

É neste contexto que o Royal College
of Physicians traça em 1944 as deficiên
cias encontradas no estudante de Me
dicina ao terminar a sua licenciatura:
falta de curiosidade e iniciativa, capa
cidade de observação mal desenvolvida,
dificuldade em ordenar e interpretar os
dados de observação e ainda impreci
são no uso dos termos. Em suma, a sua
preparação básica porventura razoável
em termos tecnológicos era manifesta
mente insuficiente em termos de Edu
cação'.
Estas reflexões, que têm mais de qua
renta anos, parecem estar ainda actua
lizadas para a nossa prática. Importa
pois que na fase de pós-graduação e
através do exercício da actividade mé
dica, com um substracto de maior res
ponsabilidade, se rectifiquem os proces
sos de Educação Científica conducentes
a uma maior rentabilidade no que res
peita ao assumir de decisões, verdadeiro
paradigma do exercício da Medicina.
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OPINIÂO
2 - Prática de atitudes, conceitos e de
cisões
Os últimos anos da pré-graduação e
os primeiros da pós-graduação repre
sentam, em geral, o período em que o
aluno e médico, independentemente da
sua futura diferenciação especializada,
apurou a sua Educação Médica no do
mínio da colheita da história natural de
doenças ou situações, do diagnóstico e
do tratamento ou resolução de proble
mas de saúde, em que aprendeu a apre
ciar correctamente as atitudes e os va
lores essenciais da prática médica e
representa ainda aquele período a opor
tunidade de aprender a importância da
relação e comunicação do médico com
o doente, com as famílias, com os ou
tros técnicos de saúde e agentes comuitários; esses anos representam ainda
momento de reflectir sobre as limita
ções próprias do estudante e jovem mé
dico no exercício da arte médica.
É neste mesmo sentido que apon
tava, em 1932, o relatório da Comissão
de Educação Médica apresentado à As
sociação americana de Colégios de Es
pecialidades: «O curso médico não pro
duz médicos. Ele apenas pode fornecer
oportunidades de assegurar ao estu
dante um conhecimento elemantar das
ciências médicas e a sua aplicabilidade
aos problemas da Saúde, um treino nos
métodos e no espírito subjacente à pes
quisa científica, e, ainda, a inspiração
e a motivação que resultam da convi
vência com os que se dedicam à educa
ção, à investigação e à prática médi
cas»2.
É esta vivência, de que resultará uma
prática eficaz de atitudes, conceitos,
técnicas e decisões, que será preciso ga
rantir de uma forma prioritária na Pósraduação.

3 - Viragem de atenção para a comu
nidade
A viragem da prática médica é hoje
uma realidade evidente. Flexner' anun
ciava-o já há 75 anos: «A função do
médico está rapidamente a tornar-se
mais social e preventiva do que indivi
dual e curativa.»
É neste contexto que tanto a Orga
nização Mundial de Saúde como todas
as organizações internacionais ligadas
aos cuidados médicos clamam insisten
temente por uma mudança de praxis
que tem, necessariamente, de começar
pela educação. Os problemas da saúde
e da prevenção estão hoje centrados na
comunidade e a aprendizagem da capa
cidade de tomar decisões tem que, pa
ralelamente, se centralizar na comuni
dade.

A primeira conclusão
deste pressuposto
é a de que toda a
planificação
curricular em
qualquer daquelas
três fases da
Educação Médica
terá que ser integrada
e prevista tanto no
seu conjunto como
na sua totalidade.

É nesta filosofia que estão hoje
orientadas as recomendações da Fede
ração Mundial de Educação Médica di
rigidas a todas as Faculdades de Medi
cina do mundo4 •
Recomendação 1: «A Educação Mé
dica actual tem de estar tanto na comu
nidade como no Hospital e deverá cor
responder às necessidades de Saúde,
tanto do doente como do indivíduo
são»; Recomendação 2: «A Educação
Médica e os Serviços de Saúde Nacio
nais têm de viver integrados»; Reco
mendação 3: «Os curricula médicos de
verão estar de acordo ( e essa é uma
responsabilidade das Faculdades de
Medicina) com os cuidados fundamen
tais de saúde, os quais representam de
facto, o padrão científico da Medicina
Moderna. O exercício da Medicina está
cada vez mais confrontado com a espe
cialização que todos reconhecem não só
como legítima, mas também como cria
dora de incentivos adequados. Dever
-se-ão considerar, em primeira linha,
como especialização ou canalização da
actividade médica as opções de Medi
cina Familiar (Generalista), de Clínica
Geral, de Saúde Pública e de todos os
outros ramos que privilegiam os Cui
dados de Saúde Primários, a Prevenção
e a defesa da Saúde na Comunidade.
A Pós-graduação é assim, por exce
lência, o período de treino específico
que deve garantir a· aquisição de uma
diferenciação técnica necessariamente
associada a uma progressiva maturação
no assumir de valores e de atitudes ine
rentes ao exercício.da medicina.
As Faculdades de Medicina, entendi
das como responsáveis na orientação e
educação subjacentes a todo o ensino
-aprendizagem na fase de pós-gradua
ção, terão de ser garante do equilíbrio

na aprendizagem daqueles requisitos e
terão que regulamentar também ade
quadamente a exigência necessária na
avaliação dos seus critérios.
O primeiro ano de pós-graduação,
por todos hoje defendido como de
vendo ser um ano de treino geral de
prática médica e de atitudes, deverá
funcionar como teste daquela exigência
e como ponte, em termos de adaptação
e de flexibilidade, entre a Educação mé
dica básica e a Pós-graduação.
A questão que se impõe, depois de
considerados estes princípios é de saber
quais as prioridades de um Gabinete de
Estudos Pós-graduados (GEPOG) no
fomento de uma pós-graduação inse
rida num plano único de educação mé
dica de base universitária devendo
definir-se, nomeadamente, quais os li
mites da sua intervenção nesta fase de
cisiva do exercício da aprendizagem
médica.
Creio que a resposta a esta questão
deverá ser equacionada em quatro li
nhas individualizadas mas afins:
1) Reflectir, estudar e propor quanto
seja necessário, de modo a garantir a
planificação.conjunta e a continuidade
das três fases cruciais da Educação Mé
dica - Educação Pré-graduada, Pós
-graduação e Educação contínua.
2) Rectificar os erros e lacunas veri
ficados na fase de Pré-graduação fun
damentalmente referidos aos objectivos
prioritários da Educação Médica, à
beira do séc. XXI.
3) Suprir eventuais lapsos dos múl
tiplos programas orientados para a
Pós-graduação, nomeadamente respei
tantes às diferentes especializações.
Este objectivo deverá priorizar tudo
quanto se refere ao primeiro ano da
Pós-graduação.
4) Programar e executar o quanto
necessário que garanta o crédito de to
das as acções pedagógicas oriundas da
Faculdade nomeadamente nas etapes
sucessivas das carreiras assistenciais e
de Saúde pública.
A Acção de um gabinete de estudos
pós-graduados deverá, assim, assumir
as valências de um verdadeiro Gabinete
de Estudos, de que decorrerão propos
tas ao mesmo tempo correctoras, cria
doras e supletivas.
Daremos neste contexto, alguns
exemplos:
A) São notórias as lacunas da forma
ção pré-graduada, no que respeita à
motivação para a comunicação humana
centrada nos valores e nas atitudes pe
rante o indivíduo, a família e a comu
nidade.
Será assim necessário, em termos
correctores e supletivos, garantir que no
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primeiro ano da pós-graduação sejam
fornecidos meios de formação teórica
e prática destes atributos, nomeada
mente através de reciclagem e motiva
ções dirigidas aos tutores dos jovens
médicos para um exercício de uma prá
tica médica mais responsabilizada.
B) São notórias, por exemplo, as la
cunas da formação pré-graduada em
termos de análise da situação sanitária
do País e da utilização de recursos.
Assim, e ainda a título de exemplo,
constata-se que certos indicadores de
saúde (mortalidade infantil e juvenil)
revelam uma evolução favorável nos úl-
timos anos, enquanto que outros, por
ventura menos dependentes da melho
ria do PNB, permanecem elevados ou,
pelo menos, sem uma evolução favorá
vel nos últimos anos, enquanto que ou
tros, porventura menos dependentes da
melhoria do PNB, permanecem eleva
dos ou, pelo menos, sem uma evolução
favorável paralela e correspondente.
Refiro-me aos indicadores da mortali
dade perinatal, à mortalidade por dia
betes mellitus e por cirrose hepática
e
º
à taxa de prevalência da tuberculose.
Aqueles indicadores serão porven
tura reflexos do pendor curativo de que
os Cuidados de Saúde se vêm reves
tindo em detrimento das medidas de
prevenção, da educação para a saúde
e de um correcto aproveitamento dos
recursos disponíveis.
Poderá ser assim uma missão prio
ritária de um gabinete de estudos pós
-graduados a organização de acções
partilhadas com as estruturas de saúde
dirigidas para a prevenção e contenção
das mortalidades e morbilidades das
causas apontadas, entre outras assina
láveis.
C) É notória a desarticulação entre
as múltiplas actividades de pós
-graduação que ocorrem, por exemplo,
nos vários hospitais centrais.
Verifica-se, assim, e ainda como
exemplo, um pendor para acções de
formação em certas áreas do exercício
da Medicina (Cardiologia, Doenças
Alérgicas, etc.) e, ao mesmo tempo, la
cunas em outras áreas prioritárias.
É exemplo destes factos a falta,
agora suprida, de uma formação espe
cífica em urgências.
Outra lacuna fundamental é a ausên
cia de formação organizada em Onco
logia.
Caberá pois no cenário de actuação
de um gabinete de estudos pós-gradua
dos uma reflexão activa sobre as acções
desarticuladas de pós-graduação, a di
vulgação da respectiva leitura e a ela
boração subsequente de propostas para
a articulação daquelas iniciativas, ao
mesmo tempo que será lícito criar e or
ganizar supletivamente acções de for
mação nos espaços lacunares e só nes
ses.
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Verifica-se, assim,
e ainda como
exemplo, um pendor
para acções de
formação em certas
áreas do exercício da
Medicina
( Cardiologia,
Doenças Alérgicas,
etc.) e, ao mesmo
tempo, lacunas em
outras áreas
prioritárias.

D) É notória a desadequação da for
mação pós-graduada em Portugal face
à que ocorre na Europa de hoje.
Isto é particularmente notório no que
se refere à formação específica pós
-graduada do generalista a quem cabem
hoje acções prioritárias de Medicina
preventiva e Comunitária, em Portugal.
Poderá caber assim ao GEPOG re
flectir, por exemplo, sobre as lacunas
de formação pós-graduada do genera
lista, nomeadamente oriundas de uma
prática essencialmente hospitalar e cu
rativa e que é antitética da missão que
a comunidade posteriormente lhe vai
confiar.
Precisará eventualmente o generalista
de acções de formação supletivas em
que intervenham conjuntamente os
organismos ligados aos Cuidados de
Saúde Primários, à Família, à Comuni
dade, às Autarquias, aos Hospitais, ac
ções essas centralizadas numa filosofia
da Educação Médica, num espírito uni
versitário.
E) A Educação Médica na Pós-gra
duação, em todo o mundo, inclui, ob
viamente, a programação de Mestra
dos.
Entende-se que esta formação deverá
corresponder a acções de educação mé
dica conjugadas mediante uma integra
ção pedagógica em áreas afins que
carecem, pela sua polivalência e diver
sificação, de um Programa de Forma
ção coerente.
São exemplos desta Formação os
cursos de Mestrado em Medicina Des
portiva e Medicina Escolar que pressu-

põem uma filosofia e uma acção de
concertação que só uma Faculdade de
Medicina, pode, de facto, levar a cabo.
Todas estas acções criadas em prin
cípio pelos Conselhos Científicos das
Faculdades carecem de um estudo pré
vio e de uma avaliação contínua de re
sultados, absolutamente identificados
com os objectivos de um Gabinete de
Estudos Pós-graduados de uma Facul
dade de Medicina.
F) Nalguns países da Europa, as Fa
culdades de Medicina têm representan
tes seus como membros dos júris nas
carreiras hospitalares, o que quer dizer
que as Faculdades mantêm uma inter
venção que viabiliza a formação pós
-graduada nomeadamente através das
etapas sucessivas de avaliação. Por ou
tro lado, aquelas Faculdades de Medi
cina mantêm uma intervenção activa n
Educação médica pós-graduada e cor9
tínua não só através de realizações suas
como também através de créditos que
atribuem às acções que, porventura, lhe
são estranhas.
Quer isto dizer que a mera realização
de cursos sem a planificação de um sis
tema nacional de créditos curriculares,
garantidos sobretudo pelas Faculdades
de Medicina, só por si, está condenada
a uma eficácia relativa, inerente unica
mente à maior ou menor qualidade das
acções desencadeadas. Necessário é,
pois, garantir acordos e estatutos de
reconhecimento da parte de todos, às
Instituições empenhadas na Pós-Gra
duação, nomeadamente Ordem dos
Médicos, (Colégios das Especialidades),
Recursos Humanos e Cuidados Primá
rios (Ministério da Saúde), Institutos de
Clínica Geral, etc.
O estudo prévio destes acordos, a
elaboração de cartas de crédito e a de
finição de critérios de exigência, d
parte das Faculdades de Medicina, ter
que passar, indubitavelmente, por um
Gabinete de Estudos, especificamente
orientado para a Educação Médica
Pós-graduada.
São estas algumas reflexões que po
derão constituir fundamentos para al
gumas propostas de acções supostas se
rem responsabilidades de um Gabinete
de Estudos Pós-graduados, ligado, por
princípio, a uma Faculdade de Medi
cina.
• Professor Catedrático de Pediatria da Facul
dade de Medicina de Lisboa.
1 Gomes-Pedro J. Relatório Pedagógico. Edi
ção do Autor. Lisboa, 1988.
' Associa1ion of American Medical Colleges
- report. Em: Gomes-Pedro J. Relatório Peda
gógico. Edição do Aulor. Lisboa, 1988.
3 Flexner A. Medical Educalion in the United
States and Canada. A Report to the Carnegie
Foundation for the advancement of teaching. Bul
letin n. 0 4. Boston, Mass: Updyke, 1910.
'AMDE/AMEE. Working Document of Eu
ropean Regional Response to six themes of
WFME, 1987.
(ln Bo/e1i111 da Fac. de Medicina de Lisboa)

NOTÍCIAS

INFORMÁTICA NA SAÚDE

«Prestar melhores cuidados de
saúde com maior economia e eficiên
cia, através de uma intensificação do
recurso a soluções informáticas, é uma
das preocupações do Ministro da
Saúde», concluiu o Secretário de
Estado da Administração de Saúde,
Jorge Pires, no Forum de Informática
na Saúde organizado pelo Serviço de
Informática do Ministério da Saúde
(SIMS) e que decorreu nos dias 17 e 18
de Janeiro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
«Após um período em que se pre
tendeu proceder ao planeamento cen
tralizado das soluções informáticas na
saúde, aproximamo-nos de um ponto
de viragem em direcção à descentrali
zação», acrescentou o Secretário de
Estado.
O Serviço de Informática do Minis
tério da Saúde (SIMS), enquanto
órgão que visa assegurar e promover a
implantação dos sistemas integrados
de informação nos organismos do
Ministério, tem um importante papel
neste processo de descentralização.
Por outro lado, o papel de normali
zação do SIMS vai permitir uma me
lhor articulação entre o sector público
e o sector privado ao nível da informa
tização dos serviços de saúde e viabili
zar a apresentação a nível comunitário
de uma proposta global.

Na prática, a descentralização e nor
malização dos serviços de saúde nacio
nais são os elementos necessários para
uma melhor gestão dos recursos huma
nos e financeiros e para uma melhor
prestação de cuidados de saúde.
Segundo o Secretário de Estado da
Administração da Saúde, «esta atitude
é tanto mais importante quanto o sis
tema de saúde se encontra em reestru
turação, de acordo com as novas linhas
fundamentais dadas pela lei de bases
do sector».

«Ao recuperar algum do atraso,
Portugal tem intensificado o estudo da
aplicação da informática não apenas
ao nível administrativo e de gestão das
organizações, mas também na presta
ção de cuidados de saúde», considerou
aquele membro do governo.
Durante o Forum de Informática na
Saúde, Jorge Varanda, director do
SIMS, teve oportunidade de abordar a
estratégia de informatização que está a
ser desenvolvida nos serviços de saúde,
defendendo a «necessidade de se criar
um órgão normalizador para a Saúde
que coordene, por delegação do Insti
tuto Português de Qualidade, os tra
balhos dos Comités especializados em
áreas específicas da Saúde, no âmbito
do Comité de Normalização Euro
peia».

«Neste sentido, compete ao SIMS
promover e adaptar as soluções infor
máticas que sejam elas próprias nor
malizadoras e participar no trabalho
de normalização-que está a ser desen
volvido e a dar passos significativos a
nível europeu no campo da Informá
tica Médica» disse ainda Jorge Va
randa.
Durante os dois dias do encontro
foram feitas apresentações e debates
nos domínios dos programas informá
ticos nas áreas clínica, administrativa,
dos Cuidados de Saúde Primários e
dos Sistemas de Informação Hospita
lares. Foram ainda abordados um con
junto de temas - Inteligência Artifi
cial, Telemedicina, Digitalização,
Compactação e Distribuição de
Imagem - nos quais se estão a verifi
car avanços tecnológicos susceptíveis
de produzir modificações profundas
na organização e prestação de cuida
dos.
O primeiro «Forum de Informática
na Saúde» trouxe a Portugal várias
personalidades internacionais, entre as
quais o responsável pelo organismo
comunitário «Advanced Informatic in
Medicine», Niels Rossing que divulgou
os diversos projectos em curso na
Comunidade no domínio da informá
tica médica.
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NOTÍCIAS
1. 0 ENCONTRO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE EPIDEMIOLO
GIA PSIQUIÁTRICA
A Sociedade Portuguesa de Epide
miologia Psiquiátrica vai realizar em
Lisboa, em 14-15 de Março de 1991,
um encontro sobre «Contribuições da
Epidemiologia Psiquiátrica para o
Desenvolvimento e a Avaliação dos
Serviços de Saúde Mental».
Trata-se de uma iniciativa que se
insere nos esforços desenvolvidos por
esta Sociedade no sentido de promover
a divulgação, discussão e investigação
das diferentes questões relacionadas
com o âmbito da Epidemiologia Psi
quiátrica e que julgamos revestir-se de
uma particular actualidade no mo
mento presente.
Com efeito, numa fase em que, no
nosso País, assume uma especial
importância a discussão dos diversos
problemas relacionados com o desen
volvimento e avaliação dos Serviços de
Saúde Mental, a realização do encon
tro poderá - estamos certos disso prestar uma contribuição significativa
para a fundamentação científica que
importa conferir a esta discussão.
Neste sentido, no decurso deste encon
tro serão aprofundadas as contri
buições oriundas da Epidemiologia
Psiquiátrica que constituem, actual
mente, um instrumento imprescindível,
tanto para a organização e desenvolvi
mento de Serviços de Saúde Mental,
como para a sua avaliação rigorosa.
Seis grandes temas serão abordados:
- «Perspectivas Actuais da Epide
miologia Psiquiátrica»
- «O Papel da Epidemiologia Psi
quiátrica na Definição das Prio
ridades Actuais na Prestação de
Cuidados de Saúde Mental»

- «Desenvolvimento e Avaliação
de Serviços de Ligação»
- «Desenvolvimento e Avaliação
de Serviços para Doentes de Evo
lução Prolongada»
- «Avaliação de Serviços de Saúde
Mental - Aspectos Metodológi
cos»
- «Desenvolvimento e Avaliação
de Serviços na Comunidade»
Para além da presença das mais
significativas personalidades da Psi
quiatria Portuguesa, contamos ainda
com a participação de alguns peritos
europeus nas matérias abordadas.
Entre estes, confirmaram já a sua pre
sença:
- Prof. Julian Leff (Responsável
da Unidade de Psiquiatria Social
do Instituto de Psiquiatria de
Londres)
- Dr. John Shanks (Principal Offi
cer do Departamento de Saúde
Mental do Ministério da Saúde
de Ingla'terra)
- Dr. C. Reis (Administrador do
Programa de Reorganização dos
Serviços de Saúde Mental de
York)
- Dr. José Garcia Gonzalez (Direc
tor dos Serviços de Saúde Mental
de Oviedo)
- Prof. L. Morosini (Responsável
do Laboratório de Bioestatística
do Instituto Superior de Saúde
de Roma)
- Dr. Albert Groen (Responsável
da Reorganização dos Serviços
de Saúde Mental de Roterdão)
- Dr. Stélios Stylianidis (Responsá
vel dos Serviços de Saúde Mental
da Região de Ebeia - Grécia)

AUMENTO DE QUOTIZAÇÕES
O Plenário dos Conselhos Regionais, na sua reunião de 19.05.90, decidiu
que as quotizações para o ano de 1991 sofrerão os seguintes aumentos:
A) As de 1.250$00 passarão para 1.500$00.
B) As de 700$00 passarão para 950$00.
C) As de 500$00 mantêm-se na mesma situação.

Valores a atribuir ao C e K para o ano de 1991
O Conselho Nacional Executivo, na sua reunião de 09.01.91 deliberou
que o C e o K, a vigorar para a Clínica Privada durante o ano de 1991,
terão os seguintes valores:

c = 180$00
K = 400$00
mínimo
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800$00
médio

1200$00
máximo

CNE
COMUNICADO
A propósito das persistentes notícias
insertas nos órgãos de comunicação
social tendo como alvo médicos inscri
tos nesta Ordem, considera o Con
selho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos necessário esclarecer o
público em geral e a classe médica em
particular dos seguintes pontos:
1. Não compete a este Conselho pro
nunciar-se sobre notícias produzi
das por órgãos de comunicação
social, a respeito de individualida
des, precedendo o parecer das enti
dades com competência para julgru;
da sua actuação.
2. Compete sim a este Conselho
advertir os Colegas que não devem
emitir em público a respeito de
outros médicos acusações e argu
mentos que, por mais judiciosos e
pertinentes que sejam, deviam.
reseivar exclusivamente para os
órgãos competentes existentes no
quadro desta Ordem.
3. Garante este Conselho que os
inquéritos em curso conducentes ao
apuramento da existência de maté
ria disciplinar bem como os even
tuais processos que delas. possam
decorrer serão conduzidos, sem
prejuízo do maior rigor e objectivi
dade técnica e científica, dentro de
normas processuais nitidas, tanto
de acusação como de defesa e jul
gamento.
Só deste modo se poderá chegar
a uma decisão imparcial, ponde-9}
rada e não precipitada, que escla
reça a realidade dos factos e apure
eventuais responsabilidades, mas
seja impermeãvel a valores de natu
reza emocional ou outros.
4. Esclarece este Conselho que não
emitirá qualquer informação ou
comentário antes que os assuntos
tenham completado todos os seus
trâmites em sede própria ou seja no
seio dos órgãos técnicos e discipli
nares da Ordem dos Médicos com
petentes para o efeito.
Julga que só assim, e sem pre
juízo dos deveres que tem para com
a população, se situará dentro das.
normas do bom direito e atingirá
· uma solução compatível com as
regras da ética e da justiça e com a
dignidade que deve pautar todos os
comportamentos da classe médica.
Coimbra, 11 de Janeiro de 1991

NOTICIAS

DECRETO-LEI N.0 29/91
DE 11 DE JANEIRO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
De acordo com o Decreto-Lei
n. 0 73/90, de 6 de Março, que estabe
leceu o regime legal das carreiras mé
dicas, os graus de generalista e de
especialista, como habilitação profissio
nal para ingresso em carreira, são atri
buídos mediante aprovação no exame,
após internato de especialização.
Pretende-se com o presente diploma
abolir o exame de saída ou exame final
do internato complementar, valori
zando, em alternativa, a avaliação con
tínua dos estágios que integram o pro
grama de cada especialidade ou área
'
profissional.
Deste modo, aqueles graus passarão
a ser obtidos apenas mediante a apro
vação no internato complementar ou,
no caso dos clínicos gerais, a aprova
ção no processo de formação específica
em exercicio.
Assim:
Ouvidos a Ordem dos Médios e os
sindicatos médicos:
Nos termos da alínea a) do n. 0 1 do
artigo 201. 0 da Constituição, o Go
verno decreta o seguinte:
Artigo único. Os artigos 22. 0 e 47. 0
do Decreto-Lei n. 0 73/90, de 6 de
Março, passam a ter a seguinte redac
ção:
Artigo 22. 0
Graus e sua obtenção
1 - ........................................
2 - O grau de generalista é atri
buído mediante aprovação no internato
complementar, nos termos a regula
mentar por portaria do Ministro da
Saúde.
3 - ........................................

4 - ........................................

5 - .: ......................................
6 - ........................................
7 - ........................................
Artigo 47.0
Clínicos gerais

1 - Os clínicos gerais não habilita
dos com o grau de assistente mantêm
o grau e categoria de clínico geral, a ex14 -
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tinguir quando vagar, e serão integra
dos na categoria de assistente a partir
da data em que obtiverem o grau de ge
neralista nos termos do número se
guinte.
2 - Os clínicos gerais referidos no
número anterior obtêm o grau de gene
ralista com a aprovação final no pro
cesso de formação específica em exer
cício ou com oito anos de efectivo
· serviço sem terem tido oportunidade de
acederem àquela formação e informa
ção favorável de uma comissão de ava
liação curricular, composta por três ele
mentos da carreira com os graus de
generalista ou consultor e antiguidade
igual ou superior à dos candidatos a de
signar pelo coordenador do internato
complementar de clínica geral da res
pectiva zona.
3 - Os médicos referidos na alínea
a) do n. 0 1 e no n.º 2 do artigo 46. 0
deste diploma podem candidatar-se ao
grau de consultor quando reúnam, cu
mulativamente, as seguintes condições:
a) Estejam providos na categoria de
assistente;
b) Possuam oito anos de antiguidade
na carreira, sendo contado, para
o efeito, o tempo de serviço pres
tado na categoria de clínico geral.
4 - ........................................
5 - ............................·............
6 - ........................................
Visto e aprovado em Conselho de
Ministros de 22 de Novembro de 1990.
- Aníbal António Cavaco Silva Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza Arlindo Gomes de Carvalho.
Promulgado em 14 de Dezembro de
1990.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO

SOARES.

Referendado em 20 de Dezembro de
1990.
O Primeiro-Ministro, Aníbal Antó
nio Cavaco· Silva.

U.E.M.S.
IDONEIDADE
DE CENTROS
HOSPITALARES
A Secção Monoespecializada de
Anestesiologia e Reanimação da
U.E.M.S. (União Europeia de Médi
cos Especialistas), na qual Portugal se
encontra representado, tem proposto e
organizado desde meados dos anos 80,
visitas de avaliação de Idoneidade dos
Centros hospitalares onde se realiza
os estágios de especialização, nos pai
ses constituintes da Comunidade Eu
ropeia.
Tais visitas são efectuadas por mem
bros pertencentes à Academia Euro
reia de Anestesiologia (um dos quais
nacional do país visitado) e, tendo
como finalidade primordial a aprecia
i,ão do valor formativo daqueles Cen
tros, têm em vista, também, a elevação
do nível dos padrões de formação
prós-graduada da Especialidade. Per
mitem, igualmente, a troca de expe
riências entre os responsáveis dos
diferentes países.
As visitas são solicitadas pelos Ser
viços, em regime de voluntariado e
consistem, não só na avaliação das
condições de trabalho em instalações e
equipamento técnico, mas também,
em entrevistas com os elementos dos
Serviços, desde o Director aos estagiá
rios, e incluem a discussão dos progra
mas de ensino e sua implementação.
Em Portugal já se realizou a pri
meira destas visitas, em ovembro d
1989.
O Serviço de Anestesiologia visitado
foi o do hospital Geral de Santo Antó
nio, dirigido pelo Dr. Manuel Silva
Araújo que, muito amavelmente noti
ficou o Conselho Directivo do Colégio
de Anestesiologia deste evento e
enviou cópia do respectivo relatório.
Pelo facto em si e pelas referências
altamente elogiosas contidas na avalia
ção efectuada, mas sobretudo pelo que
representa de pioneirismo e exemplo a
seguir por outros Serviços, não podia
o Conselho Directivo deste Colégio
deixar de felicitar aquele Serviço e a
sua Direcção hospitalar e procurar a
devida divulgação do acontecimento,
para que ele sirva de incentivo em prol
da elevação da formação pós-gra
duada da Especialidade e dignificação
.da Anestesiologia portuguesa.

NOTICIAS
Colégio da Especialidade de
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

5. Confederação dos Especialistas Eu
ropeus de Pediatria (CESP)

RELATÓRIO DA REUNIÃO
DA COMISSÃO MONO-ESPE
CIALIZADA DE CIRURGIA
PLÁSTICA E RECONSTRU
TIV A DA U .E.M.S. REALI
ZADA EM LONDRES A
06.12.90, ÀS 11 HORAS, NO
«ROYAL COLLEGE OF SUR
GEONS» (35-43, Lincoln's Inn
Fielós - London WC2A 3 PN):

No que se refere à abordagem do
ponto 5 (Encl. 3) e análise do doe. 3 e
Resoluções apresentadas pela Confede0
ração dos Especialistas Europeus de Pe
diatria (CESP), foi-lhe dada razão em
quase todos os aspectos que estão na
base da sua posição; pela inter-relação
entre a Cirurgia Pediátrica e a Cirurgia
Plástica e Reconstrutiva na discussão
da patologia das malformações congé
nitas e seu tratamento, nomeadamente
fendas lábio-palatinas, foi decidido so
licitar a Roy Sanders a resposta mais
prudente e adequada.

Conforme foi solicitado pelo Ex. mo
Bastonário desloquei-me a esta Reunião
na companhia do Prof. Doutor Acácio
Cordeiro Ferreira, tendo ambos cons
tituído a representação portuguesa.
A Agenda foi cumprida na totali
dade, tendo a Reunião começado pela
hora prevista e tendo terminado, apro
ximadamente, pelas 15 horas da tarde,
sob a presidência do Dr. Benito Vilar
-Sancho.
1. Boas-vindas aos novos membros
A Dinamarca e a Irlanda apresenta
ram os seus novos membros na Comis
são e, pela primeira vez como observa
dor, apresentou-se o representante da
Áustria.
2. Chamada para marcação de presen
ças e apresentação de justificação
por ausência

6. Correcções ao «ratio» número de ci
rurgiões plásticos/100 000 habitan
tes e ao número de cirurgiões plás
ticos em formação anualmente
Neste capítulo e para actualização
dos números da Lista em posse do Se
cretário (Encl. 4) foi pedida a confir
mação ou rectificação e nós pessoal
mente tivemos que intervir pedindo a
correcção do «ratio» número de cirur
giões plásticos por 100 000 habitantes,
que nos parece ser um pouco menos
que 0,70 e, muito especialmente, do nú
mero de cirurgiões plásticos em forma
ção anualmente, cuja indicação é de
7 / Ano quando nunca devem ser mais
que 3 ou 4/ Ano.
7. Acerca da primeira tentativa de criar
o «Board» Europeu de Urologia

A reunião iniciou-se com a ausência
dos representantes da Itália, que a jus
tificaram, não estando presentes à cha
mada as representações do Luuxem
burgo e da Irlanda, que chegariam mais
tarde, já em pleno desenvolvimento da
Reunião.

Quanto à análise do ponto 7 da
Agenda (Encl. 5 a) e b)) foi mais ou

3. Ütrecht, 26.05.90

Assunto:
A não aplicação da isenção de ho
rário ao pessoal de direcção e che
fia da carreira médica hospitalar.
DGH/210-258
Para conhecimento de todos os es
tabelecimentos dependentes da
DGH.

Feita a leitura da Acta da Reunião
anterior (Encl. 1), muito poucas altera
ções ou precisões foram introduzidas e,
no que se refere às correcções da nossa
parte, unicamente foi solicitada a cor
recção do nome do 2. 0 membro da de
legação portuguesa.
4. Revisão da Lista dos Membros da
Comissão
Foi seguidamente revista a Lista dos
Membros desta Comissão em conse
quência das alterações na composição
das representações, com actualização
das moradas particulares e oficiais bem
como dos respectivos telefones e
«fax's» e indicação dos nomes próprios
de cada um, por ter sido julgado útil
(Encl. 2).
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menos decidido, por prudência, não to
mar nenhuma posição sem haver um
maior conhecimento da reacção das ou
tras Secções ao problema e da possibi
lidade de êxito e experiência da primeira
tentativa de criar o «Board» Europeu
de Urologia.
8. Análise do problema do «Log
-book»
Mais uma vez foi abordado o pro
blema do «Log-book» e foram anali
sados os seus capítulos quanto aos as
pectos quantitativos e qualitativos e
julgou-se oportuno relembrar que será
sempre útil a sua utilização pelos Inter
nos, constituindo um alvo ou fun
cionando como estímulo, a fim de
fornecer pormenores aos candidatos,
embora nunca devendo ser tomad
como utilização compulsiva.
9. Marcação da data e local da pró
xima Reunião
Quanto ao ponto 9, face ao adian
tado da hora, foi unicamente abordado
o aspecto da data e local da próxima
Reunião, tendo sido decidido que se
realizará em Junho, em Madrid (Espa
nha) e no decurso do Congresso Mun
dial de Cirurgia Plástica e Reconstru
tiva.
Nada mais havendo a tratar o Presi
dente deu por encerrada a sessão com
votos de Bom-Natal e Feliz Ano-Novo.
Os Representantes Portugueses:

Dr. José Jorge Trigo
Dr. Acácio Cordeiro Ferreira

ISENÇÃO DE HORÁRIO

E m sequência de instruções da
Inspecção-Geral dos Serviços de Saúde,
consagradas por despacho ministerial,
tem-se a reiterar o entendimento de que
os directores de serviço hospitalares dos
serviços de acção médica não estão
isentos de horário, sendo de, a propó
sito, reter as seguintes directivas:
a) As normas constantes do Decreto
-Lei n. 0 191-F/79, de 26 de Junho, de
signadamente a isenção de horário nele
prevista, não são aplicáveis ao pessoal

de direcção e chefia da carreira médica
hospitalar;
b) Assim, designadamente os direc
tores de serviço dos serviços de acção
médica devem cumprir e fazer cumprir
os horários superiormente aprovados e
devidamente afixados;
e) Quanto aos docentes universitá
rios, quando se trate de situações
abrangidas pelos protocolos previstos
no Decreto-Lei n. 0 312/84, de 26 de Se
tembro, terá aí aplicação o disposto no
artigo 9. 0, n. º 2 desse diploma, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei
n. 0 294/85, de 24 de Julho, o que sig
nifica que a função docente será exer
cida dentro do horário hospitalar.
O lnspector Superior de Acção Hospitalar
Subdirector-Geral
Prof. José Conde

ACTUALIDADE

THE MEDICAL
DEFENCE UNION

The MDU has had close relations
with its sister society, Le Sou Médica!
in France since the first joint meeting
of the two organisations was held in
Paris in 1964. During the 1980s the
MDU forged further links with other
european countries and by 1990 offices
were established in Hungary, Italy and
Spain.

Introduction

The MDU in the 1990s

The Medical Defence Union (MDU) is a non-profit making organisation which
offers advicé, assistance and professional indemnity to doctors, dentists and mem
bers of the nursing and health care professions. The MDU is not an insurance
company or a trade union. It is the largest, oldest and most experienced body
·of its kind in the world with the benefits of membership available in every coun
try except the USA and Canada. It has members in 108 countries and a world
wide membership in excess of 160,000. The MDU head office is a 3 Devonshire
Place, london Wl and there are offices in Manchester, Sydney, Tel Aviv, Athens,
Budapest, Madrid and Rome. The MDU has nominated legal representatives in
over 30 countries who are available for consultãiion to assist members through
out the world.

The MDU is the Board of Directors
and is composed of both elected and
appointed members, ali experts in their
own field, from a wide range of special
ties in medicine and dentistry. Council
provides expert advice to the secretariat
and the MDU's lawyers on allegations
of negligence against MDU members.
Council also meets regularly to discuss
claims and general issues in the medico
legal and ethical fields. There are 12
elected members and 22 appointed
members in addition to the President
Dr. A. R. Horler, a physician, and the
Treasurer Mr. J. C. Smith, a urologi
cal surgeon. The Dental Committee has
21 members.
The MDU secretariat contains
predominantly doctors, dentists and
nurses who have spent many years in
clinical work in a variety of different
specialties before appointment to the
MDU. They are ali familiar with the
problems faced by their colleagues and
are available to members 24 hours a
day.

History
The MDU was founded in London in
1885 because there had been an increase
in the number of legal actions against
doctors. At that time of a doctor were
accused of negligence, he had to arranje
his own defence and pay for it himself.
He did not have access to a wide body
of expert opinion to support his defence
and, even if he were successful, he may
still have had to bear a great financial
burden. One commentator has noted
that it was not unusual for appeals to
appear in the medical press, asking for
· funds from colleagues to help a doctor
defend himself against a claim.
The original Memorandum of the
MDU described the founders as 'five
gentlemen and two solicitors' - none
of them was a doctor - sho registered
the MDU as a company, limited by
guarantee, on 23 October 1885. The de
tails of the Memorandum showed the
aims of the MDU and Some are out
lined below:
To support and protect the charac
ter and interests of medical practi
tioners practising in the United King
dom.
To promote honourable practice and
to suppress or prosecute unauthorised
practitioners.
To advise and defend or assist in
defending members of the Union in
cases where proceedings involving ques
tions of professional principie or other
wise are brought against them.
The concept of a mutual aid society
to help doctors pay their fees in a med
ical negligence claim was novel in 1885
and the MDU did not make rapid head
way. Only 400 doctores joined in the
first four months and the MDU spent
the early of its life fighting for exis
tence.
ln 1887 Mr. Lawson Tait, a distin
guished Birmingham surgeon, was
elected as the first Medical President
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and it was due to his personal efforts
that the MDU prospered. He estab
lished the first headquarters in Birmin
gham, with various branches in large ci
ties which formed the 'Union'. He was
responsible for new Articles of Associ
ation which changed the organisation
form a lay to a professional association
of doctors run by doctors for doctors.
After Mr. Lawson Tait's resignation
in 1893 the registered office of the
MDU moved back to London. ln 1894
the first paid medical secretary, Dr. A.
G. Bateman, was appointed and the
MDU began its long association with
Hempsons, who have been the MDU's
London solicitors ever since. On the
MDU's twenty-first anniversary in 1906
the Membership was 7,042. The MDU
was by then firmly established and con
tinued to go from strength to strength.
For the first 35 years of the MDU's
life, the subscription was ten shillings,
which covered advice and defence and
provided lawyers and paid their fees. lt
was not until the 1920s that the mem
bers were indemnified against ali costs
of defence and partially against plain
tiff's costs and damages. By 1930 ali le
gal costs and damages were paid. ln
1947 dentists became eligible to join the
MDU. By the 1990s the MDU 's
categories of membership have ex
panded and now include nurses, phys
iotherapists and dental hygienists.

Worldwide operations
The MDU's first overseas office
staffed by full time doctors was estab
lished in Sydney in 1979 and a
presence in Te! Aviv was established in
the sarne year. Medical and dental ad
visory committees were set up so that
secretariat members overseas have ac
cess to local expert opinions to assist in
advising and defending members.

Medico-legal advice and patient's
compensation
ln the 1990s one of the main func
tions of the MDU is to support mem
bers who are sued for professional
negligence and to pay legal costs and
damages awarded against them. Mem
bers are defended against unwarranted
allegations of negligence but the MDU
does not deny a plaintiff damages when
they are clearly indicated. Each year
millions of pounds are paid to plaintiffs
who are entitled to compensation and
in this respect the MDU fulfils an im
portant duty to the public and society
in general.
Another important function of the
MDU is to advise and assist members
who appear before disciplinary commit
tees of professional councils, at in
quests, medical service committees and
similar tribunais. Advice is also given
on a wide range of ethical, legal and
other problems arising from practice,
some of which may require referrai to
lawyers who specialise in such matters.
Education
The MDU recognises the importance
of education both for students and in
the form of continuing education about
potential pitfalls for practising mem-

ACTUALIDADE
bers. Drawing on its unrivalled ex
perience and computerised database of
claims, it is in a unique position to high
light avoidable errors so that patients
can be protected from harm and claims
reduced. The impact on patient care
and potential claims of new legislation
throughout the world is also analysed
regularly.
Communication to doctors, dentists
and students in carried out worldwide
by the MDU's secretariat through lec
tures, seminars and films. Publications
are produced in a number of languages
and are continually updated. ln addi
tion, the Journal of the Medical
Defence Union is distributed to mem
bers and students threé times a year
with an issue for the United Kingdom
and t�ree separate overseas editions.
The Annual Report also provides valule information on professional
oblems and contains a varied selec
on of reports of MDU cases through
out the year.
Following the success of similar
schemes in the USA, the MDU has de
veloped a risk management service for
use by health authorities and other or
ganisations in the United Kingdom.
The service is designed to identify, as
sess and reduce risks to patients, staff
and visitors in hospitais.

f

Saúde
A saúde, o bem máximo a manter, constitui o
objectivo principal de todos os médicos.
Este objectivo só é praticável com materiais,
instrumentos e aparelhagem adequados e
actualizados, sendo para tal necessária a
escolha própria da oferta internacional.
A lnterhospital, com mais de 1.500 expositores,
faculta a base certa para decisões.

Public affairs

l

ln the long term interests of mem
bers, the MDU liaises with other
professional organisations and govern
ment bodies throughout the world. It
gives evidence on behalf of doctors and
dentists to Royal Commissions and
similar enquiries. The MDU is able to
draw on its experience of the accident
compensation scheme in New Zealand
and has played a prominent part in the
'bate within the United Kingdom
oout the introduction of a· no-fault
compensation scheme. The MDU will
host an international conference in the
subject to be held at the Royal College
of Physicians in London on 13 May
1991 and has invited speakers from
New Zealand, Sweden and the USA to
describe state compensation schemes as
alternatives to the adversaria! litigation
process.
Mary-Lou Nesbitt
Editor
Further reading
Forbes R. Sixty Years of Medical
Defence: 1885-1945. W. Heffer, Cam
bridge 1946.
Hawkins C. Mishap or Malpractice?
Blackwell Scientific Publications, Ox
ford 1985.
Annu al Repor/ of the Medical
Defence Union, 1991.
Journal of the Medical Defence Un
ion 7: 1.

lnterhospital '91, quando se trata de conservar,
de manter e de restabelecer a saúde.

lnterhospital 91
Düsseldorf
23- 26.4.1991
lnformacões detalhadas e o programa do 16º Congresso
Hospitaler podem ser obtidos através do representante em
Portugal da:

Messe� Düsseldorf
Walter & Cia., Lda.
Largo de Andaluz, 15-3., Dto. -4
1000 Lisboa
Tel.: 0l-532423/556254, Fax: 01-539311
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PODER-SE-Á PLANIFICAR
O NASCIMENTO DE GÉNIOS?
• IGOR MOSIN
Imagine que fotografa um pedaço de folha de uma planta, sob a acção de um
campo eléctrico, e que a imagem recolhida é a de uma folha inteira. Talvez não
acredite mas isso é possível.
Os próprios cientistas, durante muito tempo, duvidaram deste tipo de infor
mações. Mas, a verdade é que experiências realizadas pelo cientista soviético Piotr
Gariaev, um especialista em engenharia biofísica, demonstraram que os sistemas
biológicos vivos reflectem campos eléctricos fracos, sobretudo os que formam con
tornos, inclusive de zonas extraídas do organismo.

A teoria do efeito espectral, con
forme é denominada por este cientista,
pode verificar-se, por exemplo, em pes
soas a quem foi amputada uma perna
ou um braço.
Quem não ouviu já relatos de pessoas
nestas condições que sentem dores ou
mesmo prurido em regiões do corpo
amputadas algum tempo antes. Ou de,
ao serem fotografados após a opera
ção, mediante equipamentos adequa
dos, a zona amputada continuar a
surgir na fotografia. Segundo Piotr Ga
riaev, esta conserva-se durante bastante
tempo sob a forma de campos eléctri
cos e, quem sabe, talvez para sempre.
Significará isto a confirmação da
chamada existência de campos biológi
cos?
Para o cientista soviético, a genética
moderna chegou a um beco sem saída.
Conforme se verificou, diz ele, a maior
parte do ADN nos cromossomas, ao
contrário do que se supunha, não con
têm código genético. Trata-se apenas de
resíduos deste ácido. Mesmo na natu
reza verificou-se que existem zonas de
ADN que mudam de um lugar para ou
tro.
Sabendo nós que a natureza não to
lera nada que seja inútil, devemos per
guntarmo-nos para que necessitará en
tão ela de tantos detalhes supérfluos?
Só que, até agora, não foi encontrada
a resposta.
A partir daqui chega-se à conclusão
que o código genético conhecido não é
capaz de reflectir a estrutura tridimen
sional do organismo. Também na na
tureza existem códigos multidimensio
nais, holográficos, os quais parecem
representar o organismo em todas as
suas hipóteses.
Por outras palavras, a diferença en20 -
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Sabendo nós que a
natureza não tolera
nada que seja inútil,
devemos perguntar-nos
para que necessitará
então ela de tantos
detalhes supérfluos?
Só que, até agora, não
foi encontrada a
resposta.
A partir daqui
chega-se à conclusão
que o código genético
conhecido não é capaz
de reflectir a estrutura
tridimensional do
organismo.

tre os conceitos modernos da genética
e aqueles a que nos estamos a referir é
aproximadamente a mesma que existe
entre uma imagem comum e uma tridi
mensional. Isto porque, segundo o
cientista soviético, cada gene contém
em si não só o programa hereditário,
mas também, o espacial e o temporal
do organismo.

Significará isto que a genética chegou
mesmo a um beco sem saída ou apenas
que o mundo é muito mais complexo
do que se supõe? Para este cientista, a
não ser assim, então como explicar a
inibição observada na aplicação da ge
nética em proveito do ser humano? Até
há pouco tempo tudo indicava que com
a ajuda da engenharia genética se tinha
avançado bastante e que se poderia
avançar muito mais.
Os norte-americanos, por exemplo,
conseguiram obter batatas e moran
gueiras, suficientemente resistentes ao
frio, para poderem ser cultivados no
norte e porcos que só dão carne magra.
Com estes surgiu, inclusive, uma com
plicação imprevista: apresentavam tão
pouca gordura que tiveram que se
mantidos em locais especiais para nã
arrefecerem.
Não obstante, são casos isolados, as
sinala o cientista. Na sua opinião, só se
se conseguir elevar a genética ao nível
holográfico, se encontrarão nas nossas
mãos as chaves para dirigir a natureza
viva.
A Vida artificial

Para já, os cientistas conseguiram
obter a planta completa. Fantástico,
sem dúvida, assinala Gariaev. Agora,
imagine-se uma situação idêntica apli
cada ao organismo humano. Ou seja,
criar o organismo humano a partir de
uma só célula.
Suponhamos que morreu um cien
tista genial. Se tivermos uma célula
sua... o génio voltará a estar entre nós.
Uma outra questão é se, depois de re
nascer, ele continuará a ser o mesmo no
plano espiritual e intelectual. Mas, por
que não fisicamente?

OAVODIINI
Ou, suponhamos outra situação. Os
cientistas conseguem seguir a árvore ge
nética do czar Ivan, o Terrível. Têm
sorte e detectam uma sua parente afas
tada. E que, apesar das sobreposições,
nos genes dessa pessoa, ainda existe a
memória de Ivan, o Terrível. Desperta
-se essa memória e Ivan, o Terrível, re
nascerá. Na opinião de Piotr Gariaev,
se a genética continuar a desenvolver
-se ao.ritmo actual, é possível que, no
ano 2000, se possa realizar uma expe
riência desse tipo.
Aqui residirão as vias de solução dos
problemas relacionados com a saúde do
ser humano e a sua existência.
Dirigindo os genes, poder-se-ão cor
rigir diferentes malformações e defei
tos. Desaparecerão as doenças. E, o ho
mem tornar-se-á imortal, extraindo
egularmente as partes desgastadas do
eu organismo e substituindo-as por no
vas. Por fim, aprender-se-á a cultivar
galinhas do tamanho de bezerros. E, es
timulando o crescimento dos grãos de
trigo, fazê-los crescer até ao tamanho
desejado. A fome acabará.
Se assim acontecer, do ponto de vista
humano, em particular, os ramos de
aplicação possível não terão limites.
Por exemplo, podem fazer-se renascer
os dentes caídos. Ou formar o orga
nismo dos seres humanos de modo a
que possam nadar debaixo de água o
tempo que pretenderem. Podem-se
criar desportistas para records olímpi
cos. Ou melhor, génios da ciência, li
teratura, pintura...
Claro, que subsistirão problemas de
ordem ética.
Ao tentar criar-se génios em «pro
veta» estamos a tentar introduzirmo
-nos no que há de mais sagrado na na
tureza e, ela provavelmente não nos
.�erdoará, assinala o cientista. Isto para
além dos problemas éticos. As pergun
tas são mais do que as respostas ...
A exemplificá-lo está a controvérsia
surgida a propósito da criação do
homem-macaco, um híbrido de ser hu
mano e macaco. Houve quem propu
sesse aproveitá-lo como força de traba
lho gratuita ou como banco de órgãos
para transplantes. Claro está que seme
lhantes propostas provocam uma certa
impressão, diz Gariaev, mas é preciso
prepararmo-nos. Não há que estranhar
se, no futuro, surgirem seres humanos
«proveta» ou animais domésticos cria
dos artificialmente. Como noutras si
tuações, também aqui a moeda terá
duas faces. (NOVOSTI)

ORTODINE o único colchão
isento de IVA.
ORTODINE o único colchão
aprovado pela DGH (Direcção
-Geral dos Hospitais) como col
chão ortopédico com indicação
essencial para problemas de co
luna, e que, em Exposições Inter
nacionais (de inventores) mere
ceu a distinção de duas medalhas
de ouro (Alemanha e Suíça).

Ortodine oferece-lhe capa
e reguladores para o
conforto e flexibilidade
desejada

Em Exposição no C. Comercial Libersil, Loja 12
Tel. 3477965

Desejo receber mais informações sobre as vantagens do colchão Ortodine.
Nome __________ Empresa __________
Morada ________ Cód. Postal ____ Tele!. ____
Envie este cupão para FACOMOL
Av. 5 de Outubro, 10 - Sala 17,, 1.° andar - 1000 LISBOA • Tel. 571118
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No intuito de esclarecer todos os Colegas, publica
mos neste número da Revista a directiva de 1975 do
Conselho, relativa ao reconhecimento mútuo de
diplomas. Dada a extensão do documento, as altera
ções entretanto introduzidas serão publicadas -em
próxima edição.
'

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS
DIRECTIV A DO CONSELHO
de 16 de Junho de 1975
Que tem por objectivo o reconheci
mento mútuo dos diplomas, certifica
dos e outros títulos de médico e que in
clui medidas destinadas a facilitar o
exercício efectivo do direito de estabe
lecimento e da livre prestação de servi
ços (75/362/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Eco
nómica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 49. 0,
57. 0, 66. 0 e 235. 0
Tendo em conta a proposta da Comissão.
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu'.
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social2.
Considerando que, nos termos do Tratado, é proibido após
o termo do período de transição, qualquer tratamento des
criminatório em razão da nacionalidade em matéria de esta
belecimento e de prestação de serviços; que este princípio do
tratamento nacional se aplica, nomeadamente, à concessão
das autorizações eventualmente exigidas para o acesso às ac
tividades de médico, bem como para a inscrição ou filiação
em organizações ou organismos profissionais;
Considerando que é, no entanto, oportuno estabelecer nor
mas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito de
estabelecimento e da livre prestação de serviços dos médicos;
Considerando que, nos termos do Tratado, os Estados
membros não devem conceder qualquer auxílio susceptível
de falsear as condições de estabelecimento;

Considerando que o n. º 1 do artigo 57. 0 do Tratado prevê
a adopção de directivàs que tenham por objectivo o reconhe
cimento mútuo dos diplomas. certificados e outros títulos;
que a presente directiva tem por objectivo o reconhecimento
dos diplomas, certificados e outros títulos de médico que dão
acesso ao exercício da medicina, bem como dos diplomas,
certificados e outros títulos de médico especialista;
Considerando que, relativamente à formação de médico
especialista, é conveniente proceder ao reconhecimento mú
tuo dos títulos de formação quando estes, sem constituirem
condição de acesso à actividade de médico especialista, cons
tituem, todavia, condição dô uso de um título de especiali
zação;
Considerando que, tendo em conta as divergências actual
mente existentes entre os Estados- membros no que respeita
ao número de especialidades médicas, ao modo ou à dura
ção da formação para as obter, se torna necessário estabele
cer certas normas de coordenação destinadas a permitir aos
Estados-membros o reconhecimento mútuo dos diplomas,
certificados e outros títulos; que tal coordenação é realizada
pela Directiva 75/363/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1975, que tem por objectivo a coordenação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas relativas às ac
tividades do médico3 ;
Considerando que, apesar da coordenação atrás mencio
nada não ter por efeito harmonizar o conjunto das disposi
ções dos Estados-membros relativas à formação de médicos
especialistas, é conveniente proceder ao reconhecimento mú
tuo dos diplomas, certificados e outros títulos de médico es
pecialista que não são comuns a todos os Estados-membros,
sem que seja excluída a possibilidade de harmonização ulte
rior neste domínio; que se julgou conveniente, a este respeito,
limitar o reconhecimento daqueles diplomas, certificados e
outros títulos de médico especialista aos Estados-membros
em que existem as especialidades em causa;
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Considerando que, no que respeita ao uso do título de for
mação, e pelo facto de uma directiva de reconhecimento mú
tuo de diplomas não implicar necessariamente a equivalên
cia material das formações a que tais diplomas se referem,
é conveniente autorizar apenas o seu uso na língua do Esta
do-membro de origem ou de proveniência;
Considerando que, para facilitar a aplicação da presente
directiva pelas administrações nacionais, os Estados-membros
podem determinar que os interessados que preencham as con
dições de formação por esta exigidas, apresentem, juntamente
com o respectivo título de formação, um atestado das auto
ridades competentes do Estado-membro de origem ou de pro
veniência, comprovando que tais títulos são os referidos na
presente directiva;
Considerando que a presente directiva �ão prejudica as dis
posições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros que vedam às sociedades o exercício de ac
tividade de médico ou submetem tal exercício a determina
das condições;
Considerando que em caso de prestação de serviços, a exi
gência de inscrição ou filiação em organizações ou organis
mos profissionais, que está ligada ao carácter estável e per
manente da actividade exercida no país de acolhimento,
constituiría incontestavelmente um obstáculo para o presta
dor de serviços, em virtude do carácter temporário da sua
actividade; que é conveniente, portanto, afastá-la; que é ne
cessário, contudo, neste caso, assegurar o controlo da disci
plina profissional que compete a tais organizações ou orga
nismos profissionais; que é conveniente prever, para o efeito,
e sem prejuízo do disposto no artigo 62. 0 do Tratado, a pos
sibilidade de impor ao interessado a obrigação de notificar
a prestação de serviços à autoridade competente do Estado
-membro de acolhimento;
Considerando que, em matéria de moralidade e de hono
rabilidade, é conveniente distinguir as condições exigíveis, por
um lado, para o primeiro acesso à profissão e, por outro lado,
para o seu exercício;
Considerando que, no que respeita às actividades de mé
dico assalariadas, o Regulamento (CEE) n. 0 1612/68 do Con
celho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação
dos trabalhadores na Comunidade', não estabelece, quanto
às profissões regulamentadas, normas específicas em matéria
de moralidade e de honorabilidade, de disciplina profissio
nal e de uso de um título; que, segundo os Estados-membros,
as regulamentações em causa são ou podem ser aplicaveis
tanto aos assalariados como aos não assalariados; que as ac
tividades de médico estão subordinadas em todos os Estados
-membros à posse de um diploma, certificado ou outro tí
tulo de médico; que tais actividades são exercidas tanto por
independentes como por assalariados, ou ainda, alternada
mente, na qualidade de assalariado e não assalariado, pelas
mesmas pessoas, no decurso da respectiva carreira profis
sional; que, para favorecer plenamente a livre circulação
destes profissionais na Comunidade, é, consequentemente,
necessário tornar extensiva aos médicos assalariados a apli
cação da presente directiva.
Optou a presente directiva:

CAPÍTULO I

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Artigo 1. º
A presente directiva é aplicável às actividades de médico.
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CAPÍTULO II

DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS
DE MÉDICO
Artigo 2. º
Cada Estado-membro reconhecerá os diplomas, certifica
dos e outros títulos concedidos aos nacionais dos Estados
-membros pelos outros Estados-membros nos termos do ar
tigo 1. º da Directiva 75/363/CEE, e enumerados no artigo
3. º da presente directiva, atribuindo-lhes, no que respeita ao
acesso às actividades de médico não assalariadas e ao seu
exercício, o mesmo efeito, no seu território, que o conferido
aos diplomas, certificados e outros títulos que ele próprio
concede.

Artigo 3. 0
Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no ar
tigo 2. º são:
a) Na Alemanha:
1. «Zeugnis über die arztliche Staatsprufung» (certificado
de exame de Estado de médico), emitido pelas autoridades
competentes, e «Zeugnis über die Yorbereitungszeit ais Me
dizinalassistent» (certificado comprovativo do cumprimento
do período preparatório como assistente médico), na medida
em que a legislação alemã prevê ainda tal período para com
pletar a formação médica;
2. Os atestados das autoridades competentes da República
Federal da Alemanha comprovativos da equivalência dos tí
tulos de formação concedidos depois de 8 de Maio de 1945
pelas autoridades competentes da República Democrática
Alemã aos títulos refer;dos no ponto 1;
b) Na Bélgica:
«Diplôme légal de docteur en médicine, chirurgie et accou
chements - Wettelijk van doctor in de genees, heel-en ver
loskunde» (diploma legal de doutor em medicina, cirurgia·
e partos) conferido pelas faculdades de medicina das univer
sidades ou pelo Júri Central ou Júris de Estado do ensino
universitário;
e) Na Dinamarca:
«Bevis for bestaet lágevidenskabelig embedseksamen» (di
ploma legal de doutor em medicina), conferido pela facul
dade de medicina de uma universidade, bem como «doku
mentation for gennemfort praktisk uddannelse» (certificado
de estágio), emitido pelas autoridades competentes dos ser
viços de saúde;
d) Em França:
1. «Diplôme d'État de docteur en médicine» (diploma de
Estado de doutor em medicina), conferido pelas faculdades
de medicina ou pelas faculdades mistas de medicina e de far
mácia das universidades ou pelas universidades;
2. «Diplôme d'université de docteur en médicine» (di
ploma universitário de doutor em medicina), na medida em
que este certifique o mesmo ciclo de formação que o pre
visto para o diploma de Estado de doutor em medicina;
e) Na Irlanda:
«Primary qualification» (certificado comprovativo de co
nhecimentos básicos), emitido na Irlanda após aprovação
num exame de qualificação prestado perante júri competente
e certificado relativo à experiência adquirida, emitido pelo
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mesmo júri, certificados esses que autorizam o registo na qua
lidade de «fully registered medical practitionern (médico ge
neralista);
j) Na Itália:

Na Bélgica:
«Le titre d,agrégation en qualité de médicin spécialiste
-erkenningstitel van specialist» (título de agregação na qua
lidade de médico especialista), emitido pelo Ministro da Saúde
Pública.

g) No Luxemburgo:

Na Dinamarca:
«Bevis for tilladelse til betegne sig som specialláge» (cer
tificado conferindo o título de médico especialista), emitido
pelas autoridades competentes dos serviços de saúde.

«Diploma di abilitazione ali, esercizio della medicina e chi
rurgia» (diploma de habilitação para o exercício da medicina
e da cirurgia), emitido pela comissão de exame de Estado;
1. «Diplôme d,État de docteur en médicine, chirurgie et
accouchements» (diploma de Estado de doutor em medicina,
cirurgia e partos), emitido pelo Júri de Exame de Estado, vi
sado pelo Ministro da Educação Nacional, e «certificat de
stage» (certificado de estágio), visado pelo Ministro da Saúde
Pública.
2. Os diplomas que conferem um grau de ensino superior
de medicina num país da Comunidade e que aí dão acesso
ao estágio sem darem acesso à profissão, com a homologa
ção do Ministro da Educação Nacional, nos termos da Lei
de 18 de Junho de 1969 sobre o ensino superior, e a homo
logação dos títulos e graus estrangeiros de ensino superior,
acompanhados do certificado de estágio visado pelo Minis
tro da Saúde Pública;
Nos Países Baixos:
«Universitair getuigschrift van arts» (certificado universi
tário de médico);
h)

1) No Reino Unido:
«Primary qualification» (certificado comprovativo dos co
nhecimentos básicos), emitido no Reino Unido após a reali
zação de exame de qualificação prestado perante júri com
petente e certificado relativo à experiência, passado pelo
mesmo júri, certificados esses que autorizam o registo na qua
lidade de «fully registered medical practitionern (médico ge
neralista).
CAPÍTULO III
DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS
DE MÉDICO ESPECIALISTA COMUNS
A TODOS OS ESTADOS-MEMBROS
Artigo 4. 0
Os Estados-membros reconhecerão os diplomas, certifica
dos e outros títulos de médico especialista concedidos aos na
cionais dos Estados-membros por outros Estados-membros
nos termos dos artigos 2. 0, 3. 0, 4. 0, e 8. 0 da Directiva
75/363/CEE referidos no artigo 5. º, conferindo-lhes o
mesmo efeito, no seu território, que o conferido aos diplo
mas, certificados e outros títulos por ele próprio concedidos.
Artigo 5. 0
1. Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 4. 0 são os que, emitidos pelas autoridades ou orga
nismos competentes indicados no n. º 2, correspondem, para
a formação especializada em causa, às denominações em vi
gor nos diferentes Estados-membros e enumeradas no n.º 3.
2. Os diplomas, certificados e outros títulos emitidos pe
las autoridades ou organismos competentes referidos no n. 0 1
-são os seguintes:
Na Alemanha:
«Die von Landesarztekammern erteilte facharztliche Aner
kennung» (certificado de especialização médica emitido pela
Câmara dos Médicos do respectivo «Land»).
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Em França:
- «Le certificat d'études spéciales de médicine» (certifi
cado de estudos especiais de medicina), emitido pela fa
culdade de medicina, pelas faculdades mistas de medi
cina e de farmácia das universidades ou pelas
universidades;
- «L'attestation de médicin spécialiste qualifié» (certifi
cado de médico especialista qualificado), passada pelo
concelho da Ordem dos Médicos;
- «Le certificat d,études spéciales de médicine» (certifi
cado de estudos especiais de medicina), emitido pela Í'
culdade de medicina ou pelas faculdades mistas de m
dicina e de farmácia das universidades ou a equivalência
de tais certificados concedida por despacho do Ministro da Educação Nacional.
Na Irlanda:
«Certificate of specialist doctorn (diploma de médico es
pecialista), emitido pela autoridade competente habilitada
para tal efeito pelo Ministro da Saúde Pública.
Na Itália:
«Diploma di medico specialista» (diploma de médico es
pecialista), concedido pelo reitor de uma universidade.
No Luxemburgo:
«Le certificat de médecin spécialiste» (certificado de mé
dico especialista emitido pelo Ministro da Saúde Pública sob
parecer do Colégio Médico.
Nos Países Baixos:
«Het door de Specialisten - Registratiecominissie (SRC)
afgegeven getuisgschrift van erkenning en inschrijving in het
Specialistenregistern (certificado de agregação e de inscriçã
no registo de especialistas emitido pela comissão de regis
de especialistas);
No Reino Unido:
«Certificate of completion of specialist training» (certifi
cado de formação especializada), emitido pela autoridade
competente habilitada para o efeito.
3. As denominações em vigor nos Estados-membros, cor
respondentes às formações especializadas em causa, são as
seguintes:

- Anestesio/agia
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Anasthesie
anesthésiologia - anesthesie
anaestesiologi
anesthésie-réanimation
anaesthetics
anestesia e rianimazione
anesthésie-réanimation
anesthesie
anaesthetics.
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- Cirurgia geral
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Chirurgie
chirurgie - heelkunde
kirurgi eller kirurgiske sygdomme
chirurgie générale
general surgery
chirurgia generale
chirurgie générale
heelkunde
general surgery.

- Neurocirurgia
Alemanha:
Neurochirurgie
Bélgica:
neurochirurgie - neurochirurgie
Dinamarca:
Neurokirurgi eller kirurgiske nervesyg
domme
França:
neurochirurgie
Irlanda:
neurological surgery
Itália:
neurochirurgia
Luxemburgo: neurochirurgie
Países Baixos: neurochirurgie
Reino Unido: neurological surgery.
- Ginecolocia e obstetrfcia
Alemanha:
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
gynécologie-obstétrique
Bélgica:
gynaecologie-verloskunde
Dinamarca:
gynaecologi og obstetrik eller kvin
desygdomme of fodselshjaelp
França:
obstétrique et gynécologie médicale
Irlanda:
obstetrics and gynaeccology
Itália:
ostetricia e ginecologia
Luxemburgo: gynécologie-obstétrique
Países Baixos: verloskunde en gynaecologie
Reino Unido: obstetrics and gynaecology.
- Medicina interna
Innere Medizin
Alemanha:
médecine interne - inwendige genees
Bélgica:
kunde
Dinamarca:
inter medicin eller medicinske
sygdomme
França:
médecine interne
Irlanda:
general (internai) medicine
Itália:
medicina interna
Luxemburgo: maladies internes
Países Baixos: inwendige geneeskunde
Reino Unido: general medicine.
- Oftalmologia
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Augenheilkunde
Ophtalmologie - ophtalmologie
oftalmologi eller ojensygdomme
ophtalmologie
ophtalmology
oculistica
ophtalmologie
oogheelkunde
ophtalmology

- Otorrinolaringologia
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Alemanha:
oto-rhino-laryngologie - oto-rhino
Bélgica:
-laryngologie
Dinamarca:
oto-rhino-laryngologie eller ore-naese
-halssygdomme

França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:
- Pediatria
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

oto-rhino-laryngologie
otolaryngology
otorinolaringoiatria
oto-rhino-Iaryngologie
keel-, neuw- en oorheelkunde
otolaryngology.
Kinderheilkunde
pédiatrie - pediatrie
paediatrie eller bornesygdomme
pédiatrie
paediatrics
pediatria
pédiatrie
kindergeneeskunde
paediatrics

- Pneumologia
Alemanha:
Lungen- und Bronchialheilkunde
Bélgica:
pneumologie - pneumologie
Dinamarca:
medicinske lungesygdomme
França:
pneumo-phtisiologie
Irlanda:
respiratory medicine
Itália:
tisiologia e malattie dell'apparato res
piratorio
Luxemburgo: pneumo-phtisiologie
Países Baixos: siekten der luchtwegen
Reino Unido: respiratoty medicine.
- Urologia
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:

Urologie
urologie - urologie
urologi eller urinvejenes kirurgiske
sygdomme
França:
urologie
Irlanda:
urology
Itália:
urologia
Luxemburgo: urologie
Países Baixos: urologie
Reino Unido: urology

- Ortopedia
Alemanha:
Bélgica:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Orthopadie
orthopédie - orthopedie
orthopaedisk kirurgi
orthopédie
orthopedic surgery
ortopedia e traumatologia
orthopédie
orthopedie
orthopaedic surgery

CAPÍTULO IV
DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS
DE MÉDICO ESPECIALISTA PRÓPRIOS A DOIS
OU VÁRIOS ESTADOS-MEMBROS

Artigo 6. 0
Os Estados-membros em que existam disposições legisla
tivas, regulamentares e administrativas sobre a matéria, re
conhecerão os diplomas, certificados e outros títulos de mé
dico especialista referidos no artigo 7. 0 concedidos aos
nacionais dos Estados-membros pelos outros Estados
-membros nos termos do disposto nos artigos 2. 0, 3. 0, 5. 0
e 8. º da Directiva 75/363/CEE conferindo-lhes o mesmo
efeito, no seu território, que o conferido aos diplomas, cer
tificados e outros títulos que eles próprios concedem.
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Artigo 7. º
1. Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 6. º são os que, concedidos pelas autoridades ou pelos
organismos competentes indicados no n. 0 2 do artigo 5. 0 cor
respondem, para a formação especializada em causa, às de
nominações enumeradas no n. º 2 do presente artigo, relati
vamente aos Estados-membros onde tal formação existe.
2. As denominações em vigor nos Estados-membros, cor
respondentes às formações especializadas em causa, são as
seguintes:
- Patologia clínica
Bélgica:
Biologie clinique - klinische biologie
França:
biologie médicale
Itália:
patologia diagnostica di laboratorio.
- Hematologia biológica
Dinamarca:
Klinisk blodtypeserologi
Luxemburgo: hématologie biologique
- Microbiologia-bacteriologia
Klinisk midrobiologi
Dinamarca:
microbiology
Irlanda:
microbiologia
Itália:
Luxemburgo: microbiologie
Países Baixos: bacteriologie
Reino Unido: medical microbiology
- Anatomia patológica
Pathologische Anatomie
Alemanha:
Dinamarca:
patologisk anatomi og histologi eller
vaevsundersogelse
anatomie pathologique
França:
morbid anatomy and histopathology
Irlanda:
anatomia patologica
Itália:
Luxemburgo: anatomie pathologique
Países Baixos: pathologische anatomie
Reino Unido: morbid anatomy and histopathology
- Química biológica
klinisk kemi
Dinamarca:
Irlanda:
chemical pathology
Luxemburgo: biochimie
Países Baixos: klinische chemie
Reino Unido: chemical pathology
- Imunologia
Clinical immunology
Irlanda:
Reino Unido: immunology
- Cirurgia plástica
Chirurgie plastique - plastische heelBélgica:
kunde
plastikkirurgi
Dinamarca:
chirurgie plastique et reconstructive
França:
plastic surgery
Irlanda:
chirurgia plastica
Itália:
Luxemburgo: chirurgie plastique
Países Baixos: plastische chirurgie
Reino Unido: plastic surgery
- Cirurgia cardio-torácica
Chirurgie thoracique - heelkund thoBélgica:
rax
thoraxkirurgi eller brysthulens
Dinamarca:
chirurgie thoracique
França:
thoracic surgery
Irlanda:
chirurgia toracica
Itália:
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Luxemburgo: chirurgie thoracique
Países Baixos: cardio-pulmonale chirurgie
Reino Unido: thoracic surgery.
- Cirurgia pediátrico
pediatric surgery
Irlanda:
Itália:
chirurgia pediatrica
Luxemburgo: chirurgie infantile
Reino Unido: paediatric surgery
- Cirurgia vascular
chirurgie des vaisseaux - bloedvate
Bélgica:
nheelkunde
cardio-angio-chirurgia
Itália:
Luxemburgo: chirurgie cardio-vasculaire
- Cardiologia
Bélgica:
Dinamarca:

cardiologie - cardiologie
cardiologie eller hjerte- og kreds
lobssygdomme
cardiologie et médecine des affection
França:
vasculaires
cardiology
Irlanda:
cardiologia
Itália:
Luxemburgo: cardiologie et angiologie
Países Baixos: cardiologie
Reino Unido: cardio-vascular diseases.

- Gastroenterologia
Gastro-entérologie - gastro enterologie
Bélgica:
Dinamarca:
medicinsk gastroenterologi eller medi
cinske mave-tarmsvgdomme
França:
maladies de l'appareil digestif
Irlanda:
gastroenterology
Itália:
malattie dell'apparato digerente, della
nutrizione e dei ricambio
Luxemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nu
trition
Países Baixos: maag- en darmziekten
Reino Unido: gastroenterology
- Reumatologia
Bélgica:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Rhumatologie - reumatologie
rhumatologie
rheumatology
reumatologia
rhumatologie
reumatologie
rheumatology

- Imunohemoterapia
Irlanda:
Haematology
ematologia
Itália:
Luxemburgo: hématologie
Reino Unido: haematology.
- Endocrinologia - nutrição
Irlanda:
Endocrinology and diabetes mellitus
Itália:
endocrinologia
Luxemburgo: endocrinologie
Reino Unido: endocrinology and diabetes mellitus.
- Fisiatria
Bélgica:
Dinamarca:
França:

Physiothérapie - fysiotherapie
fysiurgl og rehabilitering
réeducation et réadaptation fonction
nelles
Itália:
fisioterapia
Países Baixos: revalidatie.
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- Estomatologia
França:
Stomatologie
odontostomatologia
Itália:
Luxemburgo: stomatologie
- Neurologia
Alemanha:
Dinamarca:

Neurologie
neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
França:
neurologie
Irlanda:
neurology
Itália:
neurologia
Luxemburgo: neurologie
Países Baixos: neurologie
Reino Unido: neurology

- Psiquiatria
Alemanha:
Dinamarca:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

Psychiatrie
psykiatri
psychiatrie
psychiatry
psichiatria
psychiatrie
psychiatrie
psychiatry

- Neuropsiquiatria
Neurologie und Psychiatrie
Alemanha:
Bélgica:
neuropsychiatrie - neuropsychiatrie
neuropsychiatrie
França:
Itália:
neuropsichiatria
Luxemburgo: neuropsychiatrie
Países Baixos:· zenuw- en zielsziekten.
- Dermatovenercologia
Alemanha:
Dermatologie und Venerologie
Bélgica:
dermato-vénéréologie - dermato-vene
reologie
dermato-venerologi eller hudog kons
Dinamarca:
sygdomme
França:
dermato-vénéréologie
dermatologia e venerologia
Itália:
Luxemburgo: dermato-vénéréologie
Países Baixos: huid- en geslachtsziekten.
- Dermatologia
Dermatology
Irlanda:
Reino Unido: dermatology
- Venereologia
Venereology
Irlanda:
Reino Unido: venereology.
- Radiologia
Alemanha:
França:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:

Radiologie
radiologie
radiologia
électroradiologie
radiologie.

- Radiodiagnóstico
radiodiagnostic - radiodiagnose
Bélgica:
diagnostik radiologie eller rontgenun
Dinamarca:
dersogelse
radiodiagnostic
França:
diagnostic radiology
Irlanda:
Países Baixos: radiodiagnostick
Reino Unido: diagnostic radiology.
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- Radioterapia
Bélgica:

Radio-radiumthérapie - radio-radium
therapie
Dinamarca:
terapeutisk radiologi eller strâle-be
handling
França:
radiothérapie
Irlanda:
radiotherapy
Países Baixos: radiothérapie
Reino Unido: radiotherapy.

- Medicina tropical
Bélgica:
Médecine tropicale -tropische genees
kunde
Dinamarca:
Tropemedicin
Irlanda:
Tropical medicine
Itália:
medicina tropicale
Reino Unido: tropical medicine.
- Pedopsiquiatria
Alemanha:
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Dinamarca:
bornepsykiatri
França:
pedo-psychiatrie
Itália:
neuropsychiatria infantile.
- Geriatria
Irlanda:
Geriatrics
Reino Unido: geriatrics.
- Nefrologia
Dinamarca:

nefrologi eller medicinske nyresyg
domme
Irlanda:
nephrology
nefrologia
Itália:
Reino Unido: renal diseases

- Doenças infecto-contagiosas
Irlanda:
Communicable diseases
malatie infecttive
Itália:
Reino Unido: communicable deseases.
- Medicina comunitária
Irlanda:
Community medicine
Reino Unido: community medicine.
- Farmacologia
Alemanha:
Pharmakologie
Irlanda:
clinical pharmacology and therapeutics
Reino Unido: Clinical pharmacology and therapeu
tics.
- Medicina ocupacional
Irlanda:
Occupational medicine
Reino Unido: occupational medicine.
- lmuno-alergologia
Itália:
Allergologia ed immunologia clinica
Países Baixos: allergologie.
- Cirurgia gastro-intestinal
Bélgica:
Chirurgie abdominale - heelkunde op
het abdomen
Dinamarca:
kirurgisk gastroenterologie eller kirur
giske mave-tarmsygdomme
Itália:
chirurgia dell'apparato digerente.
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Artigo 8. 0
1. O Estado-membro de acolhimento pode exigir aos na
cionais dos Estados-membros que desejem obter um dos di
plomas, certificados ou outros títulos de formação de mé
dico especialista não referidos nos artigos 4.º e 6. 0 ou que,
ainda que referidos no artigo 6.º, não sejam concedidos num
Estado-membro de origem ou de proveniência, que preen
cham as condições de formação definidas a esse respeito pe
las suas próprias disposições legislativas, regulamentares e
administrativas.
2. Todavia, o Estado-membro de acolhimento tomará em
consideração, no todo ou em parte, os períodos de forma
ção completados pelos nacionais referidos no n.º 1 e com
provados por um diploma, certificado ou outro título de
formação concedido pelas autoridades competentes do Es
tado-membro de origem ou de proveniência, quando os re
feridos períodos correspondam aos exigidos no Estado
-membro de acolhimento para a formação especializada em
causa.
3. As autoridades ou organismos competentes do Estado
-membro de acolhimento, após terem verificado o conteúdo
e a duração da formação especializada do interessado com
base nos diplomas, certificados e outros títulos apresentados,
informá-lo-ão da duração da formação complementar a efec
tuar. assim como dos domínios por ela abrangidos."

CAPÍTULO V
DIREITOS ADQUIRIDOS

Artigo 9. º
1. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos não satisfaçam
o conjunto de exigências mínimas de formação previstas no
artigo 1. 0 da Directiva 75/363/CEE, os diplomas, certifica
dos e outros títulos de médico concedidos por esses Estados
-membros antes da aplicação da Directiva 75/363/CEE acom
panhados de um atestado comprovativo de que aqueles
nacionais se dedicaram efectiva e licitamente às actividades
em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos dos
cinco anos que precederem a emissão do atestado.
2. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico es
pecialista não satisfaçam as exigências mínimas de forma
ção previstas nos artigos 2. 0, 3. 0 , 4. 0 e 5. 0 da Directiva
75/363/CEE, os diplomas, certificados e outros títulos de mé
dico especialista concedidos por esses Estados-membros an
tes das aplicação da Directiva 75/363/CEE. Todavia, podem
exigir que aqueles diplomas, certificados e outros títulos se
jam acompanhados de um atestado passado pelas autorida
des ou organismos competentes do Estado-membro de ori
gem ou de proveniência comprovativo do exercício, como
especialista, da actividade em causa durante um período equi
valente ao dobro da diferença existente entre o período de
formação especializada do Estado-membro de origem ou de
proveniência e o período mínimo de formação estabelecido
na Directiva 75/363/CEE, quando aqueles não correspon
dam ao período mínimo de formação estabelecido nos arti
gos 4.º e 5.º da Directiva 75/363/CEE.
Todavia, se no Estado-membro de acolhimento for exigido,
antes-da aplicação da presente directiva, um período mínimo
de formação inferior ao estabelecido nos artigos 4. 0 e 5. 0 da
Directiva 75/363/CEE, a diferença mencionada no primeiro
parágrafo só pode ser determinada em função do período mí
nimo de formação previsto neste Estado.
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3. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico es
pecialista não correspondam às denominações previstas nos
artigos 5. 0 e 7. 0, os diplomas, certificados e outros títulos
concedidos por esses Estados-membros, acompanhados de
um certificado de equivalência emitido pelas autoridades ou
organismos competentes.
4. Os Estados-membros que, antes da notificação da pre
sente directiva, hajam revogado as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas relativas à concessão de di
plomas, certificados e outros títulos de neuropsiquiatria, de
dermatovenereologia ou de radiologia e tenham tomado, an
tes da notificação da presente directiva, medidas relativas a
direitos adquiridos em benefício dos seus próprios nacionais
reconhecerão aos nacionais dos Estados-membros o direito
de beneficiar dessas mesmas medidas desde que os seus di
plomas, certificados e outros títulos de neuropsiquiatria, de
dermatovenereologia ou de radiologia preencham as condi
ções fixadas a esse respeito, quer nos artigos 2. º e 5. 0 da Di
rectiva 75/363/CEE quer no n. 0 2 do presente artigo.
CAPÍTULO VI
USO DO TÍTULO DE FORMAÇÃO

Artigo 10. º
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, os Estados
-membros de acolhimento velarão por que seja reconhecido
aos nacionais dos Estados-membros que preencham as con
dições fixadas nos artigos 2. 0, 4.º, 6. º e 9. º o direito a usa
rem o respectivo título legal de formação e, eventualmente,
a sua abreviatura, do Estado-membro de origem ou de pro
veniência, na língua deste Estado. Os Estados-membros de
acolhimento podem exigir que esse título seja seguido do
nome e local do estabelecimento ou do júri que o concedeu.
2. Quando o título de formação do Estado-membro de ori
gem ou de proveniência puder ser confundido, no Estado
-membro de acolhimento, com qualquer título que exija,
neste Estado, formação complementar não obtida pelo in
teressado, o Estado-membro de acolhimento pode exigir que
aquele use o respectivo título de formação do Estado-membro
de origem ou de proveniência em forma adequada, a indi
car pelo Estado-membro de acolhimento.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES DESTINADAS A FACILITAR
O EXERCÍCIO EFECTIVO DO DIREITO
DE ESTABELECIMENTO E DE LIVRE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DO MÉDICO
A - Disposições específicas relativas
ao direito de estabelecimento

Artigo 11. 0
1. O Estado-membro de acolhimento que exigir aos seus
nacionais prova de moralidade ou de honorabilidade para o
primeiro acesso a uma das actividades referidas no artigo 1 . º,
aceitará como prova suficiente, para os nacionais dos outros
Estados-membros, um atestado passado por uma autoridade
competente do Estado-membro de origem ou de proveniên
cia comprovativo de que estão preenchidas as condições de
moralidade ou de honorabilidade exigidas neste Estado-mem
bro para o acesso à actividade em causa.
2.· Quando o Estado-membro de origem ou de proveniên
cia não exigir prova de moralidade ou de honorabilidade para
o primeiro acesso à actividade em causa, o Estado-membro
de acolhimento pode exigir aos nacionais do Estado-membro

DOSSIER
de origem ou de proveniência um certificado de registo cri
minal ou, na sua falta, documento equivalente passado por
uma autoridade competente do Estado-membro de origem
ou de proveniência.
3. Caso o Estado-membro de acolhimento tenha conhe
cimento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território e susceptíveis de terem consequências relativamente
ao acesso à actividade em causa, pode informar desses fac
tos o Estado-membro de origem ou de proveniência, o qual
averiguará a veracidade dos mesmos.
Estes factos serão apreciados pela autoridade competente
do Estado-membro de origem ou de proveniência; esta au
toridade comunicará ao Estado-membro de acolhimento as
medidas que, em consequência, tomar quanto aos atestados
ou documentos que tenha emitido.
Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade das
informações comunicadas.

Artigo 15. º
1. O processo para autorizar o acesso do interessado a uma
das actividades referidas no artigo 1. 0, nos termos dos arti
gos 11. 0, 12. 0 e 13. 0, deve ser concluído rapidamente e, o
mais tardar, três meses após a apresentação da documenta
ção completa do interessado, sem prejuízo dos atrasos que
resultam de um eventual recurso introduzido no final daquele
processo.
2. Nos casos referidos no n. º 3 do artigo 11.º e no n. º 2
do artigo 12. º, o pedido de revisão suspende o prazo fixado
no n. 0 1.
O Estado-membro consultado deve dar a sua resposta no
prazo de três meses.
Ao receber a resposta, ou decorrido este prazo, o Estado
-membro de acolhimento dará andamento ao processo refe
rido no n.º 1.

Artigo 12.º
Quando, num Estado-membro de acolhimento, estive
rem em vigor disposições legislativas, regulamentares e ad
ministrativas em matéria de moralidade e de honorabilidade,
incluindo as que prevejam sanções disciplinares em caso de
falta profissional grave ou de condenação por crime e rela
tivas ao exercício de uma das actividades referidas no artigo
1. º, o Estado-membro de origem ou de proveniência trans
mitirá ao Estado-membro de acolhimento as informações n·e
cessárias respeitantes às medidas ou sanções de carácter pro
fissional ou administrativo aplicadas ao interessado, bem
como às sanções penais relacionadas com o exercício da pro
fissão no Estado-membro de origem ou de proveniência.
2. Caso o Estado-membro de acolhimento tenha conhe
cimento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território e susceptíveis de terem consequências relativamente
ao exercício da actividade em causa, pode informar desses
factos o Estado-membro de origem ou de proveniência, o
qual investigará a veracidade dos mesmos.
Estes factos serão apreciados pela autoridade competente
do Estado-membro de origem ou de proveniência; esta au
toridade comunicará ao Estado-membro de acolhimento as
medidas que, em consequência, tomar quanto às informa
ções comunicadas nos termos do n. 0 1.
A3. Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade
11111111s informações transmitidas.
Artigo 13. 0
Quando o Estado-membro de acolhimento exigir aos seus
nacionais, para o acesso a uma das actividades referidas no
artigo 1. 0, ou para o seu exercício, documento relativo à
saúde física ou psíquica, tal Estado aceitará como suficiente,
para o efeito, a apresentação do documento exigido no
Estado-membro de origem ou de proveniência.
Quando o Estado-membro de origem ou de proveniência
não exigir documento daquela natureza para o acesso à ac
tividade em causa ou para o seu exercício, o Estado-membro
de acolhimento aceitará, dos nacionais do Estado-membro
de origem ou de proveniência, um atestado passado por uma
autoridade competente desse Estado, correspondente aos
atestados do Estado-membro de acolhimento.
Artigo 14. º
Os documentos referidos nos artigos 11. 0, 12. º e 13. 0 não
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há
mais de três meses.

B. Disposições específicas relativas à prestação de serviços
Artigo 16. º
1. Quando um Estado-membro exigir aos seus nacionais,
para o acesso a uma das actividades referidas no artigo 1. 0,
ou para o seu exercício, quer uma autorização, quer a ins
criç_ão ou filiação numa organização ou organismo profis
sional, tal Estado-membro dispensará dessa exigência, em
caso de prestação de serviços, os nacionais dos Estados
-membros.
O beneficiário efectuará a prestação de serviços com os
mesmos direitos e obrigações que os nacionais do Estado
-membro de acolhimento; encontra-se, designadamente, su
jeito às disposições disciplinares de carácter profissional ou
administrativo aplicáveis nesse Estado-membro.
Quando o Estado-membro de acolhimento tomar uma me
dida nos termos do segundo parágrafo ou tiver conhecimento
de factos que contrariem tais disposições, informará imedia
tamente desses factos o Estado-membro onde se encontra es
tabelecido o interessado.
2. O Estado-membro de acolhimento pode exigir que o in
teressado faça às autoridades competentes uma declaração
prévia relativa à sua prestação de serviços, no caso de a exe
cução de tal prestação implicar uma estada temporária no
seu território.
Em caso de urgência, tal declaração pode ser feita, logo
que possível, após a prestação de serviços.
3. Nos termos dos n.º' 1 e 2, o Estado-membro de aco
lhimento pode exigir do beneficiário a apresentação de um
ou mais documentos com as seguintes indicações:
- a declaração referida no n.º 2.
- Atestado comprovativo de que o beneficiário exerce legalmente as actividades em causa no Estado-membro onde
se encontra estabelecido;
- Atestado comprovativo de que o beneficiário possui o
diploma ou os diplomas, certificados ou outros títulos exi
gidos para a prestação de serviços em causa referidos na pre
sente directiva.
4. O documento ou os documentos referidos no n. º 3 não
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há
mais de três meses.
5. Quando um Estado-membro privar, no todo ou em
parte, a título temporário ou definitivo, um dos seus nacio
nais ou um nacional de outro Estado-membro estabelecido
no seu território, da faculdade de exercer qualquer das acti
vidades referidas no artigo 1.º, assegurará a suspensão ou
a revogação, conforme os casos, do atestado referido no se
gundo travessão do n. 0 3.
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Artigo 17. º

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Quando, no Estado-membro de acolhimento for necessá
ria a inscrição num organismo de segurança social de direito
público para regularizar, com um organismo segurador, as
contas relativas a actividades exercidas em proveito de pes
soas abrangidas por um esquema de segurança social, tal
Estado-membro dispensará dessa exigência os nacionais dos
Estados-membros estabelecidos em outro Estado-membro,
quando se trate de prestação de serviços que implique a des
locação do interessado.
Todavia, o interessado informará previamente, ou em caso
de urgência posteriormente, aquele organismo, da prestação
de serviços.

Os Estados-membros que exijam aos seus próprios nacio
nais a realização de um estágio preparatório para poderem
ser convencionados como médicos de uma instituição de se
guro de doença podem impor a mesma obrigação aos nacio
nais dos outros Estados-membros durante um período de
cinco anos a contar da notificação da presente directiva. A
duração do estágio não pode, todavia, exceder seis meses.

C. Disposições comuns ao direito de estabelecimento
e à livre prestação de serviços

O Estado-membro de acolhimento pode, em caso de dú
vida justificada, exigir das autoridades competentes de ou
tro Estado-membro a confirmação da autenticidade dos di
plomas, certificados e outros títulos concedidos neste
Estado-membro e referidos nos capítulos II a V, bem como
a confirmação do facto de o beneficiário ter cumprido •
das as condições de formação previstas na Directi
75/363/CEE.

Artigo 18. 0
Quando, no Estado-membro de acolhimento, estiver re
gulamentado o uso do título profissional relativo a uma das
actividades referidas no artigo 1. 0, os nacionais dós outros
Estados-membros que preencham as condições fixadas no ar
tigo 2. º e no n. 0 1 do artigo 9. 0, usarão o título profissional
do Estado-membro de acolhimento que, neste Estado, cor
responda àquelas condições de formação e utilizarão a sua
abreviatura.
O parágrafo anterior é igualmente aplicável ao uso do tí
tulo de médico especialista pelas pessoas que preencham as
condições fixadas, respectivamente, nos artigos 4. º e 6. º e
nos n.º' 2, 3 e 4 do artigo 9. 0
Artigo 19. º
Quando um Estado-membro de acolhimento exigir aos seus
nacionais a prestação de um juramento ou uma declaração
solene para o acesso a uma das actividades referidas no ar
tigo 1. 0, ou para o seu exercício, e no caso de a fórmula de
tal juramento ou declaração não poder ser utilizada pelos na
cionais de outros Estados-membros, o Estado-membro de
acolhimento velará por que seja facultada aos interessados
uma fórmula adequada e equivalente.
Artigo 20. º
1. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias a fim
de permitir que os interessados sejam informados da legis
lação sanitária e social, bem como, se for caso disso, da deon
tologia do Estado-membro de acolhimento.
Para o efeito, podem criar serviços de informação junto
dos quais os interessados possam obter as informações ne
cessárias. Tratando-se de estabelecimento, os Estados-mem
bros de acolhimento podem obrigar os beneficiários a entrar
em contacto com tais serviços.
2. Os Estados-membros podem criar os serviços referido�
no n. 0 1 junto das autoridades e organismos competentes,
que designarão no prazo fixado no n. 0 1 do artigo 25. º
3. Se for caso disso, os Estados-membros providenciarão
para que os interessados adquiram, no seu próprio interesse
e no dos seus pacientes, os conhecimentos da língua neces
sários ao exercício da actividade profissional no país de
acolhimento.
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Artigo 21. 0

Artigo 22. 0

Artigo 23. º
Os Estados-membros designarão, no prazo fixado no n. º
do artigo 25. º, as autoridades e organismos habilitados a con
ceder ou a receber os diplomas, certificados e outros títulos,
bem como os documentos ou informações referidos na pre
sente directiva e informarão desse facto imediatamente os ou
tros Estados-membros e a Comissão.
Artigo 24. º
A presente directiva é igualmente aplicável aos nacionais
dos Estados-membros que, nos termos do Regulamento
(CEE) n. 0 1612/68, exerçam ou venham a exercer, como as
salariados, uma das actividades referidas no artigo 1. 0
Artigo 25. º
1. Os Estados-membros tomarão as medidas necessár'
para darem cumprimento à presente directiva no prazo
dezoito meses a contar da sua notificação. Desse facto in
formarão imediatamente a Comissão.
2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão o texto
das principais disposições de direito nacional que adoptarem
no domínio regulado pela presente directiva.
, Artigo 26. 0
Se, num Estado-membro surgirem na aplicação da presente
directiva, dificuldades graves em certos domínios, a Comis
são examinará tais dificuldades em colaboração com esse Es
tado e solicitará o parecer do Comité de Altos Funcionários
da Saúde Pública instituído pela Decisão 75/365/CEE 1•
A Comissão submeterá ao Conselho quando necessário
propostas adequadas.
Artigo 27. º
Os Estados-membros são destinatários da presente direc
tiva.
Feito no Luxemburgo em 16 de Junho de 1975.
Pelo Conselho
O Presidente - R. Ryan
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