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Carlos Santana Maia 

poucas semanas das 
Eleições Legislativas 
de Outubro, a Revista 
da Ordem dos Médi-A cos desafiou as Direc

ções dos quatro maiores partidos po
líticos a responderem a um breve 
questionário. O objectivo é óbvio: 
dar a conhecer a todos os médicos as 
propostas do PSD, PS, PCP e 
CDS/PP para alguns dos principais 
desafios que se colocam ao sector da 
saúde e aos médicos portugueses. 
Pel& leitura das respostas poderão 
apreciar as novidades dos discursos 
partidários e as abordagens diferen
tes ou mais claras relativamente a 
posições (ou ausência delas) de há 
algum tempo atrás. 
Falta um esclarecimento: o ques
tionário foi enviado a Lodos os par
tidos no dia 27/06/95. Apesar de re
petidos contactos, a Direcção do 
PSD entendeu não responder. Uma 
atitude que lamentamos, principal
mente por tornar parcialmente inefi
caz o nosso desejo de conseguir uma 
divulgação completa das propostas 
dos maiores partidos políticos portu
gueses para o sector da saúde. 
Neste espaço referência para o Fo
rum Médico de 29/07 /95. De forma 
inequívoca, todas as estruturas pre
sentes manifestaram a sua total dis-
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cordância relativamente à proposta 
de Lei de Gestão Hospitalar e à in
disponibilidade do Ministério da 
Saúde relativàmente às propostas 
apresentadas pela Ordem dos Médi
cos. Resta esperar que o próximo 
Ministério - seja ele do partido que 
for - mostre mais sensibilidade em 
matéria de produção legislativa e 
maior respeito pelo papel construtivo 
da Ordem dos Médicos, traduzido 
nas propostas que repetidamente 
tem apresentado à Tutela. 
Por último uma referência à Lei da 
Publicidade, que se publica nesta 
Revista. Trata-se de uma antiga rei
vindicação da Ordem dos Médicos e 
que vem finalmente preencher um 
vazio legislativo. 
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a e u a da de. 

FORUM MÉDICO 
COMUNICADO 

O 
Forum Médico reuniu em 29 
de Julho de 1995, para ana
lisar o Projecto de Lei sobre 

Gestão Hospitalar, o Regulamento 
dos Internatos Complementares 
aprovado pela Portaria 695/95, e o 
grave problema das alterações ao In
ternato Geral. 
1. As instituições presentes foram
unânimes no repúdio absoluto do
primeiro documento por várias ra
zões amplamente discutidas.
Tal projecto exagera a governamenta
lização e partidarização das hierar
quias hospitalares com desprezo pelas
ve1tentes técnicas, com inevitáveis re
percussões na qualidade dos serviços. 
A precaridade de emprego é levada
até ao inadmissível, criando insta
bilidade e potencial desemprego.
É evidente o critério da participação
dos clientes nas despesas de saúde o
que é gravoso para a mediania eco
nómica da população portuguesa. O
diploma em apreço leva inevitavel
mente à degradação e destruição das
carreiras médicas e tem implicações
éticas gravosas. Torna evidente o in
cumprimento de compromissos pú
blicos do Ministro da Saúde, como
seja que o Director Hospitalar deva
ser preferencialmente médico.
2. Sobre o Regulamento do Internato
Complementar o Forum considera que
o papel dos internos foi marginali
zado, tal como o da Ordem dos Médi
cos cuja intervenção nos aspectos da 
Formação e das Idoneidades não é
minimamente considerado, sabendo
-se que a ela compete a avaliação, de
finição e fiscalização das idoneidades.
Colocados perante o facto consumado
da publicação, o Forum assinala inú
meras anomalias que deverão ser al
vo  da contestação sindical com

objectivo da sua 
revogação. Enqua
dra-se o diploma na 
intenção evidente 
da destruição das 
Carreiras e dos In
ternatos. O Forum 
lamenta que se te
nha perdido 1.1.ma 
oportunidade para 
concretizar uma 
verdadeira reforma 
conducente a uma 
melhoria real da 

Desculpe, somos todos administradores. Mas estou certo 
que um médico virá dentro de pouco tempo. 

qualidade final do (N.R.adaptação de curioso panfleto anónimo em circulação nos Hospitais) 

exercício médico - o que só bene-
ficiaria os utentes, os médicos e O 

Casa do Médico S.R.N. 

Estado. 
3. Da discussão das modificações
que se perfilam em relação ao Inter
nato Geral teme-se que a tutela pro
ceda na época estival a modifica
ções/surpresa sem a consulta às enti
dades interessadas. 
O Forum definiu alguns princípios: 
a) Que o Internato Geral no actual

contexto continue a ser indispen
sável ao exercício autónomo da
Medicina.

b) Que, numa eventual reestrutura
ção, se não criem injustiças entn�
formandos em etapas distintas de
formação.

c) Que o Internato Geral e o Com
plementar devem ser partes inte
gi·antes das Carreiras Médicas.

d) Que o papel das entidades repre
sentativas dos médicos abrangi
das e a Ordem dos Médicos não
deixem de participar em tal rees
truturação.

Lisboa, 29 de Julho de 1995 
Pelo Forum Médico 
Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

7 

Ao fim da tarde do próximo dia 

14 de Outubro te1·á lugar nas 

instalações da Ordem dos Mé

dicos no Porto a apresentação 

pública da obra da Casa dos Mé

dicos. A assinatura da adjudi

cação da obra teve já lugar no 

passado dia 3 de Agosto, deven

do a obra ter início ainda du

rante o mês de Setembro. 

A 14 de Outubrn, pelas 21:30 

terá lugar na O1·dem dos Mé

dicos no Po1·to mn concerto por 

artistas médicos. 



O Plenário dos Conselhos Regionais, órgão 

máximo da Ordem dos Médicos, reuniu no 
dia 3 de Junho. 

Da agenda da reunião constavam, entre 

outros, três assuntos de grande impor

tância: 

No número anterior demos conta dos dois 

primeiros pontos. O Regulamento Geral 

sobre Publicidade é tema desta revista. 
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a e lL a dade. 

Regulamento 
Publicidade da actividade médica 

1. Sendo um fenómeno em grande
expansão e hoje imprescindível em
toda a actividade económica, a pu
blicidade para além de veículo in
formativo torna-se pelo carácter in
trínseco um condicionador dos hábi
tos de consumo, um estímulo a esse
mesmo consumo.
2. A acção publicitária visa promo
ver a expansão económica através da 
informação da existência de produ
tos, a memorização pelo carácter re
petitivo das suas particularidades ou
características, a associação de pro
dutos ou serviços a actos ou necessi
dades específicas e correntes.
3. Em certos casos a utilização da 
publicidade de forma maciça trans
cende a promoção de um produto ou
serviço específico gerando um efeito
multiplicativo que acaba por criar
uma necessidade até aí sentida como
prescindível ou inexistente.
4. Os efeitos mencionados breve
mente nos parágrafos anteriores
resultam na expansão global da eco
nomia, possuindo alguns efeitos
benéficos o outros negativos, mas
sendo reconhecidamente indisso
ciável da vida actual, dos meios de
comunicação social (tal como os re
conhecemos) e do conceito do mun
do corno "aldeia global".
5. Há, contudo, áreas de actividade
humana em que a expansão econó
mica através dos mecanismos de ba
nalização ou criação de necessida
des artificiais comporta efeitos per
versos e é claramente indesejável.
Um dos exemplos dessas áreas de
actividade humana em que a publi
cidade pelo seu carácter intrínseco
deve ser fortemente condicionada é a
actividade médica.
6. Com efeito, no actual estado de
desenvolvimento da humanidade,
mesmo das sociedades mais ricas,
não parece possível fornecer a todos
os cidadãos os cuidados de saúde
que a tecnologia torna disponível.

7. A necessidade hoje sentida como
universal de disponibilizar a todos os 
homens os cuidados de saúde de que
efectivamente carecem permitindo
uma vida mais longa e de maior qua
lidade com preservação das melho
res potencialidades biológicas, não
é compatível com o desperdício,
com a criação de necessidades artifi
ciais com o investimento em bens ou
serviços não essenciais.
8. Para além destas razões do mais
simples pragmatismo económico tão
compreensível no quadro actual da
sociedade em que nos inserimos,
com primado do economicismo e dos
valores materiais, existem razões an
cestrais ainda hoje válidas, e que ca
da vez mais se revelam em toda a
sua premonição e potencialidade.
Assim:
· A publicidade da actividade dos

médicos é geradora de um clima
. de insegurança e suspeição con
tráTia à relação de confiança e à
seriedade imprescindíveis na rela
ção médico-doente.
A publicidade de produtos ou ser
viços banaliza a actividade médi
ca levando o doente a estabelecer
relações menos fortes e constan
tes promovendo a politerapia e por
vezes impossiblitando-o de aderir
a uma forma terapêutica útil du
rante o intervalo de tempo ne
cessário.

9. Reconhece-se, pois, que a tradi
cional proibição do exercício da me
dicina como comércio não é uma
qualquer forma de atavismo ou tradi
cionalismo conservador mas uma ne
cessidade ainrh J,, jc imperiosa esta
belecida no melhor interesse do
doente individualmente e da socie
dade enquanto grupo.
10. Em conformidade com o exposto
têm as Ordens dos Médicos dos paí
ses da União Europeia reílectido so
bre a influência ela publicidade na
área de saúde e concluído pela ne-
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cessidacle de reforçar os seus regu
lamentos sobre publicidade acompa
nhando tal esforço com uma acção 
de esclarecimento que permita aos 
médicos e aos decisores políticos 
compreender a importância de man
ter os preceitos da ética no superior 
interesse dos doentes. 
11. Em Portugal a publicidade é re
gulada pelo Código Deontológico da
Ordem dos Médicos de forma muito
geral sendo necessária a explicitação 
de normas de conduta através de do
cumento mais pormenorizado, objec
tivo a que se dá satisfação com o pre
sente regulamento. 
12. Por outro lado é patente a
diferença entre a regulamentação
sobre publicidade a que os médicos
estão abri gados por impera ti vos
éticos e a regulamentação a que
estão sujeitas as sociedades comer
c1a1s que prestam serviços na área
da saúde.
13. Não possuindo a Ordem dos
Médicos jurisdição sobre sociedades
comerciais entende-se aprovar um
documento que obriga os médicos
enquanto tal e regulamenta a utiliza
ção e divulgação do nome profissio
nal dos médicos de modo a que estes
sejam exemplo de transparência,
verdade e ética.
14. Ao tempo em que se instituem
tais regras entende-se que a partici
pação cios médicos em sociedades
comerciais, mesmo as que prestam
serviços na área de saúde deve ser
feita em termos iguais à de qualquer
outro cidadão não se compreendendo
distinções entre sociedades comer
ciais J ossuídas ou geridas por médi

. cos e idênticas entidades possuídas
ou geridas por não médicos.
15. A Ordem dos Médicos manifesta
o desejo de ver consagrado em Lei um 
regulamento que obrigue em termos
similares aos agora consagrados para
os médicos todas as entidades presta
doras de serviço de saúde.



Regulamento geral 
sobre publicidade, 

divulgação e expressão 
de actividade médica 

A actividade médica exerce-se 
sob princípios éticos universalmente 
aceites entre os quais se destacam os 
que vedam o exercício da medicina 
como um comércio. 

Os médicos obrigam-se a prestar 
aos seus doentes serviços da mais 
elevada qualidade segundo o Estado 
da Arte e que se desenvolvem num 
quadro de confiança. 

É imprescindível evitar que na 
área de saúde em que os recursos 
são escassos se criem situações de 
desperdício baseados na criação de 
necessidades falsas e artificiais. 

Considerou-se ser de excluir do 
âmbito do presente regulamento as 
sociedades comerciais mesmo que 
participadas maioritariamente por 
médicos desde que não se possa 
confundir pela sua denominação a 
actividade comercial com a activida
de médica. 

Reconhece-se como importante 
que na divulgação da actividade dos 
médicos seja patente o rigor, a ver
dade e a transparência que essen
cialmente enformam toda a acção 
dos médicos. 

Assim, no uso das atribuições con
sagradas pelo Decreto-Lei nº 282/77 e 
para os efeitos do artigo 2º do Decre
to-Lei nº 217/94, de 20 de Agosto a 
Ordem dos Médicos detennina: 

Artigo lº 

(Âmbito) 
O presente Regulamento aplica-se a 
todos os médicos em condições de 
exercer legalmente a medicina em 
Portugal. 

Artigo 2º 

As sociedades comerciais que utili
zam na sua denominação social o 
nome de um médico actualmente ins
crito na Ordem dos Médicos ou cuja 
inscrição tenha cessado há menos de 
vinte anos consideram-se englobados 
no âmbito do presente Regulamento 
respondendo todos os médicos que 
nelas possuam participações sociais 
individualmente pelo cumprimento 
do presente normativo. 

Artigo 3º 

(Princípio geral) 
1. É proibida ao médico toda a es
pécie de reclamo, por circulares,
anúncios, meios de comunicação so
cial ou qualquer outra forma directa
ou indirecta, de publicidade profis
sional.
2. É especialmente vedado aos
médicos:
a) Promover, fomentar ou autorizar
notícias referentes a medicamentos,
métodos de diagnóstico ou de tera
pêutica, a resultados dos cuidados
que haja ministrado no exercício da
sua profissão, casos clínicos ou ou
tras questões profissionais a si con
fiadas ou de que tenha conhecimen
to, com intuitos propagandísticos
próprios ou de estabelecimento em
que trabalhe;
b) Consentir a divulgação de agrade
cimentoS" públicos, qualquer que
seja o meio de comunicação utiliza
do, relativos à sua qualidade profis
sional ou ao resultado dos cuidados
de saúde que haja ministrado.

Artigo 4º 

(Publicitação da actividade) 
Não constituem formas de publicida
de desde que em conformidade com 
o presente Regulamento:
1. A afixação de tabuletas no ex
terior dos consultórios;
2. A utilização de cartões de visita,
papel timbrado e de receitas;
3. A publicação de anúncios em jor
nais ou revistas de carácter geral e
listas telefónicas.

Artigo 5º 

(Tabuletas) 
As tabuletas afixadas no exterior dos 
consultórios, residência ou locais de 
actividade do médico: 
1. Não poderão exceder em número
uma por cada local de trabalho, con
sultório ou residência;
2. Não poderão exceder lm2;
3. Não poderão conter quaisquer ou
tras menções que:
a) Nome ou nome clínico;
b) Designação da especialidade,
subespecialidade ou competência le
galmente atribuída ou reconhecidas
pela Ordem dos Médicos;
c) Título legal ou académico em con
formidade com o artigo 9º;
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d) Número de telefone e horário de
exercício profissional na instituição
em referência.

A1tigo 6º 

(Receitas médicas) 
1. Encontram-se abrangidos pelo nº2
do artigo 4º e são válidas como recei
ta médica:
a) Impressos em uso nas unidades
constituintes do Serviço Nacional de
Saúde ou entidade prestadora de
cuidados de saúde sem fins lucra
tivos;
b) Impressos legalmente obrigatórios
para grupos particulares de fármacos
ou produtos de uso médico;
c) Folhas de papel ou outro material
que suporte a escrita de dimensão
igual ou inferior a A4 onde constem

A..nome, morada e número de inscrição w, .
na Ordem dos Médicos.
2. As receitas médicas poderão con
ter as menções constantes das alí
neas b), c) e d) do número 3 do
artigo 5º.
3. Não serão considerados abrangi
dos pelo nº 2 do artigo 4º qualquer
forma de impresso ou outro suporte
gráfico que possua:
a) Símbolos ou designações de socie
dades comerciais ou outras entida
des não mencionadas em a);
b) Nome de mais que um médico;
c) Autocolantes, carimbos, chancelas
ou assinaturas diferentes da que
existe registada na Ordem dos Médi
cos, como assinatura usada na
clínica pelo médico ou que derivem
do cumprimento de disposições
legais.
4. A identificação e prescrição de
fármacos ou produtos médicos pode
ser manuscrita, dactilografada ou
impressa sendo obrigatoriamente
manuscrita a assinatura do médico.

Artigo 7º 

(Publicação de anúncios) 
1. A publicação de anúncios em jor
nais ou revistas de carácter geral só 
poderá ser feita:
a) Aquando do início da actividade
em determinado local;
b) sempre que ocorram mudanças de 
consultório;
c) No caso de ausência prolongada;
d) Cessação do exercício profissio
nal;



e) Em situações específicas, de acor
do com usos e costumes locais, des
de que previamente submetidos à
aprovação do respectivo Conselho
Regional.
2. Em qualquer dos casos não po
derão ser publicados mais de seis
anúncios durante um período de três 
meses.
3. A publicação de anúncios em listas 
telefónicas gerais e classificadas é lí
cita desde que não utilize outras men
ções que as que constam do nº 3 do
aitigo 5º nem exceda a forma gráfica 
de menor relevo pela empresa produ
tora dos mencionados veículos. 

Artigo 8º 

(Designação de especialidades) 
1. É permitido complementar a desi
gnação da especialidade, subespe
cialidade ou competência, para os
efeitos doa artigos 5º, 6º e 7º do pre
sente Regulamento por expressões
mais correntes e perceptíveis pelos
doentes, mediante autorização con
cedida pela Ordem dos Médicos pre
viamente perante requerimento a
apresentar em cada caso.

Artigo 9º 

(Títulos legais e académicos) 
Nestes termos e para os efeitos dos 
artigos 5º, 6º e 7° do presente Regu
lamento não é permitido aos médicos 
a utilização em receitas, tabuletas, 
cartões de visita ou em qualquer im
pressos ou volantes utilizados na 
actividade clínica e acessíveis aos 
doentes, outros títulos que os adiante 
designados que ficam expressamente 
permitidos 
1. Médico - A todos os licenciados
em Medicina inscritos na Ordem dos
Médicos.
2. Interno do Internato Complemen
tar de ... - Todos os médicos que fre
quentam o Internato Complementar
da respectiva especialidade.
3. Médico Especialista (seguida da
indicação da especialidade, subes
pecialidade ou competência reco
nhecidas pela Ordem dos Médicos) -
Todos os médicos inscritos nos qua
dros dos Colégios de Especialidade
da Ordem dos Médicos.
4. Grau de Carreira Médica - Todos
os médicos especialistas que os te
nham obtido.

5. Professor - de "nome da disci
plina" na Faculdade de Medicina de
"nome da escola", a todos os médi
cos que exerçam em continuidade,
no momento em que usam esse títu
lo, as funções de professor da disci
plina correspondente à sua área de
especialização clínica.
É particularmente vedado aos médi
cos utilizarem na prática clínica
quaisquer títulos ou designações
derivados de provas, concursos ou
formação, nacional ou internacional
que não correspondam, à área espe
cífica de especialização clínica e
que não tenham obtido a prévia con
cordância da Ordem dos Médicos.

Artigo 10º 

A publicitação de estudos, investi
gações ou descobertas científicas po
de ser livremente feita através 
de revistas ou de outras publicações 
de carácter esfritamente técnico
-científico. 

Artigo 11 º 

(Colaboração com os meios de 
comunicação social) 

Sempre que um médico participe em 
entrevistas, programas ou rúbricas 
radiofónicas, televisivas ou na im
prensa escrita de carácter não cien
tífico, deverá observar as seguintes 
regras de conduta: 
1. As informações médicas a forne
cer devem ser objectivas e conectas
do ponto de vista técnico, de acordo
com os conhecimentos do momento e
devem ter por fim a promoção da
educação sanitária da população;
2. Os assuntos devem ser expostos
de forma a evitar qualquer publici
dade à sua pessoa ou à entidade para
a qual trabalha;
3. O médico deve ser discreto e,
sempre que possível, deve manter o
anonimato;
4. A identificação cio médico deve
ser feita apenas através do nome e,
sempre que se justifique, poderá ser
indicada a sua especialidade; em
qualquer caso tais indicações não
poderão ser repetidas ou postas em
destaque;
5. O médico não deve permitir a di
vulgação do local onde exerce a sua
profissão nem a entidade pública ou 
privada, para a qual trabalha, a me-
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nos que seja imprescindível para a 
boa compreensão da notícia; 
6. Os médicos não devem fomentar
nem autorizar notícias referentes á
sua pessoa que possam, de alguma
forma, consubstanciar publicidade à
sua actividade profissional.

Artigo 12º 

(Infracções) 
As infracções ao presente Regula
mento são analisadas e punidas nos 
termos do Estatuto Disciplinar dos 
Médicos (Decreto-Lei nº 217 /94), 
correspondendo à primeira infracção 
a pena mínima de censura e em caso 
de reincidência a pena mínima de 
suspensão. 
Em qualquer dos casos será sempre 
dada publicidade à pena nos termos 
do artigo 21 º do mencionado De
creto-Lei. 

Artigo 13º 

(Responsabilidade) 
Os médicos são responsáveis pelas 
infracções cometidas a este diploma 
pelas sociedades ou entidades nas 
quais detenham participações so
ciais, ou para as quais trabalhem ou 
prestem serviços. 

Artigo 14º 

(Instrução do processo 
e aplicação das penas) 

São competentes para instrução do 
processo e aplicação das penas os 
Conselhos Disciplinares Regionais 
ela Ordem dos Médicos, nos termos 
cio Estatuto da Ordem dos Médicos e 
respectivo Estatuto Disciplinar. 

Artigo 15º 

Ficam expressamente revogados os 
artigos 14º, 15º, 16º, 17º, os números 
2, 3 e 4 cio artigo 18º e 145º a 151 º 
(inclusivé) do Código Deontológico 
ela Ordem dos Médicos. 

Artigo 16º 

(Disposições finais e transitórias) 
O presente Regulamento entra em 
vigor 180 dias após a sua aprovação 
em reunião do C.N.E., e pelo menos 
90 dias após a sua publicação na 
Revista ela Ordem dos Médicos. 
As dúvidas ou omissões serão escla
recidas integralmente mediante re
querimento a apresentar ao C.N.E .. 
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Colégios 
Internato da Especialidade 
Formação em Cardiologia 

Projeéto do Curriculum Mínimo 
de Pediatria 

Cardiologia Pediatria 

Internato da Especialidade · Formação em Cardiologia 

1- Introdução

A Cardiologia é uma especialidade 
médica com patologia clínica especí
fica, diversificada por vezes inte
grando quadros clínicos em que a 
coniponente cardiológica pode não 
ser a preponderante. 
De entre as suas características cÍí
nicas ressalta uma ligação estl·eita
com a urgência médica. 
A Cardiologia apoia-se em várias té� 
cnicas de diagnóstico que requerem 
aprendizagem profunda, quer i1a uti
lização quer na interpretação dos re
sultados. 
Por fim, e não menos importante que 
as características anteriores, a car
diologia tem actualmente uma com
ponente de cardiologia de interven
ção com aplicação cada vez mais 
ampla. Por fim possui ainda uma re
lação íntima com a cirurgia cardíaca, 
quer a sua forma electiva quer em 
urgência. 
Com base nestes pressupostos, a for
mação em cardiologia tem que for
necer ao interno uma sólida aprendi
zagem de ordem clínica que permita 
decisão e actuação correctas. 
No que diz respeito às técnicas, o in
ternato deve fornecer conhecim�nto 
amplo das indicações de utilização 
de todas elas e autonomia de exe
cução e interpretação dos resul
tados das consideradas "não in
vasivas". 
Finalmente como especialidade mé
dica diferenciadas considera-se in
dispensável uma sólida formação em 

Medicina Interna (Clínica Médica). 

2� Regime de Trabalho 

Considera-se adequado riesta fase 
formativa o regime de trabalho ac
tualmente em vigor de 42 horas se-
1nanais, compreendendo esta carga 
horária semanal o trabalho progra
mado e a urgência. 

3- Estágios do Internato

Os períodos a seguir mencionados 
consideram-se como períodos de
estágio efectivos. Uma vez que à 
especialidade tem a duração de 5 
anos (60 meses) e assim se propõe 
que continue, os diferentes períodos 
totalizam 55 meses, o que com os 5 
meses de férias ao longo dos 5 anos 
pe1faz 60 meses. 
A actividade do interno ao longo de 
todo este período considera-se como , 
actividade tutelada. 

3.1- Medicina Interna 
11 Meses 

Este período que corresponde ao 1. º 
ano do internato de cardiologia, 

tem de ser realizado de forma inin
terrupta num serviço de Medicina 
Interna idóneo. 
Se este estiver organizado sob a for
ma de Departamento integrando uni
dades funcionais, o interno deverá 
passar pelas diferentes unidades. 
Este estágio tem por finalidade apro
fundar os conhecimentos em Mediei-

12 

na Interna, em especial a colheita e 
interpretação de elementos de ordem 
clínica e dar início à diferenciação 
da componente cardíaca da clínica 
médica. 
Recomenda-se um estágio mínimo 
de 3 meses em Cuidados Intensivos 
Polivalentes. 

3.2- Cardiologia Clínica 
18 Meses 

Este estágio entende-se como um pe� · 
ríodo em que o interno tem como ac
tividade principal a clínica cardioló
gica, com doentes direciamente a 
seu cargo. 
Deve num p1·imefro pel"Íodo d� 6 
meses a assistência a doentes intei·
nados ser actividade exclusiva,
salvo a participação na urgência. 
Não deve ainda neste período par
ticipar em execução de técnicas. 
Este estágio tem por objectivo a 
aquisição de conhecimentos de or
dem clínica - semióticos, fisiopato
lógicos, terapêuticos - com vista à 
obtenção de experiência clínica nos 
diversos campos da patologia cardía
ca e consequente criação de c�paci
dade de diagnóstico e actuação. A 
electrocardiografia na sua forma 
clássica de electrocardiograrria em 
repouso, dada a frequência com que 
é utilizada não requer nenhum perío
do específico e exclusivo de aprendi
zagem, pois faz parte da actividade 
em todos os estágios. 
Neste senti_do, o orientador de forma
ção deve confirmar a aquisição de 

,, 



Assembleia Cieral do Colégio 

Patologia Clínica 

conhecimentos suficientes na leitura 
e interpretação de electrocardiogra
mas, em particular no período de es
tágio de cardiologia clínica. 

3.3- Ecocardiografia 
4 Meses 

Compreende a Eco M-Mode, Bi-Di
mensional, Eco-Doppler, Eco-tran
sesofágico, Eco de Stress e eventual
mente técnicas de introdução mais 
recente. 
Dada a importância da técnica hoje 
em dia e o crescente número de indi
cações, o in.terno deve adquirir au
tonomia na execução e interp1·e
tação cias formas clássicas do 
ecocardiograina. 
Deve ser realizado a partir do 2.º 
ano. 

3.4- t;CG de Esforço e Holter 
3 Meses 

Aquisição de experiência e autono
mia técnica. 
Pode ser realizado a partir do 2.º 
ano. 

3.5- Arritmologia e "Pacing" 
3 Meses 

Este estágio compreende: 
Diferenciação na interpretação elec
trocardiográfica de arritmias. 
Assistência à implantação de pelo 
menos 20 pacemakers definitivos. 
Assistência a pelo menos 10 exames 
de estudos electrofisiológicos. 

Assistência a técnicas de cardiologia 
invasiva. Frequência de consultores 
de arritmolog!a. 
Frequência de consulta de "follow
up" de "pacemakers". 
Este estágio deve realizar-se a partir 
do 3.º ano. 

3.6- Cuidados Intensivos 
Cardíacos 3 Meses 

Independentemente do período de 
urgência semanal (3/4 por mês) a 
partir do 2.º ano, deve haver um pe
ríodo de 3 meses em que esta activi
dade seja permanente e exclusiva. 
Neste estágio pretende-se que o in
tern� tenha vivência directa das di
ferentes situações cardiológicas de 
urgência bem como princípios de ac
tuação correctos. 
De ainda aprender técnicas de moni
torização. 
É obrigatório ao fim deste estágio 
adquirir experiência e autonomia 
em: 

reanimação cardiorespiratória 
monitorização hemodinâmica 
introdução de "pacing" 
provisório 
controle de desiquilibrios iónicos 
e metabólicas 

Segundo as características do servi
ço deve ser realizado preferencial
mente no 3.º ou 4.º anos. 

3.7- Hemodinâmica Cardíaca 
3 Meses 

Aprofundamento das indicações e 
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interpretação dos resultados dos exa
mes hemodinâmicos. 
Participação em 50 exames. 
Deve ser realizado a partir do 3.0 

ano. 

3.8- Cardiologia Nuclear 
1 Mês . . 

Aprofundamento do conhecimento 
das indicações para utilização de 
isótopos em cardiologia. 
Vivência directa da execução de 
exames. 
Conhecimentos elementares de in
terpretação dos resultados. 
Deve ser realizado a partir do 3.º 
ano. 

3.9- Cardiologia Pediátrica 
3 Meses 

·· 

Aprofundamento dos conhecimentos 
da patologia cardíaca específica da 
idade infantil (até aos 15 anos) quer 
em catdiopatias congénitas ou ad
quiridas, inanifestações cardíacas 
em patologia pediátrica, nomeaqa
mente síndromes malformativos e er
ros Ínetabólicos. 
Interpretação das técnicas específi
cas da carcliologia em idades pediá
tricas. 
Deve ser realizado no 4.º ou 5.º ano. 

3.1 O- Cirurgia Car�íaca 
3 Meses 

Aprofundamento dos conhecimentos 
das indicações cir.úrgicas em ca�·dio-



logia, quer cirurgia programada quer 
de urgência. 
Preparação pré-operatória. 
Conhecimentos elementares de téc
nicas cirúrgicas. 
Problemas específicos do pós-opera
tório imediato em cirurgia cardíaca e 
seguimento a longo prazo do doente 
cardíaco operado. 
Deve ser realizado no 5.º ano. 

3.11- Estágio Opcional 
3 Meses 

Durante 3 meses o interno pode fa
zer um estágio opcional de aprofun-

damento de algum dos estágios obri
gatórios ou de outra valência afim 
com a cardiologia. 
Igualmente válida pode considerar
se a opção pela integração numa 
equipe que esteja com projecto de 
investigação em curso. 

4 - Acções de Formação 

Durante todo o internato o interno 
deve ser corresponsabilizado por 
projectos de investigação em curso. 
Considera-se como forma mais cor
recta, que na passagem pelos dife
rentes sectores seja integrado numa 

equipe para o efeito. 
Deve igualmente ser estimulada a 
sua participação em simpósios, cur
sos, congressos etc, desde que estas 
actividades se integrem nos diferen
tes programas atraz mencionados. 
Deve ser constantemente estimulada 
e orientada a preparação de trabalhos 
científicos, bem como a apresentação 
de trabalhos, casos clínicos etc, em 
reuniões do Serviço ou Hospital. 

5- Avaliação

De acordo com a Portaria 416-B/91 
e a Portaria 186/94. 

Assembleia Geral do Colégio de Patologia Clínica 

R
ealizou-se em Junho, em 
Lisboa, para a Direcção do 
Colégio dar contas do tra

balho efectuado e auscultar os Cole
gas sobre os novos problemas que se 
lhe põem. 

O Colégio elaborou: 
- alterações ao Regimento;
- currícula mínimo para a

formação na especialidade;
- estabelecimento de

normas para idoneidade
dos serviços na formação
de especialistas.

Foi decidido rever a 
Tabela de Nomenclatura e 
criar uma comissão de 
revisão periódica da 
mesma. 

O Colégio tem defendido junto do 
Ministério: 
1 º - Obrigatoriedade da aplicabili
dade do regulamento que controlará 
os laboratórios, a todos os serviços 
públicos ou privados (eventual es
tabelecimento de prazos para o cum
primento das normas que garantam a 
qualidade a nível nacional). 
Não admitimos graus diferentes 
de qualidade, como se fosse pos
sível existirem doentes de P e 
de 2ª. 
2n - Obrigatoriedade dos licencia-

mentos dos laboratórios serem se1n
pre em nome ·do Director Téc
nico (no caso de empresas, em si
multâneo com a Administração). 
3º - Impossibilidade de uma em
presa ter mais do que um laboratório
no território nacional (decalque da 
lei francesa, país também da União 
Europeia). 
4

º - Possibilidade de as sociedades
de profissionais (médicas) permiti
rem que cada sócio pertença a três 
sociedades, sendo apenas maioritá
rio numa e situadas duas, no máxi
mo, no mesmo distrito. (Decalque da 
lei francesa que admite até cinco so
ciedades, mas num país muito 
maior). 
5º - Limite na possibilidade de 
abertura de novos postos de colheita
e proibição de transportes de produ
tos, para além da distância prevista
para os postos de colheita. 
6º - Eliminação do artigo da lei de 
bases de saúde, que obriga a concur
so público para as convenções a par
tir de 1997, o que tirará a transpa
rência da decisão, com riscos de fa
vores previsíveis. 
Suspeição de que o preço seja o cri

tério, como se a qualidade não fosse 
posta em causa. 
7º - Abolição do limite a médicos
do S.N.S. ou seus familiares de te
rem mais de 10% em sociedades de 
saúde com convenções. Será que o 
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filho de um médico hospitalar não 
poderá ter um laboratório convencio
nado? Ou um irmão? Mas as socie
dades de não médicos, não têm qual
quer limitação. Em troca de quê? 
8

º - Proibição do licenciamento de
laboratórios pertencentes a socie
dades ou empresas fabricantes de 
material, reagentes ou equipamentos 
utilizáveis pelos Laboratórios de Pa
tologia Clínica ou Análises Clínicas. 

A Secretaria de Estado defende que: 
a aplicação do mesmo regula

mento a laboratórios privados e pú
blicos implica a estes últimos gran
des despesas!!! 
(Propomos um calendário que ajude 
a solucionar dificuldades em priva
dos e em públicos). 

Que não se pode impor limite à 
posse de laboratórios, por ser contrá
rio às leis de mercado. Então como é 
que a França, país da União Euro
peia, o faz em defesa dos profissio
nais de saúde? 
Além do mais, as grandes unidades 
não acautelam a qualidade clínica, 
antes pelo contrário, massificam os 
resultados, como se a Patologia Clí
nica fosse uma espécie de banco de 
dados estatísticos. 

O Presidente do Colégio 
Dr. Francisco Crespo 

•



Projecto do Curriculum Mínimo de Pediatria

A pediatria é a medicina do grupo 
etário dos O aos 18 anos. 

1. Duração do Internato
60 meses

2. Estrutura
As áreas de formação serão distribuí
das ao longo de dois períodos, corres
pondendo um, com duração de 36
meses, à Formação Básica em Pedia
tria e o outro, de 24 meses, à Forma
ção Complementar em Pediatria.
As áreas opcionais deste segundo
período poderão ser escolhidas entre
as seguintes ou em qualquer outra
área considerada de interesse na for
mação pediátrica:
Adolescentes, Cardiologia, Cuidados
Intensivos Pediátricos, De1matologia,
Desenvolvimento, Endocrinologia,
Gastrenterologia e Nutrição, Genéti
ca, Hematologia, Imunoalergologia,
Metabólicas, Nefrologia, Neurologia,
Oncologia, Pediatria Comunitária,
Pedopsiquiatria, Pneumologia.
A sequência escolhida permitirá a
diferenciação do Pediatra Geral,
hospitalar ou do ambulatório, e do
Pediatra com interesse numa área.

3. Sequência de Estágios
O período correspondente à Forma
ção Básica decorre nos primeiros 36
meses do internato e o correspon
dente à Formação Complementrar
nos últimos 24 m�ses.

3.1. Formação Básica 
em Pediatria 

1 º Ano Pediatria Geral 
2º Ano Pediatria Geral 

N eonatologia/Peri natologia 
Cirurgia e Ortopedia 
Pediátricas 

3º Ano Pediatria Geral 
Cuidados de Saúde Primários 
à Criança e Adolescente 

3.2. Formação Complementar 
em Pediatria 

4º e 5º Anos Cuidados Intensivos 
em Neonatologia 
Estágios Opcionais 

3.3. Cursos de formação 
em áreas específicas 

Os Hospitais Centrais devem organi
zar cursos de formação, em áreas co
mo Avaliação da Qualidade de Cui
dados, Emergência Médica, Epide
miologia, Ética, Gestão dos Serviços 
de Saúde, Metodologia da Investi
gação Científica ou outras de inte
resse, que decorrem simultâneamen
te com os estágios. 

4. Duração das Áreas
de Estágio

4.1.Formação Básica 
em Pediatria 

4.1.1. Pediatria Geral 25 meses

4.1.2. Cuidados de Saúde 
Primários• 6 meses 

4.1.3. Neonatologia/ 
/Perinatologia 3 meses

4.1.4. Cirurgia e Ortopedia 
Pediátricas 2 meses

4.2. Formação Complementai· 
em Pediatria 

4.2.1. Cuidados Intensivos em 
Neonatologia 3 meses

4.2.2. Estágios Opcionais de Curta 
Duração 15 meses

Estágios de 3 ou 4 meses nas 
áreas referidas 

4.2.3. Estágio Opcional de Longa 
Duração 6 meses 

Opção sem restrições por qual
quer das áreas de Pediatria. 

Admite-se que este período de 
estágio possa ser considerado na 
atribuição ele competências. 

5. Local de Formação para
cada Estágio

5.1. O internato é efectuado em servi
ços ou Instituições consideradas 
legalmente com idoneidade/ca
pacidade formativa, proposta pe
la CNIM, com o parecer ela OM. 
Os estágios devem ser realizados 
em serviços pecliátricos. 

5.2. O internato decorre pelo menos 
em duas Instituições Hospitala
res; os internos de um Hospital 
Central diferenciado devem 
realizar parte do período de Pe-
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cliatria Geral (6-18 meses) em 
Hospitais menos diferenciados 
e com icloneiclacle para essa 
área. 

5.3. Os Cuidados Primários ele Saú
de à Criança são efectuaclos 
num Centro ele Saúde com Pe
diatria Comunitária, preferen
cialmente, da área hospitalar a 
que o interno pertence. Nesse 
período o interno deverá manter 
a actividade do Serviço de Ur
gência hospitalar. 

5.4. O internato eleve ser, parcial
mente, realizado em hospitais · 
de países membros ela União 
Europeia com funções de for
mação, sem prejuízo do progra
ma global de fonnação. 

5.5.0 exercício ele funções técnico
profissionais, por um período 
total não superior a 6 meses, 
nos países de Língua Oficial 
Portuguesa, é considerado como 
estágio efectivo. 

6. Objectivos
de Conhecimento

Os estágios cio Internato Complemen
tar de Pediatria destinam-se a fo1mar o 
pediatra geral, o qual será responsável 
pela prestação ele Cuidados de Saúde à 
Criança e ao Adolescente, no ambula
tório, urgência e internamento. 
Os objectivos a atingir são: adquirir 
conhecimentos ele fisiologia, fisiopa
tologia, diagnóstico e terapêutica elas 
situações patológicas mais frequen
tes, assim como capacidade para uma 
correcta orientação elas situações me
nos frequentes ou crónicas em con
junto com centros P.specializados. 
6.1. Pediatria Geral 
Criança e Adolescente Normal: Cres
cimento e desenvolvimento; alimen
tação e nutrição; pediatria preventiva. 
C1iança e Adolescente Doente: Patolo
gia dos vá1ios aparelhos e sistemas; te
rapêutica das situações patológicas 
mais frequentes; interpretação de exa
mes complementares ele diagnóstico; 
urgências pecliátricas; patologia de 
desenvolvimento e comportamento. 
6.2. Cuidados de Saúde Primá-

rios à Cdança e Adolescente 
Adquirir conhecimentos na área da 



prevenção da doença e na programa
ção e promoção da saúde da criança 
e adolescente no seu meio familiar e 
comunitário. 
6.3. Neonatologia/Perinatologia 
Adquirir conhecimentos de medicina 
perinatal que permitam conhecer e 
avaliar conjuntamente com o obste
tra as situações de risco. Conhecer 
as particularidades fisiológicas e fi
siopatológicas da adaptação ao nas
cer e os principais problemas do pe
ríodo neonatal. 
6.4. Cinu·gia e O1·topedia 

Pediátdcas 
Adquirir conhecimentos no diagnós
tico e orientação terapêutica das 
principais situações patológicas e 
elas variantes cio normal. 
6.5. Cuidados Intensivos 

em Neonatologia 
Adquirir conhecimentos no diagnós
tico e orientação ·terapêutica elas si
tuações patológicas que requerem 
cuidados intensivos. 
6.6. Urgência/Emergência 

pediátrica 
Adquirir conhecimentos no diagnósti
co e tratamento elas situações que ne
cessitam de actuação de urgência. 
6. 7. Estágios Opcionais
6.7.l. Cardiologia, Dermatologia,

Enclocrinologia, Gastroentero
logia e Nutrição, Hematologia, 
Imunoalergologia, Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia, Pneu
mologia. 
Adquirir conhecimentos ele fi
siologia, fisiopatologia, dia
gnóstico e terapêutica elas si
tuações mais frequentes em 
cada área. 

6.7.2. Adolescentes 
Conhecer as especificidades cio 
crescimento e desenvolvimento 
deste grupo etário e das suas 
variantes nonnais e patológicas. 

6. 7.3. Cuidados Intensivos
Adquirir conhecimentos de fi
siopatologia e patologia clínica 
das situações que necessitam de 
actuação de urgência e emergên
cia (doente em situação crítica). 

6. 7 .4. Desenvolvimento
Identificar os diferentes facto
res e conhecer as principais 
etapas do desenvolvimento in
fantil de modo a reconhecer e 
en_caminhar precocemente os 

desvios da normalidade. 
6.7.5. Genética, Doenças Metabólicas 

Adquirir conhecimentos que 
permitam identificar as doen
ças genéticas/metabólicas 
mais frequentes. 

6.7.6. Pediatria Comunitária 
Adquirir conhecimentos no 
planeamento e gestão da saú
de infantil e juvenil. 

6.7.7. Peclopsiquiatria 
Conhecer os principais factores 
da saúde mental infantil e juve
nil. Identificar precocemente 
sintomas de disfunção psico
emocional da criança e adoles
cente. 

7. Objectivos do Desempenho
7 .1. Pecliatl'Ía Geral
Acompanhar e orientar o desenvolvi
mento normal da criança e adolescen
te. Diagnosticar, ·tratar e acompanhar
integralmente as siluações mais fre
quentes da patologia pediátrica. De
teclar e orientar para centros especia
lizados as situações que destes neces
sitem. Acompanhar em ambulatório e
em ligação com os referidos centros os
doentes com patologia crónica. Deverá
estar igualmente apto à interpretação
de exames complementares de dia
gnóstico e à execução das técnicas de

· diagnóstico e terapêutica.
7 .2. Cuidados de Saúde

Pl'imários à Criança
Avaliar e promover o crescimento e
desenvolvimento normal da criança e
do adolescente na família e na comu
nidade. Desenvolver actividades para
a promoção da saúde. Identificar os
desvios da normalidade.
7.3. Neonatologia
Assistência ao paito e reanimação. Sa
ber observar e orientar o recém-nas
cido normal. Diagnosticar e tratar as
situações que requerem cuidados es
peciais e orientar e estabilizar as que
necessitam de cuidados intensivos.
7.4. Cimrgia e Ortopedia

Pediátl'Ícas 
Rastrear e orientar as situações pato
lógicas mais frequentes. 
7 .5. Cuidados Intensivos 

em Neonatologia 
Executar as técnicas básicas de dia
gnóstico e terapêutica das situações 
que requerem cuidados intensivos. 
7 .6. Urgência/Eme1·gência 
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Pediátrica 
Executar as técnicas básicas de dia
gnóstico e terapêutica das situações 
de urgência/emergência, nomeada
mente reanimação. 
7. 7. Estágios Opcionais
7.7.l. Cardiologia, Dermatologia, En

docrinologia, Gastroenterologia e 
Nutrição, Hematologia, Imunoa
lergologia, Nefrologia, Neuro
logia, Oncologia, Pneumologia. 
Diagnosticar, tratar e orientar 
adequadamente as situações 
mais frequentes em cada área e 
executar e interpretar as técni
cas básicas de diagnóstico. 
Orientar e seguir conjuntamente 
com os centros especializados 
as situações menos frequentes. 

7.7.2 Adolescentes 
Desenvolver uma atitude ade
quada ao atendimento deste gru
po etário nomeadamente através 
cio treino de técnicas apropria
das de entrevista médica. 

7.7.3. Cuidados Intensivos 
Executar as técnicas básicas 
de diagnóstico e terapêutica 
do intensivismo pediátrico 
que permitem estabilizar o 
doente crítico. 

7.7.4. Desenvolvimento 
Aplicar e interpretar adequada
mente escalas de avaliação do 
desenvolvimento. Orientar as 
patologias mais comuns. 

7.7.5. Genética, Doenças Metabólicas 
Identificar e orientar as situa
ções de risco e actuar de forma 
adequada na criança e família 
com doenças genéticas ou me
tabólicas. 

7.7.6. Pediatria Comunitária 
Planear e gerir os recursos em 
saúde infantil numa detenni
nada comunidade. 

7.7.7. Pedopsiquiatria 
Identificar e orientar as situa
ções ele risco e actuar de forma 
adequada na criança e família. 

8. Avaliação
dos Conhecimentos
e do Desempenho

A avaliação fai·-se-á, de acordo com a 
Portaria nº 416-B/91 e 186/94 de 31 
de Março considerando as diferentes 
áreas da formação pediátrica. 
8.1. Orientado1· de Fonnação 
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Até ao final do 1 º mês, o interno propo
rá um Orientador ele Formação. Caso 
não o faça este será designado pelo Di
rector cio Serviço. O Orientador partici
pará nas decisões a seguir referidas. 
8.2. Planeamento das Actividades 

a) Até ao final cio 3º mês será defi
nido o plano global cios 3 primei
ros anos de Internato. Serão consi
derados os interesses cios Hospi
tais Centrais e Distritais e cio inter
no. O período ele Pediatria Espe
cial deverá estar planeado até 6
meses antes cio início dessa fase.
b) Até ao fim cio 1 º ano, o interno

integrar-se-á num Projecto ele In
vestigação em curso na Instituição
ou proporá um Projecto ele Investi
gação a realizar nos 2 anos subse
quentes, independentemente da
actividacle científica regular que
vier a desempenhai- nos estágios.

8.3. Prog1·ama dos estágios 

e rewúão intercalar 

de avaliação 

No início de cada estágio o interno se-

rá informado, pelo director do serviço 
ou pelo responsável da unidade, dos 
objectivos do conhecimento e do de
sempenho pretendidos. Recomenda
se uma reunião para avaliação da ade
quação entre os objectivos do estágio, 
o desempenho do interno e as condi
ções propiciadas pelo serviço. Espera
se do interno um papel activo de críti
ca para a melhoria da organização das
actividades fo1111ativas do serviço.
8.4. Sistema de Avaliação

a) Em cada estágio, o interno será
avaliado pelo director ou responsá
vel da unidade e por outros espe
cialistas do serviço. Um destes po
de ser escolhido pelo interno de
entre os que tenham estado espe
cialmente ligados ao seu tirocínio.
b) Avaliação do conhecimento:
1. Discussão do relatório de acti
vidades;
2. Interrogatório livre sobre os te
mas da área em estágio.
c) Avaliação do desempenho:
1. Apresentação de dois casos clí-
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nicas escolhidos de entre seis pré
viamente seleccionados pelo inter
no, em que este procurará pôr em 
relevo a colheita da história, o dia
gnóstico diferencial elaborado, a 
justificação e interpretação dos 
exames realizados, a orientação te
rapêutica e o seguimento. 
Este ponto não se aplica aos está
gios em que o interno não tenha 
tido doentes sob a sua responsa
bilidade directa; 
2. Análise da actividacle do interno 
durante o estágio: contactos com as
crianças e pais, relações com os en
fermeiros e outros profissionais,
participação em reuniões, trabalhos
e actos médicos realizados.
d) A classificação final do estágio
será numérica, de O a 20, obtida
pela soma das notas na avaliação
de conhecimentos e do desempe
nho ponderadas subjectivamente
pela avaliação contínua que resul
tou da exposição do interno duran
te o estágio.



a e u a dade.con encioso 

Cedência Gratuita 
de Medicamentos nas Urgências 
M é d i cas Resposta à Associação Nacional de Farmácias

Parecer 

Foi solicitado a este Contencioso 
que se pronunciasse sobre se a ce
dência gratuita de medicamentos em 
situações de urgências médicas po
derá ser susceptível de consubs
tanciar o crime de exercício ilegal de 

· actividade de farmácia.
A questão foi colocada por uma 

sociedade de prestação de cuidados 
médicos, nomeadamente de consul
tas domiciliárias nocturnas, que se 
propõe fornecer gratuitamente a me
dicação de urgência aos doentes dela 
carenciados, desde que haja indica
ção médica nesse sentido. 

E isto porque a Associação Nacio
nal de Frumácias enviou uma cruta na 
qual equipru·ou a referida actividade à 
venda de medicamentos, consideran
do, consequentemente, que os médicos 
ou a sociedade em causa estariam a 
inconer no crime de exercício ilegal 
de actividade de frumácia. 

Cumpre apreciar a situação acima 
descrita. 

Como é sabido por todos aqueles 
que exercem a medicina, a aplicação 
ou ministração de medicamentos em 
muitas situações, nomeadamente de 
urgência, faz parte do próprio acto 
médico. 

Para nós esta matéria é indiscu
tível, sob pena de se ferirem os prin
cípios mais básicos do dever ser da 
profissão, designadamente quando 
possa ser colocada em risco a saúde 
ou a vida do doente. 

A aplicação de um medicamento 
em socorros médicos urgentes não 
pode, por isso, corresponder a uma 
venda de medicamentos. 

Com efeito, o artº 133º do Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos 
estabelece que: 

"1 - São proibidos a venda ou for
necimento de medicamentos pelo mé
dico aos seus doentes. 

2 - Exceptuam-se os casos de for
necimento gratuito e amostras com fins 

científicos ou de solidariedade, bem 
como os casos de socorros urgentes

e ainda os produtos de contraste ou 
medicamentos necessários à execusão 
de exames radiol6gicos, laboratoriais 
ou outros, que deverão ser cedidos a 
preço de custo e mencionados nas fac
turas referentes aos exames." 

Quer isto dizer que os médicos, 
em casos de socorros urgentes, po
dem fornecer gratuitamente medica
mentos, não estando por isso a violar 
o Código Deontológico ou qualquer
outra legislação em vigor, nomeada-

mente o D.L. nº 48547, de 27 de 
Agosto de 1968. 

Em conclusão: 

Os médicos ou sociedades de 
prestação de cuidados de saúde para 
que estes trabalhem podem, em si
tuações de urgência, aplicar ou ce
der gratuitamente medicamentos 
sem que por isso mconam em exer
cício ilegal de farmácia. 

O Consultor Jurídico 
Paulo Sancho 

Exercício ilegàl 
Processos referentes ao ano de 1994 

de Medicina 
Processos de Exercício Ilegal de 

Medicina distribuídos em 1994: 
(24 processos) 
Os processos ficaram a cargo do 

consultor jurídico Paulo Sancho e 
genericamente são constituídos por 
participações crime, encerramen
to/ou fiscalizações de consultórios, 
queixas às entidades competentes no 
âmbito da publicidade ilegal e parti
cipações à Direcção Geral de Saúde. 
Foram, assim, elaborados: 
• 5 pedidos de fiscalização;
• 7 de encerramento;
• 9 participações crime;
• 3 recursos contenciosos;
• 1 resposta a uma reclamação

hierárquica.
Acresce que nesta matéria foi da

da assistência testemunhal em pro
cessos crime por usurpação de fun
ções já pendentes e complementadas 
participações que entraram durante 
este ano e nos anos imediatamente 
transactos e que não foram contabili
zadas na quantificação acima re
ferida. 
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Obviamente que o movimento de 
processos com entradas e saídas foi 
muito superior, já que foram proferi
das informações e pareceres diversos 
sobre cada uma das diligências que 
mandámos efectuar em cada um dos 
processos e algumas das vezes repe
tidas participações e pedidos. 

Parte dos processos foram manda
dos arquivar por falta de prova e ou
tros por os participados se terem au
sentado para parte desconhecida. 

Relativamente aos restantes en
tendeu-se, nuns casos que não havia 
matéria probatória bastante que sus
tentasse uma participação crime e 
noutros que não se verificavam os 
requisitos necessários para o encer
ramento dos locais. 

Dos processos de Exercício Ilegal 
de Medicina organizados pelo Con
tencioso constata-se que o seu nú
mero global entre arquivados e pen
dentes ascende a 222. 

O Consultor Jurídico 
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actual d a d e • 

List·a de medicamentos 
sujeitos e não sujeitos 

Prémios da 
Fundação SPA 
"The Original Spa Water" 

a receita médica 

E 
m aditamento à notícia publi
cada no número de Abril de 
1995, informa-se que em 6 de 

Agosto de 1994 foi publicado o De
creto-Lei nº 209/94, o qual transpôs 
a Directiva nº 92/26 CEE, relativa ao 
regime jurídico da classificação de 
medicamentos de uso humano, quan
to à dispensa ao público. Este 
Decreto-Lei determina no seu artigo 
11 º que serão publicadas anual
mente as listas de medicamentos 
sujeitos e não sujeitos a receita 
médica. 

Assim sendo, publicado o Des
pacho nº 55/94, de 21 de Dezembro, 
do Ministro da Saúde, são editadas 
pela primeira vez as listas de todas 
as especialidades farmacêuticas 

(Decreto-Lei nº 209/94) 

existentes, agrupadas por ordem 
alfabética e do seu nome comercial, 
dentro de cada subgrupo de classi
ficação fármaco-terapêutica. 

O Instituto Nacional da Farmácia 
e do Medicamento entendeu que 
seria de dar a conhecer, sob a forma 
de publicação que permite f á 
cil consulta, o arsenal terapêutico 
de medicamentos registados em 
Portugal. 

Os interessados em adquirir a 
referida Lista de Medicamentos de
vem dirigir-se às lojas da Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda. No en
tanto, um e�emplar do mesmo en
contra-se à disposição dos médicos 
para consulta na Secretaria da Or
dem dos Médicos. 

Os Prémios da Fundação SPA são atri
buídos anualmente. Os prémios para o 
período de 1993 a 1995 são atribuídos 
em reconhecimento de "uma contribui
ção original ao estudo de fluxo sanguí
neo e a sua regulação". 

O prémio de 10.000 ECU, exclusiva
mente para pesquisadores da Bélgica, 
Holanda e Luxemburgo, foi atribuído 
em 1993. 
O prémio de 15.000 ECU, exclusiva
mente para pesquisadores da União 
Europeia, foi auibuído em 1994. 
O Prémio Internacional de 25.000 
ECU será atribuído em 1995. 
O Prémio da Fundação SPA para o 
ano de 1995 será aberto a pesquisa
dores sem limitação geográfica. 

As inscrições devem ser enviadas ao 
Fonds National de la Recherche Scien
tifique antes de 15/09/95. 

Prémio Medinfar 

O 
s prémios preten
dem distinguir os 
autores dos três 

melhores trabalhos inédi
tos sobre temas ligados a 
uma das grandes áreas da 
patologia com maior inci
dência na clínica geral. 

Os trabalhos para este 
concurso foram avaliados 
por um júri de cinco mem
bros presidido pelo Prof. 
Jorge Peneda. 

O primeiro prémio não 
foi atribuído. 

O 2º Prémio foi 
atribuído ao trabalho com 
o título "Grandes utiliza
dores - contributo dos
factores psicológicos e
relacionais na evolução da doença crónica", da autoria do Dr.
Idalmiro Rocha Carraça e colaboradores. O 3º Prémio distinguiu o
trabalho "Construção e validação de uma escala para o diagnóstico
de hepatites medicamentosas em clínica geral", da autoria do Dr.
Vasco A. J. Maria.
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o p i n 

1 Conselho Regional do s·ul* 

A 
proxima-se do seu _ter�
mo o mandato de três 
anos que nos foi consi
gnado nas eleições de 
Dezembro 1992. Che

gou a hora do balanço e de perspec
tivar o futuro. 

Cabe a cada médico, quer os que 
nàs apoiaram quer os nossos oposito
res, analisar os resultados da nossa 
acção, verificar se o que foi prometi
do foi realizado. 

Pela nossa parte queremos afir
mar que o esforço empreendido, em
bora grande e nem sempre gratifi
cante, valeu a pena e que sentimos 
ter contribuído para o nascimento de 
uma nova Ordem dos Médicos. 

Prometemos democ1·atizar 
a 01·dem e cumprimos. 

- Três anos passados todos os mé
dicos especialistas portugueses fo
ram adinitidos nos 1:espectivos Colé
gios de Especialidade. 

- Três anos passados as direcções
dos Colégios representam efectiva
mente os seus membros pois i·esulta
ram de uma indicação eleitoral ine
quívoca. 

- Três anos passados os proble
mas das novas especialidades estão 
resolvidos ou em vias disso. O uni
verso de especialidades controversas 
como o de Ci;-urgia Maxilo-Facial es
tá establecido e estão reunidas qS 
condições para o Colégio funcionar 
plenamente. 

- Três anos passados o Conselho
Nacional do Médico Interno é um ór-

gão eleito, ouvido atenta e regular
mente em todos os assuntos que res
peitem a formação pré e pós-gra
duada. 

Prometemos dignificar 
a Ordem e cwnprhnos. 

- Três anos passados a Titula
ção Única é uma reaiidade, trans
formando o processo de formação 
pós-graduada português num paradi
gma de credibilidade entre todos os 
europeus. 

- Três anos passados estão em
vias de concretização o estabeleci
mento dos planos de formação de to
das as especialidades, bem como a 
determinação de condições de ido
neidade dos serviços formadores. 

- Três anos passados começam
a verificar-se visitas aos serviços para 
avaliar as condições em que se pro
cessa a formação nas várias especia
lidades, estando particuiarmente 
adiantado o trabalho na especialidade 
de Medicina Geral e Familiar. 

Prometemos credibilizar 
a Ordeni e cwnp1·hnos. 

- Três anos passados a Ordem é
regularmente consultada pelos tribu
nais, Inspecção Geral de Saúde e 
Ministério Público em casos que en
volvam suspeita de negligência ou 
má prática médica. 

- Três anos passados as posições
da Otdem são entendidas pelos por
tugueses como análises sérias e pro
motoras da Saúde e não como mani-
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festações corporativas de defesa de 
privilégios. 

._ - Três anos passados a aplicação •.J

isenta e sistemática do novo Regula
mento Disdplinar assegura aos mé-
dicos um julgamento interpares cre-
dível, digno e alheio a pressões. 

Prometemos defender 
os médicos e cwnp1·hnos. 

- Três anos passados funciona com
regularidade o Forum Médico, espaço 
de debate em que se procuram encon
trar os consensos e os pontos comuns 
a todas as organizações médicas. 

- Três anos passados as Associa
ções da Medicina Livre apresentam 
uma dinâmica mais forte tendo cons� 
tituído uma Federação aglutinadora. 

- Três anos passados os sindica
tos ocupam plenamente o seu espaço 
exercendo sem constrangimentos a 
sua acção de defesa dos médicos as
salariados livres da interferência da 
Ordem na sua área específica de 
competência. 

- Três anos um Congresso Nacio�
nal com mais de mil e quinhentos 
participantes e dezenas de simpósios 
e workshops, atestam os espaços de 
diálogo que foi possível criar. 
Pr01neten1os preservar 
e expandir o patrhnónio 
e cwnprimos. 

- Três anos passados quase todas
as dependências da Ordem estão 
ligadas por uma rede informática 
que permite responder instantanea
mente às solicitações. 
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- Três anos passados a comunica
ção entre os médicos está assegurada 
por dois órgãos de informação, um de 
natureza científica e outro sócio-pro
fissional que todos os meses chegam 
a casa de todos os médicos. 

- Três anos passados estão em
funcionamento sedes distritais da 
Ordem, compradas com os esforços 
de poupança empreendidos, inte
gralmente pagas no Funchal, Faro e 
Évora. Estão em fase adiantada de 
projecto e aquisição as sedes de Se
túbal, Angra do Heroísmo, Ponta 
Delgada e Santarém. Em Lisboa foi 
completamente remodelado um pré
dio da Av. Almirante Reis onde an
tes do final do ano estarão a funcio
nar serviços de apoio aos médicos 
em quatro andares. 

Tudo isto foi possível graças a um 
escrupuloso respeito pelas promes
sas eleitorais que então fizémos con
substanciadas no programa Ordem a 
Casa de Todos os Médicos. 

Tal programa aglutinador teve ori
gem como todos se lembram num 
grupo heterogéneo de colegas da 
Secção Regional do Sul. 

Foi com a consciência de que era 
imperiosa a mudança na Ordem dos 
Médicos, e que essa mudança era 
possível se consensual e dinamizada 
a partir da Secção Regional que con
grega o maior número de médicos, 
que se conseguiu realizar o que foi 
feito. 

Cabe uma palavra de apreço para 
os colegas das direcções da Secção 
Regional do Norte e Centro bem co
mo para o Bastonário Dr. Santana 

Maia que desde o início se integra
ram na letra e no espírito do progra
ma sendo hoje inegavelmente co-au
tores da mudança acontecida. 

Nem tudo, no entanto, são boas 
notícias. O panorama da Medicina e 
dos Médicos em Portugal i1este final 
de século não é risonho. 

Os últinios anos não trouxeram 
uma melhoria significativa nas con
dições de vida e trabalho dos médi
cos nem uma alteração apreciável do 
degradado estado da Saúde. A cons
trução desenfreada de novas unida
des não melhorou a sua organização 
antes se acentuando de forma suicí
da as características de asfixia buro
crática, dependência política e inefi
cácia a todos os níveis a que estáva
mos habituados. 

O compadrio e o clientelismo au
mentaram de forma confrangedora à 
medida que se foi perpetuando o 
partido do poder e a necessidade de 
servir clientelas. 

As decisões de Saúde continua
ram a ler um fortíssimo componente 
político, ficando os técnicos arreda
dos elas instâncias de decisão. 

A dívida pública aos médicos 
convencionados alimentou a limites 
insuportáveis enquanto o Governo 
cedia a lobbies mais poderosos ou 
com menos escrúpulos nos métodos 
de luta empregues. 

No sector assalariado, apesar da 
luta sindical, degradaram-se as con
dições de trabalho e remuneração 
dos médicos, assistindo-se ao suces
si.vo incumprimento de acordos esta
belecidos. 
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Na carreira médica foi privilegia
do o compadrio e a subserviência, 
por vezes com clara intervenção do 
poder com o consequente desprestí
gio e abastardamento do que era an
tes um referencial de qualidade. 

Efectivou-se e aunienta todos os 
dias o número de médicos sem vín
culo, fragilizando a Classe e facili
tando a entrada no sector das multi
nacionais ou elas estruturas económi
cas nacionais de clara vocação 
lucrativa. 

Foi promovido pelo Gôverno a 
funcionalização dos médicos retiran
do-se-lhes a autonomia e indepen
dência. Foi procurado sistematica
mente subordinar a técnica e a ética 
aos ditames da economia. Neste par
ticular foi sistemáticamente negado 
o príncipo de regulamentos iguais de 
carácter técnico - para o sector pú
blico e privado.

À consequência inevitável desta 
situação foi a desmotivação e desin
teresse de muitos médicos. Sendo, 
como se reconhece, manifeslamente 
pobre o nível técnico e a capacidade 
cios decisores, a desmotivação dos 
médicos levará a curto p1:azo a uma 
insustentável degradação do nível de 
cuidados prestados. 

Perante a actual situação é im
portante que a Ordem dos Médicos 
consiga responder aos desafios do 
futuro. 

(*) Documento aprovado na reunião 
do Conselho Regional do Sul, 
em 9 de Agosto de 1995. 



op nião. 

Para tal há que desenvolver nos 
próximos anos um conjunto de ac
ções visando a promulgação de di
plomas que consubstanciem na lei 
princípios maiores da Ética, assegu
rem a luta contra o exercício da me
dicina por indivíduos sem formação 
e libertem os médicos do jugo dos 
burocratas e administradores incom
petentes e prepotentes. 

Assiin, ve111os c01110 
iinprescmdível e como objectivo 

de uma futm·a direcção: 

Conseguir a aprovação de diplo
mas sobre Acto Médico, Respon
sabilidade Médica e Segredo Pro
fissional. 
Consolidar a intervenção da Or
dem sobre o ensino e formação 
médicos, utilizando os mecanis
mos que a lei actual faculta, no
meadamente no que se refere à 
atribuição de idoneidades para a 
formação, verificação e creditação 
técnica e ética dos serviços bem 
como acompanhamento do ensino 
médico pré e pós-graduado e da 
formação contínua. 

- Procurar garantir melhores condi
ções de exercício profissional
através:

Dinamização da medicina livre 
com eliminação de entraves de 
natureza burocrática e garan
tindo condições de competi
tividade. 
Aprovação de uma Lei Quadro 
de Convenções que consubs
tancie o princípio cio direito re
sidir no cidadão permitindo 
que em condições de igualdade 
de apoio este opte pelo pres
tador. 
Dignificação das Carreiras Mé
dicas através de concursos de 
âmbito nacional, externos e de 
indiscutível transparência e 
primado técnico. 
Sistematização de condições 
de apoio aos Jovens médicos, 
nomeadamente na fase de ins
talação na vicia profissional. 
Intervir sobre a política de 
Saúde excluindo qualquer ca
rácter partidário ou ideológico 
mas procurando que esta res
peite os Princípios Basilares 

da Ética Médica tais como o 
direito cio doente ao segredo 
profissional, à livre escolha do 
médico, à responsabilidade 
profissional e o direito do mé
dico à independência profis
sional, à liberdade de prescri
ção e ao bom nome. 
Procurar intervir sobre os fac
tores condicionantes da presta
ção de cuidados de Saúde como 
sejam os que se relacionam 
com o medicamento nomeada
mente no que se refere à sua 
publicidade, ao respeito pela 
prescrição médica e às relações 
da indústria farmacêutica com a 
medicina. Deverá promover
-se a regulamentação em ter
mos éticos do apoio à formação 
contínua e à investigação cien
tífica. 

Os objectivos que enunciados só 
poderão se;· viabilizados por uma 
profunda alteração estrutural cios há
bitos de gestão e organização da Or
dem para que esta responda com fle
xibilidade, rapidez e harmonia aos 
desafios que certamente lhe serão 
colocados. 

Assim, entendemos que 
o futuro Bastonário e direcções
das Secções Regionais deverão
assegurar:

Que o Conselho Nacional Exe
cutivo, órgão máximo executivo 
da Ordem, passe a reunir se
manalmente na sede delibe
rando atempadamente sobre 
todo o expediente. O CNE en
viará aos Conselhos Regionais 
para parecer e debate todos os 
assuntos de ordem geral que 
exijam um estudo aprofundado. 
O CNE deverá ser assessorado 
por um secretariado orientado 
por um Secretário-geral, fun
cionário de topo de carreira da 
Ordem cios Médicos que asse
gurará a redacção semanal das 
Actas e a execução das delibe
rações havidas. 
Deverão ser criados Departa
mentos, orientados por persona
_lidades de reconhecido mérito, 
que desenvolvam e dinamizem 
áreas específicas de actuação 
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da Ordem. De momento consi
deramos imprescindíveis os De
partamentos Internacional, de 
Publicações, de Formação e 
Ético-Jurídico. Os coordenado
res destes departamentos pro
moverão a ligação entre diver
sas estruturas da Ordem, inte
grando os orgãos consultivos e 
reportando ao CNE nele tendo 
assento. 
Deve ser completada a infor
matização da Ordem ligando 
entre si em rede as sedes dis
tritais. Há neste particular que 
concluir a instalação das men
cionadas sedes bem como pôr 
em funcionamento pleno o edi
fício da Av. Almirante Reis, 
futuro centro de serviços, arti
culado com o edifício da Av. 
Almirante Gago Coutinho, cen
tro coordenador, de direcção, 
de reunião e convívio dos mé
dicos. 
Os benefícios sociais já decidi
dos e em fase de efectivação 
deverão ser concluídos, no
meadamente o Cartão de Cré
dito negociado com uma insti
tuição bancária, o sector de se
guros apoiado na Sanoseguros 
e a efecti vação das decisões to
madas sobre o "Fundo de soli
dariedade". 
Deve ser promovido um censo 
dos médicos que permita, atra
vés do conhecimento de quem 
somos, onde estamos e o que 
fazemos, consultas regulares 
sobre temas específicos tais 
como os Boards europeus, as 
Carreiras Médicas, as Especia
lidades e Competências, etc. 

Conselho Regional do Sul 
Triénio 1992-95 

Rui Bento 
Joshua Ruah 
Joaquim Cândido 
Pedro Nm1es 
Rasiklal Ranchhod 
João Sarniva 
Carlos Silva Santos 
Frnncisco Madaíl 
He11l'ique Vaz Velho 
Manuel Seixas 
Vitor Ramos 



Ao aproximar-se 

um novo período 

eleitoral para 

a Assembleia da 

República 

entendeu 

a Ordem 

dos Médicos 

solicitar aos 

principais Partidos 

com representação 

Parlamentar 

uma posiçao 

sobre as políticas 

a desenvolver 

na área da Saúde. 

Transcrevemos 

nesta revista 

a carta 

e o questionário 

enviados aos 

líderes 

do PP, PCP, 

PS e PSD, assim 

como as respostas 

já recebidas 

até ao fecho 

desta edição. 
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Carta enviada pelo Bastonário 
da Ordem dos Médicos 

Exmº Senhor Presidente, 

Pretende a Ordem 
dos Médicos conhecer 
a posição dos dirigentes 
dos quatro principais Partidos 
Políticos portugueses àcerca 
de algumas questões 
concernentes à área da Saúde 
que, embora seja sectorial, diz 
respeito a toda a população. 

Assim, permitimo-nos 
colocar algumas questões 
de vária índole, em que a 
resposta de Vossa Excelência, 
a divulgar aos cerca de 30.000 
médicos portugueses, através 
da nossa Revista, muito 
poderá ajudar a um melhor 
conhecirn,ento, por parte 
destes, q,a matriz orientadora 
do próximo Governo a sair 
das eleições de i de Outubro 
de 1995, em matérias tão 
sensíveis e controversas. 

Creia Vossa Excelência que 
esta solicitação mais não é que 
uni melhor esclarecimento aos 
médicos <!,os vários programas 
partidários em questões que 
mais os preocupam e motivam 
e que se deseja como uma 
forma de clareza democrática 
entre as principais forças 
políticas. 

Aguardando uma resposta 
positiva ao nosso pedido, em 
tempo útil, subscrevo-nie com 
a maior consideração e 
enviando os melhores 
cumprimentos pessoais. 

O Presidente da Ordem 
dos Médicos 
Carlos Alberto de Santana Maia 

Questões suscitadas 
1. No respeitante à Saúde
concorda com o actual texto 
constitucional? Deverá 
ser alterado? Em que sentido? 

2. Deverá a actual
Lei de Bases da Saúde
ser revista? Que alterações
devem ser feitas?

3. O Decreto-Lei nº 11/93
(Estatuto do Serviço Nacional 
de Saúde) deve ser 
substituído por novo 
diploma? Quais os principais 
pontos de discordância? 

4. Deve ser revogada
a actual legislaçâo
sobre Gestão Hospitalar
e aprovada nova formulação
sobre Gestão das Unidades
de Saúde?

5. Que pensa da Medicina
Convencionada? Deve ser
estimulada, desincentivada,
abolida? No primeiro
càso deve ser negociada
uma Lei-Quadro
de Convenções entre
o Ministério da Saúde
e a Ordem dos Médicos?

6. Poderão os médicos
que trabalham no S.N.S.
sem exclusividade fazer
convenções com as A.R.S. ? 
Com que critérios?

7. Deve o regime
de exclusividade do trabalho
médico no S.N.S.
ser obrigatório? Incentivado?
Opcional? Não permitido?
Em que casos, desde
a formação pós-graduada
até aos lugares de direcção?

8. Como devem 
ser financiados os cuidados
de saúde? Orçamento
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de Estado? Sub-sistemas? 
Seguros de Saúde? Fundo 
autónomo para a saúde? 
Outras modalidades? 

9. Que pensa da gestão
privada das unidades públicas
de saúde? Centros de Saúde?
Hospitais? Convenções
com grupos de médicos?
Empresas?

1 O. Deve ser publicado 
um diploma que defina 
o Acto Médico? Pela positiva? 
Pela negativa? 

11. Poderá a prescriçâo 
médica ser substituída 
por um não médico
sem a sua autorização?
Em que situações?

12. Deverá o segredo 
profissional médico ser 
objecto de legislação 
específica? 
Em que sentido? 

13. A Lei nº 6/84 (Interrupção 
voluntária da gravidez) 
deve ser alterada? Mais 
alargada? Mais restritiva? 
Se constitucionalmente
for admitida a figura

do referendo considera
que esta matéria
possa vir a ser objecto
de consulta referendária?

14. Qual a análise que faz
da acção nos últimos anos
da Ordem dos Médicos
a nível nacional e 
internacional?
E o que pensa globalmente
da profissão médica
e dos médicos?

15. Deseja dirigir alguma
mensagem aos médicos
e à Medicina Portuguesa?

•



a c t ii a l  d a d e p o l í t e a 

Partido Popular 

•• Liberalizar o mercado
dos cuidados de saúde ( ... ) 

a m·elhor garantia da liberdade 
· de escolha do cidadão''

1. No respeitante à Saúde
concorda com o actual texto
constitucional? Deverá ser
alterado? Em que sentido? 
O texto constitucional, embora per
mitindo a evolução do actual sistema
para um sistema misto, tal como o
demonstrou a Lei de Bases da Saú
de, não é contudo suficientemente
claro no que respeita à corresponsa
bilização do cidadão pela sua saúde,
nomeadamente no referente ao fi
nanciamento do Sistema. Discorda
-se do conceito redutor de Serviço
Nacional de Saúde como único ins
trumento da efectivação da prestação
de cuidados de saúde.

2. Deverá a actual Lei de Ba
ses da Saúde ser revista? Que
alterações devem ser feitas? 
Sim. Considerando o exposto no do
cumento do Partido Popular que utili
zamos como introdução ao questioná
rio que nos é enviado (ver p,íg. 27),
deverão ser alteradas todas as Bases
que consagrem o Estado como o prin
cipal prestador e financiador do siste
ma. Assim, as alterações apontarão
no sentido de uma inequívoca abertu
ra ao sector privado, com e sem fins
lucrativos, como agentes e parceiros
naturais cio próprio Estado, nas fun
ções acima referidas, caracterizando
um sistema misto ( 1o geral as Bases
constantes cio Cap. III cio Serviço a
cional de Saúde).
Em contrapartida, considera-se indis
pensável a clara e correcta assump
ção por parte do Estado da função re
guladora, coordenadora e fiscalizado
ra cio funcionamento das estruturas
integradas _no Sistema Nacional de

Saúde, na defesa cio interesse público 
e garantia do Direito à Saúde. 

3. O Decreto-Lei nº 11/93
(Estatuto do Serviço Nacio
nal de Saúde) deve ser subs
tituí do por nóvo diploma?
Quais os principais pontos
de discordância? 
Deve ser revogada e substituída por
outro diploma que estabeleça os prin
cípios de um sistema misto e separe
claramente a função prestadora e fi
nanciadora do Estado. Com efeito o
D.L. 11/93 de 15 de Janeiro consagra 
um modelo centralizador e burocrático 
da função prestadora, criando simult
aneamente os próprios impedimentos
à correcta gestão do sistema público,
apenas recorrendo às convenções
privadas quando atinge o seu limiar
de ineficácia, numa política de su
balternização impeditiva do correcto
desenvolvimento do sector não estatal.
Paralelamente, e tal como fica claro
nos artigos 14 e 16, entre outros,
concentra na mesma entidade, de
natureza intermédia, a função pres
tadora e a função financiadora.

4. Deve ser revogada a ac
tual legislação sobre Gestão
Hospitalar e aprovada nova
formulação sobre a Gestão
das Unidades de Saúde?
Deve ser revogada a actual legisla
ção sobre Gestão Hospitalar e em
circunstância alguma deverá ser
aprovado o actual projecto de diplo
ma sobre a mesma matéria.
Em primeiro lugar, no modelo preco
nizado pelo Partido Popular, as dife
rentes Unidades de Saúde públicas
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deverão ter um regime jurídico que 
lhes permita uma gestão empresa
rial, único modo de poderem, de for
ma equitativa, competir com os pres
tadores privados. 
Assim a caracterização dos hospitais 
como pessoas colectivas dotadas de 
autonomia admú1istrativa e financeira 
é desde logo impeditiva dessa compe
tividade nas principais áreas como o 
planeamento estratégico, recursos hu
manos, i,ú·ra-estruturas e equipamen
tos, aquisições, etc ... 
Em segundo lugar é imperativo criar 
condições, nomeadamente de enqua
dramento jurídico, à prática da medici
na privada no âmbito dos hospitais pú
blicos, de forma efectiva. Por fim, o ac
tual projecto, que apenas remenda a lei 
anterior, cria uma infinidade de níveis 
hierárquicos, excesso de comissões, 
confusa articulação com figurino rígido, 
irrealista e portanto inoperacional. 

5. Que pensa da Medicina
Convencionada? Deve ser
estimulada, desincentivada,
abolida? No primeiro caso
d�ve ser negociada uma Lei
Quadro de Convenções en
tre o Ministério da Saúde e a
Ordem dos Médicos? 
A medicina convencionada deve ser
incentivada e ser a base de sustenta
ção, a nível de cuidados de saúde, cio
Sistema Nacional de Saúde a redefinir. 
A Ordem dos Médicos define o valor 
relativo técnico, sendo o valor das
constantes negociado em função de
quem financia a saúde e de quem vai
prestar cuidados. Aquilo que é chama
do actualmente de medicina conven
cionada não passa de uma caricaturn. 



6. Poderão os médicos que
trabalham no S.N.S. sem ex
clusividade fazer convenções
com as A.R.S.? Com que cri
térios?
Na base da nova organização dos
cuidados primários de saúde defini
dos pelo Partido Popular a pergunta
não tem enquadramento.

7. Deve o regime de exclusivi
dade do trabalho médico no
S.N.S. ser obrigatório? lncen-

. tivado? Opcional? Não permi
tido? Em que casos, desde a
formação pós-graduada até
aos lugares de direcção? 
Tal como o regime de exclusividade é
actualmente definido não tem sentido,
porquanto consagra um pagamento su
plementar a que não conesponde uma
proporcional presta
ção de trabalho.
Em contrapartida o 
Partido Popular con
sidera que às insti
tuições de saúde de
ve ser dada autono
mia necessária para 
no âmbito do seu 
planeamento estraté
gico gern os respec
tivos recursos huma
nos de acordo com as 
necessidades da sua 
actividade. Neste en
quadramento os regi
mes de trabalho de
verão adequar-se a 
essas necessidades. 

8. Como devem
ser financiados
os cuidados de saúde? Or
çamento de Estado? Sub
-sistemas? Seguros de Saú
de? Fundo autónomo para a
Saúde? Outras modalidades?
O financiamento dos cuidados de
saúde deve corresponder igualmente
a um modelo misto. Ao Estado com
petirá criar um seguro público básico,
universal e obrigatório e estimular a
criação de seguros básicos alternati
vos privados bem como seguros com
plementares a fim de separar a função
financiadora das funções regulamen
tadora e prestadora. Deverá ser criada
uma entidade pública, distinta do Mi-

nistério da Saúde que actue no mer
cado segurador em paralelo com se
guradoras privadas, mútuas, etc ... 
possibilitando a opção de saída. 
Deve ser igualmente estabelecida a 
respectiva capitação base, idêntica pa
ra todos os cidadãos, a suportar pelo 
Orçamento de Estado e pelos cidadãos 
de acordo com os seus rendimentos. 

9. Que pensa da gestão pri
vada das unidades públicas
de saúde? Centros de Saúde?
Hospitais? Convenções com
grupos de médicos? Em
presas?
A gestão privada das unidades públicas 
de saúde pode ser uma das formas de 
transferência, numa fase de transição, 
para o sector privado de parte da função
prestadora do Estado. Contudo afigura

�e mais razoável que à 
gestão se associem o 
planeamento, constru
ção e equipamento da 
unidade. Já não se 
concorda com o recur
so do contrato de ges
tão como forma de su
prir as deficiências da 
gestão pública as 
quais, como se sabe, se 
devem fundamental
mente a um enquadra
mento jurídico que de
ve ser alterado. 
Redimensionada a re
de pública de acordo 
com uma carta sanitá-
1ia, a figura do contra
to de gestão perderá, 
em grande parte, a sua 
justificação. 

1 O. Deve ser publicado um 
diploma que defina o Acto 
Médico? Pela positiva? Pela 
negativa? 
Já o devia ter sido, e pela positiva, 
mas enquadrando tal legislação com 
as funções dos restantes profissio
nais de saúde. 

11. Poderá a prescr1çao mé
dica ser substituída por um
não médico sem a sua auto
rização? Em que situações?
De modo algum, excepto no caso dos
Genéricos, desde que a legislação
obrigue a controlo de qualidade e
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provas de bioequivalência, ou seja 
condições idênticas às dos medica
mentos de marca. 
Estando asseguradas estas condi
ções, apenas poderá fazer-se a subs
tituição por produto igual, desde que 
não exista o produto de marca pres
crito, e a realizar apenas pelo farma
cêutico responsável. 
Isto não impede que se recomende, 
dada a escassez de recursos finan
ceiros, que os médicos procurem 
usar os medicamentos Genéricos 
desde que cumpridos totalmente os 
critérios acima referidos. 

12. Deverá o segredo profis
sional médico ser objecto de
legislação específica? Em
que sentido?
Sim. No sentido da protecção da pri
vacidade do cidadão enquanto doente.

13. A Lei nº 6/84 (Interrup
ção voluntária da gravidez)
deve ser alterada? Mais alar
gada? Mais restritiva? Se
constitucionalmente for ad
mitida a figura do referendo
considera que esta matéria
possa vir a ser objecto de
consulta referendária?
Os conceitos morais não são referen
dáveis.

14. Qual a análise que faz da 
acção nos últimos anos da Or
dem dos Médicos a nível na
cional e internacional? E o que 
pensa globalmente da pro
fissão médica e dos médicos? 
Uma análise globalmente positiva. A
profissão médica, bem como os mé
dicos, têm uma importantíssima fun
ção social, radicada na postura ética
e de dedicação aos doentes a que es
tão obrigados.

15. Deseja dirigir a lguma
mensagem aos médicos e à
Medicina Portuguesa?
Uma mensagem de esperança na par
ticipação activa e responsável da cla
sse médica na reforma do Sistema de
Saúde português, assente fundamen
talmente na defesa do efectivo direito
à saúde dos cidadãos, traduzido na
melhoria progressiva dos cuidados,
nas vertentes de livre escolha, acesso,
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qualidade, e na gestão criteriosa dos 
recursos disponíveis, já que é sobre
tudo na sua mão que se encontra o 
controle dos gastos em saúde. 

Para além das respostas às 
perguntas o PP entendeu jun
tar outros esclarecimentos: 
Em Po1tugal na área da Saúde, o Es
tado tem assumido, concomitante e 
simultaneamente a tripla função de 
financiador, prestador e regulamen
tador dos cuidados de saúde. 
O sistema de saúde tornou-se assim 
predominantemente público com ba
se no pressuposto, hoje pe1feitamen
te discutível, que só assim, com a 
concentração no Estado das três fun
ções distintas e eventualmente con
flituantes, seria possível garantir a 
desejada e desejável acessibilidade 
dos cidadão aos bens de saúde, inde
pendentemente dos seus recursos 
económicos e condição social. 
Considerando os seguintes pressu
postos: 
1) que o sistema deve ser universal e
global e ter por base a solidariedade,
a igualdade, a eficiência e a liberda
de; considerando a Pessoa Humana
na sua globalidade, orgânica e espiri
tual, e integrada numa Comunidade;
2) que o Direito a cuidados de Saúde
pe1tence aos Doentes e não pode de
pender de quem presta os serviços.
Que ninguém pode deixar de ter
acesso a cuidados de saúde por falta
de recursos económicos próprios e
que a doença não deve levar ao de
sequilíbrio do orçamento familiar;
3) que, para que tal direito se possa
concretizar é obrigatório que cada
um contribua para a "saúde" de acor
do com as suas posses. Isto será con
seguiJu preferem.:ic1lmente alravés de
"Seguros de Saúde", nas suas várias
alternativas (Estatais ou Privados), o
que significa pagar programadamente
quando se está saudável, para não
pagar (ou pagar pouco) quando se es
tá doente; O seguro será financiador
da Pessoa e não do Sistema, financia
dor do risco e não do consumo;
4) que, o único modo de garantir uma
i·eal justiça social com equilíbrio e
equidade, é serem criadas formas de
intervenção selectivas por parte do Es
tado, e outras Entidades, com ou sem
fins lucrativos que permitam a efectiva
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salvaguarda das situações sócio-econó
micas mais débeis, único modo de ga
rantir uma real justiça social; 
5) que se torna necessário, estabele
cer com tradução efectiva no próprio
sistema, a partilha da responsabilida
de que cabe a cada indivíduo pela
sua saúde e a dos seus familiares e a
responsabilidade que cabe ao Estado
pela situação sanitária global do País;
6) que é indispensável criar e imple
mentar mecanismos que logrem um
efectivo controlo de custos dos cui
dados de saúde, sem prejuízo do ne
cessário desenvolvimento científico
e tecnológico e da obtenção dos me
lhores níveis possíveis de qualidade
técnica e humana, face aos recursos
disponíveis, garantidos pela inde
pendência dos médicos na decisão
terapêutica e pela rejeição de uma
"medicina comercial" que coloque
os lucros em primeiro lugar;
7) que é indispensável criar meca
nismos correctores que impeçam a
concretização tendente à existência
de monopólios, Estatais ou Privados,
a qualquer nível da área dos cuida
dos de Saúde.
8) que é necessário liberalizar o mer
cado dos cuidados de saúde, desenvol
vendo fo1mas de privatização e concor
rência, como a melhor garantia da li
berdade de escolha do cidadão, com
acesso efectivo, em situação de igual
dade, a qualquer prestador público ou 
privado, institucional ou individual.
Assim se promoverá a qualidade, a efi
ciência e a confidencialidade, devendo 
a Medicina Livre, (que não pode con
fundir-se com a Medicina Privada em
bora nela se possa incluir) fazer paite
integrante do Sistema de Saúde;
9) que é fundamental reordenar a afec
Lc1<,:ãu Jus recursos Jispuníveis pela
definição das prioridades de uma polí
tica de saúde, da responsabilidade do 
Estado, mas a levar a cabo por Pres
tadores Estatais e não estatais, no
meadamente os profissionais liberais,
tendo em conta que os financiadores
serão sempre os cidadãos p01tugueses,
quer a façam através dos impostos
(pelo OGE) quer como financiadores
alternativos, directos ou indirectos;
O P.P. propõe:
1 º A separação das funções de finan
ciamento, prestação e regulamenta
ção dos cuidados de saúde.
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2º A elaboração de regras clai·as permi
tindo o desenvolvimento de um proces
so gradual e reformista de transforma
ção do S.N.S., que, salvaguardando os 
valores essenciais de solidariedade e li
berdade que lhe devem estar subjacen
tes, abra espaço à criação de Seguros 
de Saúde não Estatais, idóneos, qualifi
cados e eficientes, em que parceiros de 
igual dignidade, contratem entre si, se
gundo regras claras e estáveis. 
Para estes contratos ou convenções, 
abe1tos a todos os potenciais prestado
res, deverá tomar-se como base um 
"Código de Nomenclatura e Valor Re
lativo das Prestações de Saúde" de âm
bito nacional, em permanente actuali
zação e avaliação e que defina apenas 
valores Técnicos (o que compete, no 
que respeita a Actos Médicos, à res
pectiva Ordem), já que o valor das 
"constantes" a utilizar deverá ser ob
jecto de negociação entre pagador
/prestador e condicionado às capacida
des financeiras do Sistema. O acesso 
aos Clínicos Gerais e aos Especialistas 
deverá ser livre. 
3º Que todo o cidadão deve ter um Se
guro "Básico", universal e obrigatório. 
Ao Estado competirá a criação de uma 
"Entidade Pública", distinta do Minis
tério da Saúde, que actue no mercado 
segurador, estal�elecendo o conteúdo e 
as regras gerais ·do financiamento. 
4º O estabelecimento de uma capitação 
que permita o financiamento do seguro 
público básico através do sistema fiscal 
(O.E.). 
5º O estímulo à criação de "Seguros 
Básicos" alternativos, garantindo as 
mesmas prestações que o Seguro Pú
blico Básico, no âmbito de Segura
doras Privadas, ou outras com a in
trodução da concorrência entre pres
tadores, quer públicos, quer priva
dos, institucionais e individuais, em 
situações de igualdade efectiva. 
6º A possibilidade "opção de saída" 
para o âmbito dos Seguros Alternativos. 
7º Estímulo à criação de seguros 
complementares para situações es
pecíficas, nomeadamente de risco ou 
de conforto, feitas no âmbito público 
ou privado. 
8º A Promoção da Medicina livre in
dividual ou em grupo, em paralelo 
com a acção do Estado ou de outras 
formas organizadas de prestação de 
cuidados. 



a c t u a l  d a d e p o lí t i c a

Partido Comunista Português 

jj Um Serviço Nacional 
de Saúde de inspiração 

democrática� humanista'' 
1. No respeitante à Saúde
concorda com o àctual te�o
constitucional? Deverá ser
alterado?
Em que sentido?
A redacção actual do Artº 64º da
Constituição deve ser alterada no
sentido do regresso à filosofia e
inspiração democrática e humanista
1111ClaJS. 

Durante o último e fracassado pro
cesso de revisão da Constituição, 
que foi aberto na última sessão le
gislativa da Assembleia da Repúbli
ca, o PCP apresentou propostas de 
alteração àquele Artigo, no sentido 
de explicitar: 
- a afirmação clara da gratuitidade
do Serviço Nacional de Saúde com a
proposta de eliminação da expressão
"tendencialmente" introduzido pelo
PSD e PS na revisão constitucional
de 1989;
- o princípio da intervenção e parti
cipação dos trabalhadores da Saúde
e das populações nos diversos níveis
de gestão do SNS.

2. Deverá a actual Lei de Ba
ses da Saúde ser revista?
Que alterações devem ser
feitas?
3. O Decreto-Lei nº 11/93
(Estatuto do Serviço Nacio
nal de Saúde) deve ·ser subs
tituído por novo diploma?
Quais os principais pontos
de discordância?
A concretização do direito à saúde
de todos os portugueses em condi
ções de equidade, entendida como
igualdade no acesso e igualdade na
circulação nos serviços de Saúde,
passa pela recuperação das ga
rantias de ordem legal e consti-

tucional, a começar pelo próprio pa
pel do SNS como garante básico da 
satisfação das necessidades de saú
de de todos os portugueses. A Lei de 
Bases da Saúde e o Dec. Lei 11/93 
(Estatuto do SNS) são as peças base 
da destruição do SNS iniciada pelo 
PSD nos últimos anos, lendo em vis
ta transformá-lo num sistema pura
mente residual e caritativo a quem 
caberia cobrir apenas os pobres, a 
par do fomento do mercado capita
lista de prestação de cuidados de 
saúde para os trabalhadores e res
tante população. 
O PCP considera que a Lei de Bases 
deve ser revista (e na altura própria 
apresentámos na AR um projecto
-lei) e o Estatuto do SNS substituído 
por um novo diploma que concorde 
com a nova Lei de Bases e os princí
pios constitucionais que consagram 
o direito à saúde e a incumbência do 
Estado desenvolver um Serviço Na
cional de Saúde que o garanta.

4. Deve ser revoga�a a ac
tual legislação sobre Gestão
Hospitalar e aprovadà nova
formulação sobre a Gestão
das Unidades de Saüde?
Sim. Impõe-se a s�a democratização
e desgovernamentalizàção, e o abso
luto respeito por critérios exclusiva
mente técnicos e de competência na 
escolha dos responsáveis.

5. Que pens� da Medicina
Convencionada? Deve ser
estimulada, desincentivada,
abolida? No primeiro caso
deve ser negociada uma Lei
�Quadro de Convenções en
tre o Ministério da Saúde e
a Ordem dos Médicos?
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A medicina convencionada deverá 
ter um carácter subsidiaria em rela
ção ao SNS, devendo as suas rela
ções com este ser claramente defi
nidas em legislação própria. 

6. Poderão os médicos que
trabalham no S.N.S. sem ex
clusividade fazer convenções
com as A.R.S.? Com que cri
térios?
Não deverãó poder fazê-lo.

7. Deve o regime de exclusi
vidade do trabalho médico
no S.N.S. ser obrigatório? In
centivado? Opcional? Não
permitido? Em que casos,
desde a formação pós-gra
duada até aos lugares de di-
recção?
Deve ser incentivado, o que implica
a criação de condições específicas
para o seu exercício - quer econó
micas, quer profissionais e pessoais.

8. Como devem ser financia
dos 05 cuidados de saúde?
Orçamento de Estado? Sub
sistemas? Seguros de Saú
de? Fundo autónomo para a
Saúde? Outras modalidades?
Pelo Orçamento do Estado e pelos
sub-sistemas quando existam.

9. Que pensa da gestão pri
vada das unidades· públicas
de saúde? Centros de Saú
de? Hospitais? Convenções
com grupos de médicos?
Empresas?
Discordamos.

1 O. Deve ser publicado um 
diploma que defina o Acto 
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Médico? Pela positiva? Pela 
negativa? 
Se a classe médica e à Orqem senti
rem a necessidade de tal diploma 
estamos abertos à consideração de 
uma proposta nesse sentido. 

11. Poderá a prescrição mé
dica ser substituída por um
não médico sem a sua auto
rização? Em que situações?
Em nossa opinião, não.

12. Deverá o segredo profis
sional médico ser objecto de 
legislação específica? Em
que sentido?
Eventualmente, mas só no sentido de o
defender e dignificar.

13. A Lei n º 

6/84 (Interrup-

a problemas da saúde nos últimos 
anos e julgamos que elas represen
tam um contributo positivo. 
Sobre o nosso pensamento relativa
mente à profissão médica e os médi
cos, gostaríamos de acentuar o res
peito que_ globalmente rios merecem 
e frisar que pelo seu campo espe
cífico de actuação em valores tão es
senciais como à saúde e a vida e pela 
vivência que possuem dos pi·oblemas 
e anseios das populações eles 
assumem responsabilidades e 
influências que ultrapassàm os as
pectos exclusivamente técnicos e exi
gem uma sólida formação ética e hu
manista. Não é por acaso que tantos 
médicos portugueses perpetuam com 

brilho o seu nome 
nas artes, nas letras 
e na vida nacional. 

ção vo luntária
da gravidez) de
ve ser àltérada? 
Mais alargada? 
Mais restritiva? 
Se constitució-

PCP� 

15. Deseja diri
gir alguma men
sagem aos mé
dicos e à Me-

nal mente for 

dicina Portu
guesa?
Gostaria de subli

admitida a figu
ra do referendo 
considera que 
esta matéria 
possa vir a ser 
objecto de con
sulta referendá
ria? 
Pensamos que se de
ve procurar inti-o
duzir na Lei a consi-

O I IC��

Saúde 
PCP 

nhar aÍgumas ideias
essenciais, presentes
na reflexão e nas
propostas da política
de saúde que o PCP
assume perante _o
país.
Em nossa opinião o
Serviço Nacional de
Saúde - apesar do

deração de razões de ordem social e 
económica para a IVG até 12 
semanas e o prazo, por razões 
eugénicas, deve ser alargado de 16 
para 22 semanas. Uma matéria de 
tal natureza e implicações não deve 
ser sujeita a referendo. 

14. Qual a análise que faz
da acção n�s ú_ltimos anos
da Ordem dos Médicos a ní
vel nacional e internacional?
E ó que pensa globalmente
da profissão médica e dos
médicos?
Temos acompanhado com interesse
as iniciativas e posições tomadas pe
la Ordem dos Médicos relativamente

su hfi nanciamen to
crónico e da incoerência das políticas 
de que foi alvo por parte de sucessi
vos governos - é indiscutível que 
conseguiu elevar de forma signi
ficativa, depois do 25 de Abril, o nível 
dos cuidados de saúde do conjunto da 
população portuguesa. Mas as suas 
potencialidades não foram plena
mente aproveitadas e desenvolvidas. 
E nos últimos anos, apesar do em
penhado esforço de muitos dos seus 
profissionais, observa-se uma situa
ção de deterioração de muitos servi
ços de saúde, com evidente diminui
ção da capqcidade de resposta e da 
qualidade dos cuidados prestados, o 
que· tem vindo a afectar a sua quali
dade e até, em algumas situações, 
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com uma quebra dos seus níveis de 
segurança. 
O PCP recusa firmemente um cami
nho que acentua a divisão dos portu
gueses, do ponto de vistà da garantia 
do seu direito à saúde, em cidadãos 
de primeira e de segunda. E que 
conduz à divisão entre aqueles que 
têm capacidade económica (ou capa
cidade para se endividarem) para 
usufruírem da prestação de cuidados 
de saúde de qualidade, e os restan
tes portugueses, a grande maioria, 
que não tendo essa capacidade eco
nómica ficariam condenados ao 
acesso apenas a um sistema residual 
e caritativo de saúde, com cuidados 
de saúde e outras prestações de ní
vel inevitavelmente inferior. 
A existência de medicina privada, o 
seu papel e a sua importância social, 
bem como a possibilidade de opção 
individual dos utentes, não estão ob
viamente em causa. 
A desresponsabilização do Estado 
no que respeita aos seus deveres bá
sicos de garantir a protecção de saú
de a todos os portugueses, e a priva
tização da saúde - seja através das 
diversas modalidades de privatiza
ção das unidades prestadoras de 
cuidados, seja através do pagamento 
da prestação dos cuidados de saúde 
ou de seguros que a garantam - re
presentaria uni pesado retrocesso so
cial. E essa política conduziria em 
linha recta, nas condições concretas 
da sociedade portuguesa, ao aumen
to das despesas com a saúde, sejam 
as suportadas directamente pelos ci
dadãos, sejam as suportadas pelo 
Estado, e conduziria a mais desi
gualdades, mais discriminações e 
mais injustiças sociais. 
O PCP assume por isso a defesa do 
Serviço Nacional de Saúde. Não do 
SNS como está, desfigurado pelas 
continuadas orientações que têm si
do postas em prática. Mas do S S 
regressado à filosofia e à inspiração 
democrática e humanista inicial, 
ajustado às novas condições de pro
gresso tecnológico, aos problemas 
que o crescimento dos custos e a 
evolução organizativa colocam, aos 
novos e mais exigentes padrões de 
saúde possíveis e por isso acessíveis 
a todos os seres humanos. 



a c t u a l  d a d e p o l í t e a 

Partido Socialista 

''Estimular a competência 
e a competitividade'' 

1., No respeitante à Saúde
concorda com o actual texto 
constitucional? Deverá ser 
alterado? Em que sentido? 
Concordo. Não vejo necessidade de 
qualquer alteração. 

2. Deverá a actual Lei de Ba
ses da Saúde ser revista?Que
alterações devem ser feitas?
A nossa política para a Saúde passa 
por uma alteração profunda no con
ceito do papel do Estado, devendo 
ser separadas as funções fiscalizado
ra e reguladora da função prestado
ra. Com tal transformação na con
cepção do sistema terá de ser intro
duzida prudente e progressivamente, 
com as inevitáveis alterações legais 
necessárias. Assim, também a Lei de 
Bases da Saúde, actual poderá ter de 
vir a sofrer as devidas adaptações. 

3. O Decreto-Lei nº 11/93
(Estatuto do Serviço Nacio
nal de Saúde) deve ser subs
tituído por novo diploma?
Quais os principais pontos
de discordância?
Sim. As principais alterações deri
vam não só do que disse anterior
mente, mas também por ser neces
sário, desburocratizar o sistema e 
torná-lo mais ágil, diminuindo as es
truturas intermédias tornando mais 
eficazes e próximas das decisões. 

4. Deve ser revogada a ac
tual legislação sobre Gestão
Hospitalar e aprovada nova
formulação sobre Gestão
das Unidades de Saúde?
Concerteza. Como se sabe, este di
ploma na sua actual formulação tem 
constituído, infelizmente, um instru
mento para a partidarização da ges
tão hospitalar, principalmente ao ní
vel de cargos técnicos, o que é inad
missível. 

5. Que pensa da Medicina
Convencionada? Deve ser es
timulada, desincentivada,
abolida? No primeiro caso
deve ser negociada uma Lei
Quadro de Convenções entre 
o Ministério da Saúde e a Or
dem dos Médicos? 
Claro que deverá ser estimulada. De 
acordo com a nossa concepção do sis
tema, separando o financiador do pres
tador, é indispensável estimular não só 
a competência e a competitividade dos 
prestadores públicos, bem como dos 
privados, designadamente, os médicos 
convencionados, com o objectivo de 
obter os melhores níveis de eficiência 
e satisfação dos cidadãos. Para se atin
gir um tal objectivo, naturalmente que 
a intervenção das Associações repre
sentativas dos Médicos e, em especial, 
da Ordem no sentido do enquadramen
to normativo e contratual é essencial. 

6. Poderão os médicos que
trabalham no S.N.S. sem ex
clusividade fazer convenções
com as A.R.S.? Com que cri
térios?
O estado actual da distribuição dos 
equipamentos de saúde e a afectação 
do pessoal técnico, aconselha a não se 
ter posições radicais maniqueias em 
matéria de convenções médicas. As
sim, e tendo como principal preocu
pação os doentes dever-se-á portanto 
desenvolver uma política adequada às 
necessidades de cada especialidade e 
região, tendendo-se, todavia, para pri
vilegiar os médicos sem vínculo à fun
ção pública, de forma a facultàr-lhes 
realização profissional que de outra 
forma mais difícil lhes seria. 

7. Deve o regime de exclusivi
dade do trabalho médico no 
S.N.S. ser obrigatório? lncen
�ivado? Opcional? Não per-
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mitido? Em que casos, desde 
a formação pós-graduada até 
aos lugares de direcção? 
O trabalho médico é hoje cada vez 
mais um trabalho de equipas pluri
disciplinares, pelo que a exclusivi
dade vista como uma opção indivi
dual faz pouco sentido. 
Nesta perspectiva entendemos que o 
regime de exclusividade deve ser in
centivado e estimulado, mas com oh- -
jectivo de um tal regime ser exercido 
por equipas homogéneas. Só deste 
modo se atingirá a produtividade e o 
estímulo profissional pretendidos. 

8. Como devem ser financia
dos os cuidados de saúde?
Orçamento de Estado? Sub
sistemas? Seguros de Saú
de? Fundo autónomo para a
saúde? Outras modalidades?
Naturalmente que a base fundamental 
do financiamento do S.N.S. terá de ser 
o Orçamento do Estado. Mas como?
O objectivo de médio prazo num gover
no do PS será que o SNS cubra 100% 
do custo das despesas com a saúde pú
blica e possa vir a cobrir mais signifi
cativa proporção dos custos dos cuida
dos totais. Esta cobertura permitirá
garantir o acesso gratuito aos grupos de
risco e o acesso compaiticipado à res
tante população. O aumento de eficiên
cia e eficácia, e a garantia de qualida
de só poderão ser atingidos através de
uma reforma do sector incluindo: 
a) a descentralização da administra
ção da saúde;
b) a separação entre entidades finan
ciadoras e prestadoras de cuidados;
c) a autonomia e responsabilização
da gestão administrativa e financeira
cios hospitais e centros de saúde;
cl) a criação de mecanismos de com
petição entre os prestadores;
e) o financiamento sustentável, efi
ciente e equitativo;



f) a garantia de qualidade dos servi
ços e a protecção dos direitos do
consumidor.
O estatuto das ARS, deverá, por isso,
ser revisto, de modo a poderem fun
cionar como agências financiadoras.
Com elas competirão outras entida
des financiadoras, como companhias
de seguro, mutualidades e subsiste
mas.
O cidadão terá a liberdade de optar
pela entidade financiadora que me
lhores serviços lhes garanta.
Para além disso, pensamos constituir
um Fundo Nacional para a promoção
de saúde, financiado por parte dos
impostos cobrados sobre produtos de
consumo nocivos para a saúde e que
promoverá progra
mas anuais de ini-

(9 ciativa particular ou
pública, nas áreas de 
prevenção. 

9. Que pensa da
gestão privada
das unidades pú
blicas de saúde?
Centros de Saú
de? Hospitais?
Convenções com
grupos de médi
cos? Empresas?
A gestão privada das 
unidades de saúde
tem sido colocada de 
forma, quanto a nós, 
errada. Tratando-se
de exploração total
de unidades de saú
de que o estado construiu e equipou,
dotou de pessoal com o seu estatuto
da função pública e, ainda paga, pa
ra que essa entidade preste serviços
aos cidadãos, não concordamos. Se,
porém se trata tão só da concessão
de gestão a consórcios públicos, or
ganizações não governamentais, as
sociações de solidariedade social ou 
empresas de gestão privadas é outra
questão que o nosso Programa de
Governo contempla.
Todavia, o que entendemos ser a via
mais correcta e clara de relações en
tre o sector público e o privado é,
criar condições e estimular o investi
mento privado em unidades de saúde
que, com garantia de convenções
possam competir com as unidades

públicas e entre si. Criando-se, as
sim, deste modo também alternativas 
de opção quer aos doentes quer aos 
profissionais de saúde. 

1 O. Deve ser publicado um 
diploma que defina o Acto 
Médico? Pela positiva? Pela 
negativa? 
Concordamos que seja publicado um 
diploma que defina o Acto Médico, 

· elaborado, pelo Governo com a parti
cipação da Ordem.

11. Poderá a prescrição mé
dica ser substituída por um
não médico sem a sua auto
rização? Em que situações?

Não. 

12. Deverá o se
gredo profissio
n a I médico ser
objecto de legis
lação específica?
Em que sentido?
Não. É uma questão
exclusiva do Código
Deontológico dos
Médicos.

13. A Lei nº 6/84
(Interrupção vo
luntária da gravi
dez) deve ser
alterada? Mais
alargada? Mais
restritiva? Se
constitucional
mente fôr admi

tida a figura do referendo 
considera que esta matéria 
possa vir a ser objecto de 
consulta referendária? 
A Lei actual é suficiente para os ob
jecti vos que se pretendem com ela 
atingir. 

14. Qual a análise que faz da
acção nos últimos anos da Or
dem dos Médicos a nível na
cional e internacional? E o que 
pensa globalmente da profis
são médica e dos médicos? 
Os únicos e legítimos juízos de actua
ção da Ordem são os médicos. Como 
cidadão e dirigente político tenho
uma opinião muito favorável da ac
tuação da nossa Ordem dos Médicos. 
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15. Deseja dirigir alguma
mensagem aos médicos e à
Medicina Portuguesa?
Não há nenhuma política de saúde
concretizável sem a colaboração, e
sem a adesão, da maioria dos profis
sionais de saúde.
Infelizmente, nos últimos anos assis
tiu-se à ausência de uma política de 
saúde coerente e continuada para a
qual houve condições excepcionais e
que deveria ter sido aplicada e desen
volvida. Penso que tudo se desper
diçou: tempo e dinheiro, oportuni
dades e pessoas, expectativas e futuro. 
A política de saúde é não só impor
tante como fundamental para a ins
tauração de um clima social mais
justo, porquanto terá de responder a
um anseio profundo e a uma necessi
dade vital do ser humano.
Atendendo, porém, às características
peculiares e, em grande parte singu
lares deste sector e, ainda e sobretu
do, pela consciência de que a aplica
ção e desenvolvimento da reforma
que defendemos só será possível em
continuidade temporal e conceptual,
bem para além do horizonte da legis
latura, imperioso se torna obter um
consenso alargado na sociedade por
tuguesa à volta das questões essen
c,ms.
A participação e a adesão dos médi
cos é indispensável. Todavia, tenho
a consciência de para isso ser neces
sário criar as condições para o exer
cício digno da sua actividade profis
sional, quer em relação ao seu esta
tuto, quer em relação aos meios pos
tos à sua disposição, de forma a per
mitir o relacionamento não conflitual
entre os vários intervenientes, pro
movendo uma eficaz prestação de
cuidados. Em particular, é funda
mental o estabelecimento de uma
boa relação médico-doente, que pas
sa principalmente pelo claro respeito
da deontologia médica e do huma
nismo a que se subordina esta pro
fissão incompatível com conflitos ar
tificiais que só visam o desprestígio
da classe e nunca o interesse dos ci
dadãos.
Sei que contamos com o espírito de 
dedicação de que a classe médica
tem dado sobejas provas, e com a
sua confiança que, garanto, não será
traída.



àc.tualidade .• pol tica 

Partido Social Democrata 

Apesar de várias 

diligências junto do gabinete 

do Senhor Presidente 

do Partido não foi possível, e 

átê es�a data, qualquer 

resposta. 

Ministério da Defesa Nacional 
Exército Português 

. 
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Concursos de admissão 
de licenciados 

Oficiais dos quadros permanentes 
A partir do dia imediato ao da publica
ção dos Editais da II Série do Diário da 
República e pelo prazo de trinta dias, 
estão abertos concursos para admissão 
de Licenciados em Medicina, destinados 
à Carreira Hospitala�·, nas Especialida
des de Neurologia, Patologia Clínica, 
Anestesiologia, Psiquiatria, Neuro cirur
gia, lnfecciologia, Fisiati-ia, ORL, Pneu
mologia, Oftahnologia, Cirurgia Geral e 

Ortopedia e de Licenciados em Ciências 
Farmacêuticas. 
Para mais informações contactai�: 
Repartição de Pessoal Militar Perma
nente, da Direcção de Administração e 
Mobilização de Pessoal. (telefone: 346 
01 21 extensão 20058). 
Repartição de Medicina da Direcção do 
Serviço de Saúde 
(telefone: 778 80 03/4/5). 



o p i n 

Crescimento Populacional, 
Saúde e Desenvolvimento 

A
definição de saúde 
adoptada pela OMS 
há quase meio século 
que diz que "saúde é 
um estado de com-

pleto bem estar físico, mental e so-
• cial, e não apenas a ausência de

doença ou enfermidade". As obser
vações e estudos dos últimos anos
confirmaram, com efeito, que o es
tado de saúde das ·populações, é, em
grande medida, determinado pelas
realidades sócio-económica e polí
tica. Mas, ao mesmo tempo, o estado
de saúde das populações é um
determinante das mesmas reali
dades sócio-económica e política. A
mesma relação circular é encontrada
entre saúde e sistema de valores
SOCJalS. 

A natureza cambiante das realida
des sócio-económica, política, bem
como dos valores sociais, faz com
que a percepção do estado de saúde
se modifique rapidamente. Da mes
ma maneira, as correspondentes ac
ções de saúde pública devem ser
flexíveis o suficiente para manter a
sua relevância.

Saúde e Desenvolvimento
A relação clara entre saúde e desen
volvimento pode ser melhor vista
através de uma série de indicadores
usados comumente em Saúde Públi
ca. Talvez o mais usado, porque
mais sintético, é a taxa de mortalida
de infantil; esta encontra-se em
lento, porém firme, declínio em todo
o mundo. No entanto, quando com
paramos diferentes regiões do globo,
notamos graves disparidades regio
nais; mais de um quarto das crianças
nascidas vivas morrem antes de
completarem um ano nos países não

1 J.A. Costa e Silva 
Director da Divisão de Saúde Mental da OMS 

desenvolvidos; em alguns destes a 
taxa de mortalidade é superior a 15 
por cento dos nascidos vivos. 
Da mesma forma, a taxa de morta
lidade materna, outro importante in
dicador de saúde, tem uma clara re
lação com o nível de desenvolvimen
to: nos países menos desenvolvidos, 
os óbitos por causas relacionadas à 
gravidez e ao pai'.to são cerca de 500 
por 100.000 nascidos vivos, en
quanto que as taxas correspondentes 
nos países mais desenvolvidos estão 
em torno de 15 por 100.000 nascidos 
VIVOS. 

Estes números, dramáticos já em si 
mesmos, adquirem toda a sua ex
pressão trágica se levarmos em conta 
que a proporção de mulheres que 
engravidam é muito maior nos países 
menos desenvolvidos, nos quais, 
alétl) do mais há uma predominância 
de gravidezes em mulheres de baixa 
idade. 

Saúde e Demografia 
Segundo a Comissão da Crise Popu
lacional, organismo estabelecido nos 
Estados Unidos, existe uma relação 
pirecta e inequívoca entre a taxa de 
crescimento populacional e grau de 
sofrimento humano (coeficiente de 
correlação de 0,83). Através de indi
cadores como acesso a água potável, 
taxa de inflação, taxa de analfabetis
mo, ingestão calórica diária média, 
consumo energético, produto interno 
bruto per capita e grau de liberdade 
política e pessoal, os países foram 
classificados em termos do sofrimen·
to populacional, em quatro grupos: 
extremo, alto, moderado e mínimo. 
Todos os países com grau de sofri
mento extremo e alto encontram-se 
na Ásia e na África: têm uma taxa de 
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crescimento anual médio entre 2,5% 
e 3%, o que significa que a sua po
pulação se duplica a cada 20 anos, 
aproximadamente. No outro extremo 
encontram-se os países com grau mí
nimo de sofrimento: todos se encon
tram no hemisfério norte, excepto 
Austrália, Nova Zelândia e Singapu
ra. Nestes países a taxa média anual 
de crescimento populacional é de 
cerca de 0,5%, o que exige pelo me
nos um século para que a população 
desses países se duplique. 
Um importante elemento na formula
ção de políticas e de acções de saú
de pública diz respeito às mudanças 
demográficas observadas actualmen
te. Destas, três adquirem relevância 
particular: a taxa bruta de cresci: 
mento populacional global, as dife
renças observadas entre regiões de
senvolvidas e regiões em desenvolvi
mento, e o crescimento diferencial 
da população idosa, uma minoria a 
que todos almeJamos pertencer um 
dia. 

Crescimento 
populacional global 
Desde Malthus já se sabe do cresci
mento em progressão geométrica da 
população. Este crescimento é devi
do, por um lado ao aumento·da taxa 
de sobrevivência dos nascidos vivos, 
e, por outro lado, pelo aumento da 
longevidade. Na verdade, a taxa de 
natalidade já se encontra em declí
nio, numa perspectiva global, mas 
não obstante este facto, a população 
segue aumentando. As diferenças 
entre alguns países fica bem real
çada se compararmos dois países 
com grau de desenvolvimento bem 
diferentes, como em Portugal e Tan
zânia, por exemplo. 



No entanto, embora se tenha a 
impressão que a população idosa 
predomina em países industria
lizados, na realidade a maioria 
dos idosos vive hoje em países 
em desenvolvimento, e isto ten
de a acentuar-se. 

Prioridades 
para grey�npo 

pnmana 

tam muito mais em países em 
desenvolvimento. 
Se olharmos para os transtornos 
mentais, em particular, dois 
factos nos chamam a atenção. 

O encanecimento 
da população 
Este fenómeno é conhecido 
como o encanecimento da popu
lação e a sua principal conse
quência, em termos de saúde 
pública, é que, quanto mais se 
vive, mais surgem oportunidades 
de adoecer. Este acréscimo de 
morbidade representa uma enor
me sobrecarga para os serviços 
de saúde. Além do mais todos os 
estudos concordam que é sem-
pre mais caro tratar uma mesma 
doença numa pessoa idosa do que n-
uma pessoa jovem. \
O desaparecimento progressivo da 
estrutura familiar, com a ausência de, 
quem se ocupe dos idosos em seu 
próprio domicílio, contribui para 
agravar a situação. Uma solução que 
mais e mais se vê por toda a parte é a 
criação de asilos e casas para idosos 
("nursing homes") nas quais a quali
dade de vida proporcionada a seus 
moradores deixa muito a desejar. 

Diferenças regionais 
Os três importantes factores que de
terminam o crescimento populacio
nal mencionados anteriormente, a 
saber, a natalidade, a longevidade e 
a mortalidade, no entanto, não va
riam da mesma maneira nos países 
desenvolvidos, industrializados e nos 
países em desenvolvimento ou sub
desenvolvidos, com importantes re
percussões em termos de de;;envolvi
mento e de saúde pública. 
Além da taxa de natalidade, exami
nada anteriormente, a longevidade, 
medida habitualmente em termos de 
expectativa de vida, tem também 
uma relação directamente proporcio
nal ao nível de riqueza. As diferen
ças de um país a outro atinge propor
ções alarmantes: enquanto que no 
Japão a expectativa de vida é de 79 
anos, no Níger e em Serra Leoa ela é 
de apenas 38 anos, menos de metade 
do que se vive no Japão, Suíça ou 

Suicido 

Traumatisro
Cerebra 

Suécia (Brasil: 66 anos, Portugal: 75 
anos). As projecções dos demógrafos 
indicam que, a manterem-se as 
actuais taxas de crescimento popula
cional, acoplados ao desenvolvimen
to tecnológico e à melhoria dos ní-

\veis de saúde, a expectativa de vida 
\ 

110 ano 2030 atingirá 81 anos nos 
países de economia de mercado esta
belecida, enquanto que nos países 
da África sub-sahariana não passará 
de 64 anos. 
As informações sobre taxas de mor
talidade talvez ressalte da forma 
mais dramática possível as diferen
ças entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento: se examinarmos a 
taxa de mortalidade infantil (óbitos 
antes de um ano de idade) em rela
ção ao PNB, vemos uma brutal dife
rença de cerca de 30 vezes entre os 
países mais ricos (Japão: mortalida
de infantil de 5 por 1.000, e PNB 
per capita de US$ 25.000) e os mais 
pobres (Mali: mortalidade infantil rle 
161 por 1.000 e PNB per capita de 
US$ 280) . 
Quanto às causas específicas de óbi
tos, a diferença também é gritante: 
morre-se muito mais de todas as 
causas nos países em desenvolvi
mento, predominantemente de doen
ças infecciosas e parasitárias ( mui
tas das quais já completamente erra
dicadas em outros países). Mesmo as 
doenças circulatórias, degenerativas 
e neoplásicas (principais causas de 
ó_bito em países desenvolvidos) ma-
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O primeiro diz respeito à ubi
quidade destes transtornos: não 
há sociedade ou grupo humano 
nos quais não se encontrem 
doentes mentais. Tomados no 
seu conjunto, existem hoje no 
mundo cerca de meio bilhão de 
pessoas com transtornos men
tais. O segundo refere-se às di
ferenças observadas entre 
países desenvolvidos e em de
senvolvimento quanto à distri
buição diferencial destes trans
tornos, o que nos abre as portas 
para programas preventivos 
eficientes. As deficiências 

mentais e as epilepsias predominam, 
nos países em desenvolvimento, e 
mesmo para os demais transtornos 
encontrados igualmente em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento 
(como, por exemplo os transtornos 
neuróticos, os transtornos do humor 
e as esquizofrenias) o tratamento é 
muito mais acessível nos desenvol
vidos que nos em desenvolvimento. 
Quando olhamos para a acessibilida
de diferencial aos serviços locais de 
saúde, passamos a entender melhor 
os dados anteriores: quanto mais po
bre o país, menor o acesso aos cui
dados de saúde. O mesmo é confir
mado pelos dados sobre imunização 
contra a tuberculose, cujo controle 
depende de uma taxa de cobertura 
populacional de pelo menos 80%. 

Urbanização 
Outra importante mudança recente 
diz respeito à progressiva urbaniza
ção da população glohal, observada 
tanto em países desenvolvidos como 
nos em desenvolvimento. Segundo as 
estimativas, em 2025 cerca de 75% 
da população mundial viverá em ci
dades e apenas 25% nas zonas ru
rais. A bem da verdade, cada vez 
mais pessoas viverão num número 
menor de cidades: enquanto que em 
1970 havia apenas 4 cidades com 
mais de 10 milhões de habitantes em 
todo o mundo, já no ano 2000, pelo 
menos 20 cidades terão mais de 10 
milhões de habitantes. 
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Pressão 
sobre os serviços públicos 
Como vimos, nos países em desen
volvimento predomina a população 
infantil e jovem. Isto, por um lado, 
cria uma pressão em favor da exis
tência de serviços assistênciais mais 
voltados: 
1) ao controle das doenças infecto
contagiosas, mais comuns na infân
cia; 
2) à educação de base;
3) à criação de novos empregos.
Por outro lado, a predominância de
uma população mais idosa nos paí
ses industrializados, leva à necessi
dade de serviços assistênciais mais
dirigidos:
1) aos cuidados das doenças degene
rativas, mais comuns nesta faixa
etária;
2) ao lazer;
3) ao alojamento dos idosos, cujos
familiares não conseguem ou não se
dispõem a mantê-lo·s em seus domi
cílios.

*** 

A saúde é hoje vista como resultado 
e, ao mesmo tempo. como determi
nante do grau de desenvolvimento de 
um povo, de uma região, de um país. 
Por outro lado, a taxa de crescimento 
populacional tem um enorme impac
to sobre o grau de desenvolvimento: 
em linhas gerais, pode-se dizer que 
quanto maior a taxa de crescimento, 
piores as perspectivas de desenvol
vimento, o que, afinal conesponderá 
a um pior estado de saúde. Este, por 
sua vez, dificultará o processo de de
senvolvimento, fechando um ciclo 
perverso. Este ciclo perpétua e acen
tua as distâncias cada vez maiores 
entre ricos e pobres, pessoas e paí
ses. Aos profissionais de saúde pú
blica cabe a tarefa de lutarem pela 
melhoria dos níveis de saúde das po
pulações, no seu domínio técnico. 
Aos políticos e administradores da 
coisa pública, a missão de, agindo 
sobre as pressões demográficas, cria
rem as condições para um desenvol
vimento harmonioso, em que as in
justiças sociais sejam minimizadas e 
que permita uma maior equidade e 
um completo bem estar físico, men
tal e social. 

Pilares da relação 
médico-doente 

Quer se exerça medicina 
- . -

por vocaçao, aspiraçao a 
prestígio social, gosto de se 
sentir adulado ou, 
prosaicamente, para 
ganhar o pão de cada dia, 
o primeiro objectivo do
médico em face do doente
deverá ser.ajudá-lo como
pessoa que sente, pensa,
tem valores e está inserido
num sistema familiar,
espiritual, social e,
até como alguém lembrou,
cósmico. A qualidade do
acto médico depende da
qualidade daquela relação.
Com o risco de parecer
sentencioso, mas afinal
baseado em Hipócrates, nos
dez mandamentos, nos
Direitos do Homem e nos
Direitos do Doente, penso
que os seus pilares são:

Humanidade, no sentido de que 
a primeira preocupação do homem 
deve ser o homem, no médico sob a 
forma de total devoção aos interesses 
do doente. 
Humildade, ou seja, o reconhe
cimento das dificuldades da missão 
e das próprias limitações de modo a 
não se cair naquilo a que os ameri
canos chamam "docters playing 
God". Evitar o distanciamento, a ar
rogância, o paternalismo exagerado e 
a excessiva confiança que leva a que 
se enverede por missões heróicas ou 
impossíveis ou se caia num niilismo 
pseudo intelectual, esquecendo a 
procura de auxílio ou nos livros ou 
em colegas mais experientes. 
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Honestidade. Embora seja qua
se injurioso recomendá-la aqui, cabe 
lembrar que deve haver um total res
peito pelos direitos do doente, pela 
sua autonomia, pelos seus desejos, 
convicções e crenças. 
O doente deverá ser esclarecido com 
senso e equilíbrio acerca das vanta
gens e riscos das investigações e te
rapêuticas e obtido o seu consenti
mento. São excepções os casos de 
extrema urgência, as crianças e os 
doentes que não estão em condição 
mental de decidirem ou que prefe
rem transferir para o médico o seu 
direito à decisão. 
O mesmo senso e equilíbrio se im
põem na informação do diagnóstico e 
do prognóstico. 
Neste caso levantam problemas es
peciais os doentes em que se prevê a 
morte a curto prazo. 
Certamente, em parte influênciados 
pelo risco de perseguição legal, de
fendem os anglo-saxões que deve ser 
revelada aos doentes toda a verdade. 
Esta prática parece-me discutível. 
Há três tipos de doentes: os que ex
pressamente afirmam que querem 
conhecer toda a verdade por mais 
dolorosa que seja e que deverão ser 
atendidos embora, por vezes, depois 
colapsem psíquicamente; os que ex
pressamente afirmam que não que
rem ser informados e que devem 
igualmente ser atendidos; e os que 
perguntam o que têm e o que os es
pera, sem muita insistência e sem 
um tom imperativo e peremptório. 
São a grande maioria. 
No seu íntimo não querem saber to
da a verdade porque a temem. Penso 
que será mais humano, terapeutica
mente mais vantajoso e até mais ho
nesto - dada a frequência com que 
se erra nos prognósticos � depois 
de totalmente informado um familiar 



idóneo, transmitir-lhes meias verda
des de modo a 1�unca os deixar sem 
esperança, sem uma luz, mesmo que 
ténue, no fundo do túnel. 
o mesmo se aplica, obviamente, aos 
pais de crianças gravemente doentes. 
Cmiosamente, mas a comprovar o que
preconizo, é minha experiência ser
mais fácil que os pais aceitem quando
o médico lhes afirmou que o filho se 
salvaria e isso não aconteceu que 
quando lhes afirmou que o filho mor
reria e, afinal, sobreviveu. 
Confidencialidade. Nenhum 
código de ética define melhor que 
Hipócrates este princípio: "Conside
rarei dever sagrado não divulgar seja 
o que fôr que veja ou ouça ( ... ) no
exercício da minha profissão". Está 
tudo dito com simplicidade e beleza. 
A confidencialidade não é um con
trato entre médico e doente é uma 
obrigação com implicações sociais, 
uma garantia para que, como é indis
pensável, os doentes não hesitem em 
revelar tudo ao seu médico. 
Há quem defenda que nem a auto
rização do doente nem a sua mol'te, 
libertam o médico do dever da c01úi
dencialidade e compreende-se que 
assim se proceda pois uma quebra, 
seja em que circunstâncias fôr, irá 
minar a confiança na sociedade. 
Libertam o médico cio segredo, situa
ções jurídicas excepcionais visando 
legítimos interesses públicos ou pri
vados e depois de ouvido o presiden
te da Ordem dos Médicos, os casos 

em que esteja em causa a honorabi
lidade de qualquer das partes. 
Responsabilidade. A medici
na que hoje se pratica, com trabalho 
de grupo devido à intervenção de 
numerosos especialistas, rotação das 
equipas e as barreiras burocráticas 
próprias das instituições, gera con
fusão nos doentes; nas famílias e até 
nos médicos sobre quem é o respon
sável pelo doente. 
É imp01tante que se determine quem é 
o coordenador de todos os intervenien
tes e que este saiba assumir o papel de 
t5....ai:ante da _qu�i.dade da assistência. 
U1spomb1hdade. Hoje nas so
ciedades industriais a velocidade da 
vida fez do homem um ser apressado 
e impaciente. Não é útil que isso se
ja sentido pelo doente. 
Desde o ptimeiro contacto - conversa 
informal seguida da colheita da hislótia 
- o médico deve pela expressão e
pelas pequenas intenupções qu-e guia
rão o doente na transmissão dos seus 
problemas, mostrar quer dispõe de 
tempo pru·a ouvir, observar e orientar. 
Isto leva, algumas vezes, os doentes
a abusarem.
Por isso, a disponibilidade deverá
ser controlada, fazendo-se sentir que
se dedicará todo o tempo necessário,
mas não mais, porque o tempo cios
médicos é precioso.
Exigência. Muitas vezes fazer
um diagnóstico não basta. Com fre
quência as queixas nada têm a ver
com o diagnóstico e nesses casos há

que investigar tanbém porque é que 
o doente se sente mal. O médico de
ve usar de tolerância para si próprio
e, como Popper recomendou, não se
deve dar por satisfeito enquanto não
tiver feito Ludo para eliminar as hi
póteses que colocou.

Estas observações justificam-se por
que hoje os médicos saem das esco
las mais bem preparados em Gené
tica ou em Farmacologia cio que para 
ajudarem os doentes. 
Huth num editorial cios Annals of ln
ternal Medicine escreveu: "As esco-
las americanas não formam médicos 
capazes de tratarem os doentes como 
pessoas". Constatações deste tipo 
surgem a cada passo na literatura. 
Na quase totalidade das escolas mé
cl'.cas há �nsino de Ética e Deontolo-
gta. Mas isso não basta. 
Há que aperfeiçoar também a quali
dade das relações humanas, a que al
guém chamou o fundamento da mora
lidade. Não, como já vi preconizar, 
ensinando um know-how de blá-blá 
para uso de vendedores de electrodo
mésticos a domicílio, mas preparando 
os docentes que presidirão aos pri
meiros contactos clínicos dos alunos 
de modo que, tal como aos gansos de 
Lorenz, pelo exemplo, lhes imprimam 
os comportamentos certos, e tragam à 
superfície os valores referidos que 
enformam a nossa cultura e jazem 
adormecidos no inconsciente de todos 
os homens. 

ESCOLA DE MERGULHO 
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Raul Monteiro 

Pude finalmente mer-
gulhar entre corais e 
tubarões, entre deli

cadas gorgóneas gi
gantescas e audazes 

Desde muito cedo que me entusias
mei pelo prazer do mar. No entanto 

é perfeita desafiando tantas vezes as 
leis do equilíbrio, ao mesmo tempo 

que servem de abrigo aos peixes 
mais pequenos para se protegerem 

dos predadores. Vi também como é 
fácil o entendimento entre os ani-e atrevidos balistas. 

Pude observar nas 

mesas de coral co-

mo a Natureza é 
perfeita desafian

do tantas vezes as 

leis do equilíbrio, 

quando jovem, apenas pensava em 
fazer o que aos outros era difícil ou 

até mesmo impossível. Assim 
durante alguns anos dediquei-me a 

fazer caça submarina no meu tempo 
de férias e sempre que as águas do 

orte o permitiam. 
Mas comecei a ler livros de Hans 
Hass e de Jaques Ives Cousteau, 

leituras essas que se prolongavam 

•Mergulhar

mais marinhos, onde os pequenos e 
nervosos peixes-palhaço passeiam 

incólumes entre os tentáculos das 
anémonas para, por um lado, 

a"trairem os alimentos para ela e por 
outro se abrigarem dos seus 
predadores e se alimentarem dos 

ao mesmo tem

po que servem 

de abrigo aos 
peixes mais pe

quenos para se 

protegerem dos 

predadores. 

por vezes pela noite dentro, quantas 
vezes roubando-me tempo de estudo 
e de sono. E neles fui descobrindo 
algumas das maravilhas subaquáti
cas existentes por esse mundo fora e 
fui sonhando em mergulhar nas 
águas límpidas do Mar Vermelho, 
das Caraíbas e mesmo na Grande 
Barreira de Coral australiana. 

restos das refeições do seu hos
·pedeiro.
Pude ainda apreciar a leveza dos

peixes-borboleta passeando entre as
1800 espécies diferentes de coral, 
quer duro quer mole, com cores entre 
o branco e o negro com os feitios e
formas que só vendo se pode imagi-
nar. 

o entanto também pude ver até que
ponto esta obra que demorou milha
res de anos a criar, pode ser destrui
da em poucos momentos pelo ho
mem, ele sim o ·grande predador 
existente no nosso planeta. 

; 

• 

• 

• 

Quando comecei a fazer mergulho 
autónomo foi como que entrar num 
novo mundo. Um mundo muito dife
rente daquele que ccirihecia quando 
fazia caça submarina. Um mundo em 
que olhava a fauna marinha de ma
neira diferente e já não apenas como 

e amar o mar 

saciadora dos meus apetites gas
tronómicos. No entanto não era ain
da o que esperava do mar. Ainda me 
lembrava do que lera nos livros de 
Hass e Cousteau e esperava a todo o 
custo que esse meu sonho de juven
tude se tornasse realidade. 

Assim pude ver mesas de coral des
truídas, quantas vezes por falta de 
cuidado do mergulhador mas outras 
vezes para recolha de "lembranças", 
esquecendo de todo o tempo que es
sa meia dúzia de centímetros de co-

Finalmente esse dia chegou. Em 
1981 pude finalmente mergulhar no 
Mar Vermelho, no "Aquário de 
Deus" de Hass e no melhor lugar de 
mergulho do mundo no dizer de 
Cousteau. 

ral demorou a crescei·. Pude ver pei
xes e crustáceos feridos e estropia
dos pela inconsciência e incapacida
de de tantos mergulhadores que de
veriam ter deixado de o ser há muito 
tempo. 
Enfim, comecei nessa altura a en
tender porque razão uma vez que se Pude finalmente mergulhar entre 

corais e tubarões, entre delicadas 
gorgóneas gigantescas e audazes e 

atrevidos balistas. Pude observar 
nas mesas de coral como a 1atureza 

37 

começa a mergulhar se passa a ver 
o mar de um modo diferente. Come-

cei então a entender porque razão é 
que "mergulhar é amar o mar". 


