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CTO MEDICO
C R __IRAS MÉDICAS
SPITALARES

EDITORIAL

EDITORIAL
Esta revista relativa ao mês de Julho e distribuída com a «pontualidade» que já é habitual
desde há mais de dois anos leva o natural voto, para todos os Colegas, de boas férias, bom descanso e
feliz recuperação para o trabalho.
Ao folhear este número poderão encontrar-se alguns documentos importantes, produto do tra
balho do Conselho Nacional Executivo, reflexo do que se faz nos Conselhos Regionais. A «dedicação
exclusiva» de alguns de nós em relação à Ordem é puramente opcional. É essa atitude que defende
mos, por grande maioria, para o trabalho nos Hospitais Públicos, e que temos de adaptar na nossa
Instituição.
O desempenho de funções na Ordem não é compatível com um amadorismo irregular ou
ocasional. Todos procuraremos profissionalizar cada vez mais a nossa acção, dedicada e sempre cheia
de escolhos.
Na Revista que agora recebem publica-se a portaria 416-B/91 que regulamenta o Internato
Complementar. Esse texto foi revisto, mais de uma vez, pelo CNE que conseguiu nele introduzir algu
mas alterações. Outras propostas não foram consideradas e pensamos que essa portaria deverá ser
eventualmente sujeita a algumas alterações importantes.
Chamo também a atenção para dois outros textos.
Um deles é a resposta do CNE a um ofício do Ministério da Saúde propondo uma metodologia
de trabalho para o estabelecimento de idoneidades e curricula (ver página 12).
O outro é uma proposta do CNE para um projecto de Decreto-Lei que define o ACTO
MÉDICO (página 14). Convém lembrar que a necessidade da definição do acto médico foi introdu
zida na Lei de Bases de Saúde por imposição do CNE, aliás aceite sem qualquer dificuldade, durante
as negociações com o Grupo Parlamentar do PSD.
O Acto Médico tem sido tratado em Instituições supranacionais em que a Ordem está represen
tada, como na Conferência Internacional das Ordens. O nosso actual texto será objecto de discussão
em reunião futura da C.I.O.
A discussão da proposta da Ordem a nível do Governo ficará, obviamente, para depois das
eleições legislativas. Mas pareceu-nos necessário apresentar o nosso texto durante a última audiência
em que o CNE foi recebido por Sua Excelência o Ministro da Saúde. E agora apresentamo-lo aos
nossos Colegas.
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DOSSIER - Carreiras Médicas Hospitalares, artigo

do Dr. J. M. Schiappa. O autor tece considerações de
fundo sobre a estrutura e modificações da Carreira
Médica Hospitalar, propondo como base de trabalho,
e com algum detalhe, uma nova estrutura de carreira.

••

NOTÍCIAS

2. 0 ENCONTRO DE TRABALHO
SOBRE ETICA
E DEONTOLOGIA MÉDICAS
r

Promovido pelo Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas e pelo
Centro de Estudos de Bioética, realizou-se este encontro em 24/11/1990 na Aula
do Serviço de Nefrologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra).

O Prof. Adelino Marques, que foi o
anfitrião deste Encontro, começou por
saudar os participantes e por referir a
ausência do Prof. Ramos Lopes, Pre
sidente do CNEDM, impedido por
motivo de participação numa reunião
científica, na qual proferia uma confe
rência. Seguidamente expôs as razões e
motivações do segundo encontro pro
movido pelo CNEDM, que dá alta
prioridade ao diálogo com as Comis
sões de Ética dos Hospitais e pretende
dar todo o a_poio aos responsáveis pelo
ensino da Etica nas Faculdades, por
entender que esta disciplina é de
importância fundamental para a for
mação equilibrada dos futuros médi
cos. Agradeceu ainda a colaboração
do Prof. J. C. Harvey que tendo-se
deslocado a Portugal aceitou fazer
uma palestra sobre «Comissões de
Ética, Institutional Review Boards e
problemas relacionados com o fim da
vida».
O palestrante, professor jubilado de
Medicina da Universidade de George
town (U.S.A.) e Investigador Senior
do Instituto Kennedy de Ética, de
Washington, foi apresentado pelo
Prof. W. Osswald, que pôs em desta
que a sua brilhante carreira profissio
nal e académica e a sua reconhecida
competência em matérias de Ética
Médica, ao estudo das quais tem dedi
cado os últimos anos, no quadro da
prestigiada instituição em que desem
penha importantes funções.
O Prof. Harvey historiou a génese
das Comissões de Ética, defendeu o
modelo pluridisciplinar da constitui
ção destas Comissões e definiu os seus
objectivos e métodos de trabalho. Re
feriu-se às relações das Comissões,
com a sua focagem ética, com os Insti
tutional Review Boards (que corres
pondem às Comissões Científicas exis
tentes em alguns Hospitais portugue
ses), que se preocupam prioritaria
mente com a validade científica de
projectos de investigação, fazendo
notar que um projecto não pode ter
verdadeiro alcance científico se não
satisfazer os preceitos éticos. Ocupou-

-se então dos problemas levantados
pelos esforços de alguns grupos de
pressão, orientados no sentido de lega
lizar ou tornar exequível a eutanásia, e
da questão da administração ou sus
pensão de cuidados vitais básicos (ali
mentação, administração de líquidos,
etc.) a doentes em estado terminal, em
coma vegetativo ou portadores de
lesões que implicam a morte a breve
prazo. A atitude médica que preva
lece, nos"Estados Unidos, é a de que
tais doentes têm o direito de receber
cuidados médicos até à sua morte e
que o pessoal de saúde tem o dever de
os ministrar.

Para além da
reconhecida urgência
do reforço e
dignificação do ensino
da Ética Médica na
pré-graduação, foi
evidente a preocupação
com uma melhor
coordenação e
intensificação das
relações entre
Comissões de Ética
dos Hospitais e
CNEDM da Ordem
dos Médicos.

No debate que se seguiu, e que foi
muito animado e rico de informação,
esclareceram-se posições e evidenciou
-se uma distinção entre a situação nos
Estados Unidos e a que existe na

Europa, característica também do
panorama nacional. Enquanto que na
sociedade americana a autonomia do
doente e a do médico são valores
muito respeitados, o que leva a uma
grande margem de manobra para
objecção de consciência, na Euro
são menos frequentes os conflitos
eventualmente resultantes do respeito
pelas autonomias, já que o enquadra
mento legal a elas se sobrepõe.
No painel sobre Ética e suas implica
ções fez-se o levantamento das Comis
sões de Ética Hospitalares presentes
(Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil), (Lisboa, Porto,
Coimbra), Maternidade Alfredo da
Costa, Hospitais dos Capuchos, Santa
Maria, Santa Marta, S. José, Curry
Cabral, Centro Hospitalar de Coim
bra, Hospitais da Universidade de
Coimbra, Hospital de Santo António,
Hospital de S. João) e da sua consti
tuição. Sublinham-se a utilidade de
reuniões deste tipo e a necessidade de
um melhor conhecimento das activida
des desenvolvidas.
Para além da reconhecida urgência
do reforço e dignificação do ensino
Ética Médica na pré-graduação, f
evidente a preocupação com uma me
lhor coordenação e intensificação das
relações entre Comissões de Ética dos
Hospitais e CNEDM da Ordem dos
Médicos. Os participantes congratula
ram-se com a representação da
Ordem, através do seu Presidente, na
recém-criada Comissão Nacional de
Ética para as Ciências da Vida, bem
como com a actividade desenvolvida
pelo Centro de Estudos de Bioética.
O Prof. Machado Macedo, que
tomou parte activa nos trabalhos do
encontro, manifestou a sua confiança
num crescente reconhecimento, pelos
poderes públicos e pela opinião, do
importante e indispensável papel dos
médicos para o estudo e resolução dos
grandes problemas éticos na área da
biologia e da saúde e agradeceu a
todos os intervenientes os seus contri
butos.
(Docume11/o e11viodo pelo Prof. Adelino Marques)
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NOTÍCIAS
tos, de acordo com uma grelha especi
fica para cada tipo, nomeadamente:
A - Comunicações Livres (traba
lhos de investigação, revisão
bibliográfica, descritivos de
experiências no centro de
saúde, etc.)
B - Casos Clínicos
C - Posters
D - Vídeos
6.º - Haverá uma pontuação adi
cional para o desempenho na apresen
tação dos trabalhos.
7.º - Os prémios serão atribuídos
aos três melpores do total dos traba
lhos a concurso.

4. 0 ENCONTRO
DE CLÍNICA GERAL
DO PORTO
A Direcção Distrital do Porto da
Associação Portuguesa dos Médicos
de Clínica Geral, vai promover a reali
zação do 4. º Encontro de Clínica
Geral do Porto, nos dias 7, 8 e 9 de
Novembro de 1991, nas instalações da
Câmara Municipal de Matosinhos.
Este Encontro irá reunir mais uma
vez Médicos de Clínica Geral do Dis
trito, com a finalidade de debater
assuntos de interesse comum, sendo os
principais objectivos: proporcionar
um espaço para convívio e troca de
experiências de âmbito regional em
Clínica Geral/Medicina Familiar; re
flectir e aprofundar conhecimentos
sobre Saúde Materno Infantil, Avalia
ção de Qualidade e Investigação em
Clínica Geral/Medicina Familiar; in
centivar e apoiar a Investigação em
Clínica Geral, através do Concurso de
Trabalhos Científicos.
Os temas propostos são: atendi
mento de situações urgentes: SASU,
consultas de recurso - outras alterna
tivas; ansiedade - abordagem em
medicina familiar; avaliação de quali
dade em saúde materna; A.LN.E. actualização; convenções, privatiza
ções - que futuro para os centros de
saúde?; papel da enfermagem nos cui
dados aos grupos vulneráveis e de
risco; climatérico - terapêutica de
substituição hormonal; comunicações
livres; casos clínicos; posters; vídeos;
estão previstos dois cursos: avaliação
de qualidade e investigação e um
Workshop - avaliação interpares
(peer review).
Haverá um concurso de trabalhos
científicos c9m
a atribuição de pré.
.
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mios pecuniários para os melhores tra
balhos, segundo regulamento:

CONCURSO DE
TRABALHOS CIENTÍFICOS
REGULAMENTO
1. º - A Direcção Distrital do
Porto da APMCG institui este"prémio
com a finalidade de estimular a apre
sentação de trabalhos · científicos de
investigação, revisão bibliográfica,
casos clínicos, posters ou vídeos
durante os Encontros de Clínica Geral
do Porto.
2.º - Os concursos terão, em prin
cípio, carácter anual e coincidirão com
os respectivos Encontros.
3.º - Os prémios galardoarão tra
balhos realizados na área da clínica
geral/medicina familiar por Médicos
de Família ou outros profissionais
médicos e não médicos. Os critérios de
relevância para s·er considerada a
admissão a concurso, serão· da inteira
responsabilidade do Júri. que terá a
liberdade para recusar qualquer tra
balho que não se integre no âmbito
pretendido.
4. º - É um prémio pecuniário cujo
montante em 1991 será de:
1.º prémio - 150.000$00
2.º prémio - 90.000$00
3.0 prémio - 60.000$00
5.º - Os trabalhos deverão ser iné
ditos e originais e serão avaliados e
pontuados por um júri de três elemen-

8.º - Os trabalhos deverão ser pre
viamente seleccionados pelo júri pelo
que os exemplares das comunicações
livres, casos clínicos, posters ou
vídeos, deverão ser enviados até 15 �
Outubro de 1991 para o escritório <-W
Porto da APMCG, Rua Aníbal Cunha,
39, 2.0, sala 5 - 4000 Porto.
9.º - Deverão ser enviados quatro
exemplares dactilografados a dois
espaços ou duas cassetes de vídeo, não
devendo constar em qualquer lugar a
identificação do(s) autor(es). Em enve
lope fechado deverá constar a identifi
cação, morada, local de trabalho e
telefone do(s) autor(es).
10.º - Os membros ou familiares
do júri, da Direcção Distrital do Porto
ou da Comissão Organizadora do
Encontro não poderão candidatar-se
aos prémios.
11.º - A apresentação de cada tra
balho não poderá exceder o tempo de:
A - Comunicações livres - 15 mi
nutos
B - Casos clínicos - 15 minutos
C - Posters - 10 minutos pa
discussão
D - Vídeos - 15 minutos
12. º - Os nomes dos premiados
serão anunciados durante a sessão de
encerramento do 4.º Encontro de Clí
nica Geral do Porto, sendo então feita
a entrega dos prémios.
13. º - Ao concorrer, os candidatos
assumem para com a APMCG o com
promisso de autorizarem a publicação
do trabalho na Revista Portuguesa de
Clínica Geral ou no Jornal Médico de
· Família, quer o trabalho seja ou não
premiado.
14. º - Todos os trabalhos entrados
fora do prazo poderão eventualmente
ser apresentados no Encontro sem,
contudo, poder candidatar-se aos pré
mios.
15. º - O júri será composto por
três médicos de diferentes regiões do
País.

NOTÍCIAS

DR. ROCHA DA SILVA
Comendador da Ordem Militar de Cristo
A Comenda da Ordem Militar de
Cristo com que o Dr. Francisco Filipe
Rocha da Silva acaba de ser agraciado
pelo Presidente da Repúlica Dr. Mário
Soares, e que lhe foi entregue nas
comemorações do 10 de Junho em
Tomar pelo Primeiro-Ministro Prof.
Cavaco Silva, constitui justa homena
gem do Poder Público a um Médico,
pelo que a Revista da Ordem dos
Médicos não pode deixar de lhe dar o
devido relevo e de a ela se associar.
O Dr. Rocha da Silva atingiu recen
temente o limite de idade para a fun
ção pública no cargo de Presidente do
Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM), que exercia desde a
sua fundação em 1981, e ao qual o seu
nome fica indissociavelmente ligado.
Cardiologista prestigiado, inicia esta
actividade clínica no antigo Hospital
Escola.,: de Santa Marta e passa depois
por destacadas funções no então novo
Hospital de Santa Maria. Como
Médico Militar equipa e dirige nos
anos 60 o Serviço de Cardiologia do
Hospital Militar Principal, cujos
novos meios técnicos abre, com visão
larga e espírito de iniciativa, a jovens
investigadores da Faculdade de Medi
cina de Lisboa, hoje nomes destacados
da Cardiologia portuguesa.
Mas outra viria a ser a preocupação
dominante do seu espírito. Impressio
nado com o número e o custo que os
acidentes e a doença súbita representa
vam para o País, considera este pro
blema uma verdadeira questão de
saúde pública e, nesta perspectiva,
concebe e implanta ao longo de 16
anos, com «visionária» convicção, um
esquema em que potenciando os meios
existentes fez descer em 200Jo a morta
lidade dos acidentes.
Neste sentido nasceu pela sua mão,
em 1974, o Serviço Nacional de
Ambulâncias com a função de coorde
nação, planeamento e financiamento
de todas as acções de emergência
médica pré-hospitalar.
Encorajado com os resultados (115)
e estimulado pelas limitações, prosse
gue um trabalho árduo de sensibiliza
ção das instâncias governamentais, da
classe médica, do pessoal de saúde em
geral e de outras entidades intervenien
tes no sistema (bombeiros, polícias,
etc.) que culminou com a realização,
em 1980, das 1.as Jornadas de Emergên-

eia Médica. Na sequência, Rocha da
Silva vê concretizar o objectivo princi
pal a que consagrou o melhor do seu
esforço e trabalho: a publicação do
Diploma Legal que criou o INSTI
TUTO NACIONAL DE EMERGÊN
CIA (INEM). Estava implantado um
sistema integrado de Emergência
Médica adequado à realidade nacional
utilizando apenas as estruturas, os
meios e os recursos humanos já exis
tentes.
Numa actividade constante e com
alto sentido de serviço veio acrescen
tando ao INEM vários subsistemas de
emergência médica particularmente
importantes, como são o dos Cuida
dos a Recém-Nascidos de Alto Risco,
o Centro de Informação Anti-Venenos
(CIAV), Acção de Protecção à Saúde
dos VIP's, o Centro de Orientação dos
Doentes Urgentes (CODU/115), o
CODU-MAR que orienta os maríti
mos da CEE que sofrem acidentes ou
adoecem subitamente em pleno mar.
As 2.ª' Jornadas de Emergência
Médica, realizadas dez anos após as
primeiras, Dezembro de 1990, foram o
testemunho vivo de todo este pro
cesso.
A obra que deixa ao País, e para
cuja concretização nunca recuou ante
as dificuldades de toda a ordem que se

lhe depararam, inclusive em períodos
especialmente conturbados da vida
nacional, apresenta uma dimensão que
facilmente se reconhece ao repararmos
que:
- ao cidadão comum permitiu o
acesso gratuito aos cuidados
médicos pré-hospitalares de
urgência, em caso de acidente ou
doença súbita - qualquer de nós
é potencial beneficiário;
- à Medicina Portuguesa deixa um
novo ramo científico estruturado
e em uso na nossa prática quoti
diana - a Emergência Médica;
- e ao Estado uma instituição
(INEM) da maior relevância
nacional e prestígio internacional
no sector da saúde, e que, entre
outras originalidades não vive do
Orçamento do Estado.
O Presidente Mário Soares, ao con
ceder-lhe esta alta condecoração, mais
uma vez se revelou atento e conhece
dor das grandes questões nacionais da
Saúde, como em outras alturas tam
bém evidenciou correcta apreciação
dos problemas profissionais dos médi
cos.
Ao associarmo-nos na homenagem
ao Dr. Rocha da Silva fazemos simul
taneamente votos de que esta Conde
coração constitua duplo estímulo: às
novas gerações, que o exemplo em
causa as motivem mesmo num am
biente que reconhecemos se mantém
difícil; aos governantes, que saibam
propiciar condições mais favoráveis à
solução, de facto, dos grandes proble
mas da Saúde, e apreciar a abnegação,
mesmo anónima, do médico em prol
do seu doente.

1. 0 ENCONTRO DA FML

Os órgãos directivos da FML decidiram promover anualmente os Encontros da
Faculdade de Medicina de Lisboa. O 1. 0 Encontro da FML terá lugar em Outu
bro de 1992, de 14 a 17 nas instalações da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Pretende-se, com estes Encontros reunir os actuais docentes e os licenciados
pela FML ao longo de décadas numa jornada que contemple não apenas os
aspectos científicos, mas igualmente os temas profissionais, éticos e culturais. A
vida da Escola será documentada através de uma exposição de posters que mos
trarão a actividade dos Institutos e Clínicas Universitárias nos campos pedagó
gico científico e assistencial.
Os temas seleccionados para a abordagem multidisciplinar na parte científica,
foram, para este 1. 0 Encontro, a lsquémia e a Imunologia. Nas suas várias face
tas, das ciências básicas à clínica e terapêutica, estes temas serão abordados numa
perspectiva de evolução do conhecimento científico e sua aplicação tecnológica,
de forma a dar uma visão panorâmica da evolução das ciências médicas. Com
este fim haverá palestras, mesas redondas, symposia e controvérsias, que permiti
rão aos participantes no Encontro uma síntese global sobre temas que, muitos
deles, conheciam de forma sectorial.
Os temas profissionais, éticos e culturais constituirão uma actividade relevante
pela sua actualidade e universalidade, havendo muito a esperar, neste particular
da colaboração da Associação de Estudantes da FML, cujos finalistas serão rece
bidos neste Encontro como os mais jovens dos seus membros.

ORDEM DOS MÉDICOS - 9

NOTÍCIAS

COLÉGIO
DE MEDICINA
FÍSICA
E DE
REABILITAÇÃO
Em 13 de Abril de 1991 o Conselho
Directivo do Colégio foi recebido pelo
Prof. Dr. Machado Macedo.
Durante essa reunião foram discuti
dos um por um os pontos constantes
da circular enviada aos colegas em 15
de Março.
Foi com agrado que verificámos que
em relação a todos eles o Bastonário
demonstrou compreender e concordar
com as posições que têm vindo a ser
assumidas pelos Fisiatras Portugueses,
tendo-se comprometido a, em relação
a cada um deles assumir por escrito,
uma posição clara até ao início do
próximo Verão (Julho 91). Relativa
mente ao 1. º dos pontos tratados
reconhecimento da Especialidade
como autónoma e integrada no grupo
III (Área das Especialidades Médicas)
e não no grupo V (Área das Especiali
dades de âmbito diagnóstico e/ou
terapêutico) assumiu claramente que a
nossa Especialidade pertence de
direito ao grupo III tendo-se compro
metido a, durante a semana seguinte,
oficiar nesse sentido quer a Sua Ex.ª o
Ministro da Saúde quer ao Director
Geral dos Cuidados de Saúde Primá
rios pelo que, estamos certos, na data
da publicação deste comunicado esse
equívoco deverá estar definitivamente
ultrapassado.
Congratulamo-nos ainda com o
convite que o Prof. Machado Macedo
fez ao Conselho para, periodicamente,
dispormos de um espaço na Revista
para comunicar com os colegas. Além
disso, fomos informados de que o Pre
sidente da Ordem prevê fazer reuniões
periódicas com os diversos colégios de
modo a facilitar a apresentação e reso
lução dos problemas próprios de cada
Especialidade. Parece-nos de felicitar
· tal iniciativa que virá dar aos colégios
uma maior capacidade de actuação.
O Conselho Directivo do Colégio
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ESCLARECIMENTO

QUOTIZAÇÕES PAGAS À O.M.
Excelência,
Por solicitação de diversos membros
desta Ordem, vem a Secção Regional
do Sul, expor a seguinte situação:
- Como é certamente do conheci
mento de V. Exa., os médicos
estão obrigados à inscrição na
Ordem para que possam exercer
legalmente a sua profissão.
- Nos termos dos Estatutos, apro
vados pelo Dec.-Lei 282/77, os
membros da Ordem estão obri
gados ao pagamento das respec
tivas quotizações.
- Ora, no âmbito do Código do
Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares, as quotiza. ções pagas a Ordens só são con
sideradas como encargos se o su
jeito passivo tiver rendimentos
da Cate_goria B.
- No entanto, existem muitos mé
dicos que trabalham para a admi
nistração em regime de exclusi
vidade e que, consequentemente,
apenas auferem rendimentos da
Categoria A, não lhes sendo per
mitido deduzir as quotas da Or-

dem, não obstante estarem legal
mente obrigados ao seu paga
mento.
- Atendendo a que o art.º 55.º do
CIRS considera como susceptí
veis de serem abatidas ao rendi
mento líquido global as quoti
zações sindicais, embora estas
tenham carácter facultativo já
que a inscrição em sindicatos
não é obrigatória, entende esta
Secção Regional, por maioria de
razão, dever este artigo prever o
abatimento das quotizações pa
gas a Ordens.
Deste modo, solicita-se a V. Exa.
que diligencie no sentido de ser permi
tido aos médicos que apenas aufiram
rendimentos da Categoria A a dedu
ção para efeitos de IRS, da forma que
se considerar mais adequada, das quo
tizações pagas à Ordem dos Médicos.
Na expectativa de uma solução para
a questão exposta, somos,
Com os melhores cumprimentos
O PRESIDENTE DO
CONSELHO REGIONAL DO SUL

QUOTIZAÇÕES PAGAS
À ORDEM DOS MÉDICOS
Relativamente à exposição dirigida por V. Exas. ao Senhor Ministro das Finan
ças, através do ofício em referência, tenho a honra de prestar a seguinte informa
ção:
1 - Efectivamente, as quotizações obrigatórias para estruturas profissionais,
das quais dependa o exercício da própria actividade profissional, suportadas por
titulares de rendimentos de Categoria A do Código do IRS, não foram incluídas
no capítulo da determinação de matéria colectável, quer no elenco das deduções
específicas da Categoria, quer no dos abatimentos ao total dos rendimentos líqui
dos dos sujeitos passivos.
2 - É este o actual enquadramento jurídico-fiscal da questão em apreço, cujo
cumprimento compete à administração fiscal assegurar.
3 - Todavia, «de jure constituendo», a sugestão apresentada é pertinente e
mereceu atenta ponderação por parte dos serviços desta Direcção-Geral, na
sequência da qual, foi já superiormente determinada a preparação de uma pro
posta de alteração legislativa, a incluir no Orçamento do Estado para 1992, no
sentido de que as situações afins venham a ser contempladas pelo Código.
Com os melhores cumprimentos.
O DIRECTOR DE SERVIÇOS,
(Manuel Lopes da Silva Faustino)

NOTICIAS

REUNIÃO
DA UNIÃO
EUROPEIA DOS
MÉDICOS DE
CLÍNICA GERAL
(UEMO)
Realizou-se em Copenhaga nos dias
25 e 26 de Maio de 1991, a 1.ª reunião
anual da (UEMO) União Europeia dos
Médicos de Clínica Geral.
Os trabalhos iniciaram-se pelas 10
horas do dia 25 com as palavras de
boas-vindas do Presidente Dr. Ole
Asbjorn. A agenda desse dia incluiu os
trabalhos dos dois subgrupos; o de
computadores em clínica geral e o dos
cuidados ambulatórios.
No subgrupo dos computadores em
clínica geral - presidente o Dr. Clau
dio Gricelli - Itália, foram analisados
e debatidos os problemas que se rela
cionam com uso de computadores na
consulta dos médicos de clínica geral.
Cada país informou da situação
actual e deu a conhecer a existência ou
não de facilidades, sobretudo no
financiamento para aquisição e manu
tenção destes aparelhos de suporte à
consulta.
Foi ainda dado a conhecer o ponto
da situação do projecto E.R.D.A.
No subgrupo de cuidados ambulató
rios - Presidente o Dr. Simon Buijs
(NL) -, foram analisados os seguintes
assuntos:
- Implementação da Formação Espe
cífica em Clínica Geral
- Aplicação da Directiva 86/457/
CEE - Situação actual em cada
país.
- Formação contínua em Clínica
Geral
- Respostas de cada delegação a
um questionário previamente
enviado.
- Intercâmbio de Formação em Clí
nica Geral nos países da CEE Projecto da Espanha.
- Formação Específica em Clínica
Geral - Treino Hospitalar.
No dia 26 de Maio, realizou-se a
UEMO BOARD onde foram apresen
tados os seguintes pontos:
- Relatório do Presidente da UEMO
sobre a reunião do Comité Perma
nente da CEE em Valência - Maio
91.
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DEFINIÇÃO DOS CURRICULA
DAS ESPECIALIDADES
- Resposta da Ordem dos Médicos à proposta do
Ministério da Saúde
Excelência,
Em resposta ao ofício de Vossa Excelência sobre definição dos curricula das
especialidades o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
entende dever comunicar o seguinte:
1 - O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos insiste junto de
V. Exa. que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 282/77, é à Ordem dos Médi
cos que compete definir as diversas especialidades, respectivos curricula, e
serviços idóneos para a realização daqueles.
2 - Assim, dada a urgência que se impõe, o Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos propõe:
• �,
a) Que sejam nomeados representantes da CNIM para analisarem com
representantes da Ordem dos Médicos os programas curriculares, as
consequências práticas da sua aplicação, bem como as idoneidades dos
serviços que decorram da análise dos Regimentos dos Colégios das
Especialidades que serão desde já postos à disposição desse Ministério;
b) As conclusões deste trabalho serão consideradas pelo Conselho Nacio
nal Executivo que enviará ao Ministério da Saúde a sua posição final
dentro de 30 dias;
c) O Ministério da Saúde procederá à revisão da Portaria 1223-8/82, nos
termos do parecer que o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos venha a emitir.
3 - A modalidade de convivência institucional proposta, visa a harmoni
zação dos programas curriculares previstos na citada Portaria e nos Regula
mentos dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Médicos, que, em
termos práticos, se impõem e todos desejam. Exigirá mecanismos de comu
nicação e informação rápidos entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos
Médicos. Pela nossa parte, estamos naturalmente disponíveis para apreciar
as questões levantadas pelas entidades designadas por V. Exa., tendo em
vista a harmonização curricular que se pretende.
Com os melhores cumprimentos, subscrevo-me com toda a consideração
Pel'O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Prof. Dr. Manuel E. Machado Macedo,
Presidente

- Relatório do Dr. Lavoleé sobre a
última reunião da UEMS (União
Europeia dos Médicos Especialis
tas).
- Relatório dos subgrupos de tra
balho do dia anterior (25 de Maio)
- Computadores em Clínica Geral
- Cuidados Ambulatórios
- Conferência Consenso a realizar
nos dias 13 e 14 de Junho de 1991
em Copenhaga em conjunto com a
Comissão das Comunidades Euro
peias - Programa Europa Contra
o Cancro.
No final da reunião da UEMO
BOARD foram criados dois grupos de
trabalho no qual P ortugal está

incluído para debater a Formação dos
Orientadores de Formação em Clínica
Geral, e estudar a Proposta Espanhola
de Intercâmbio de formação nos países
da CEE que apresentarão, na 2.ª reu
nião anual de Outubro de 1991, docu
mentos preliminares.
Na tarde do dia 26 de Maio, reali
zou-se a assembleia geral da UEMO
presidida pelo Dr. Pinto de Almeida
(Portugal) que analisou aspectos rela
cionados com as comparticipações
financeiras de cada país e uma pro
posta de alteração aos estatutos.
A próxima reunião ficou agendada
para 25 e 26 de Outubro de 1991 em
Copenhaga.

NOTÍCIAS

PROJECTO DE DECRETO-LEI
QUE DEFINE O ACTO MÉDICO
E REGULAMENTA O EXERCÍCIO
DA MEDICINA
(TEXTO DA PROPOSTA
DE DECRETO-LEI
APRESENTADO PELA
ORDEM DOS MÉDICOS
AO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.)

O Decreto-Lei n. 0 32171 de 29 de
Julho de 1942 regulamentou a profis
são médica e instituiu algumas regras
repressivas do exercício ilegal da medi
cina.
Este diploma mantém-se parcial
mente em vigor já que o Decreto-Lei
n. 0 400/82, de 23 de Setembro, que
aprovou o novo Código Penal, revo
gou expressamente os seus art. 7 e 9
a 15.
O tempo demonstrou que aquele
diploma ficou desactualizado perante
a evolução que o exercício da medicina
tem sofrido, isto para além de, como
se disse, estar já parcialmente revo
gado, concretamente quanto à matéria
relativa ao exercício ilegal da medi
cina.
Torna-se, pois, imperioso regula
mentar o referido exercício profissio
nal, sendo certo que, a esse exercício,
está intimamente ligada a definição de
Acto Médico que constitui o núcleo à
volta do qual se deverá aferir da legali
dade da actividade médica.
Por outro lado, e na sequência do
que se verifica nos países da CEE,
entendeu-se que, quanto ao exercício
técnico da profissão, a Ordem dos
Médicos deveria ter competência
exclusiva, respeitando-se a possibili
dade de recurso das suas decisões.
Quer isto dizer que todos os médicos
estão sujeitos, quanto ao exercício téc
nico profissional, ao poder disciplinar
da respectiva Ordem, seguindo-se
nesta matéria o princípio de que o
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Acto Médico só pode ser julgado pelos
médicos, independentemente da res
ponsabilidade que possa originar.
Porém, os médicos que tenham o
estatuto de funcionários públicos ou
agentes da Administração Central,
Regional ou Local ficam igualmente
sujeitos ao regime disciplinar do fun
cionalismo público em tudo o que não
se relacione com o exercício técnico
-profissional da actividade clínica.
Por outro lado, prevê-se a forma de
criação das profissões paramédicas e
consagram-se as já existentes.
Finalmente, a definição legal do
«Acto Médico» bem como de «crime
de exercício ilegal da medicina» signi
fica um avanço considerável na garan
tia dos doentes e das populações no
que respeita ao acesso à saúde.
Na verdade, a consagração por via
legal do «Acto Médico» ganha consis
tência definitiva ao ser entendido
como factor essencial e indispensável à
protecção dos interesses dos doentes,
sendo certo que tal só é possível atingir
com a garantia de que a profissão
médica se exerça de forma tecnica
mente mais correcta e com observância
das normas éticas e deontológicas que
os médicos estão obrigados a verificar.
Foi ouvida a Ordem dos Médicos.
Nesta conformidade:

4. Os relatórios e os restantes actos
destinados a atestar ou a declarar o
estado de higidez ou doença de pessoa
humana integram-se, também, no con
ceito de Acto Médico.
5. Constitui Acto Médico Especiali
zado aquele que, integrando-se no âm
bito dos números anteriores, exija uma
formação médica diferenciada resul
tante de uma qualificação específica
reconhecida pela Ordem dos Médicos.

Art.0 1.0
1. O Acto Médico é constituído por
toda a actividade profissional desti
nada a prevenir, a curar ou a restituir a
saúde à pessoa humana.
2. Integram o conceito do Acto Mé
dico toda a investigação na pessoa
humana, a realização de todos os
meios directos ou indirectos, de natu
reza laboratorial ou não, que envol
vam, global ou separadamente, a
colheita de dados subjectivos ou objec
tivos de um doente.
3. O Acto Médico abrange, ainda,
os actos profissionais conducentes ao
diagnóstico, à terapêutica e ao pro
gnóstico, com utilização dos meios
referidos no número anterior, para a
concretização da prescrição, do trata
mento e de reabilitação de saúde.

Art. 0 3. 0
Todas as pessoas que praticam
Actos Médicos sem para tal possuírem
título suficiente, sem estarem inscritos
na Ordem dos Médicos, ou tiverem a
sua inscrição suspensa incorrem na
prática de crime de exercício ilegal de
medicina que integra o crime de usur
pação de funções previsto no artigo
400, n.º 2 do Código Penal.

Art.0 2. 0
1. O exercício da Medicina é consti
tuído pela prática e execução dos
Actos Médicos.
2. A Prática de Actos Médicos é
exclusivamente reservado aos licencia
dos em Medicina e depende de prévia
inscrição na Ordem dos Médicos, nos
termos da legislação em vigor.
3. O médico exerce a sua profissão
com independência e autonomia técni
cas, seja qual for o estatuto jurídico
aplicável.
4. A obrigação por parte do médico
de observar e cumprir escrupulosa
mente as regras técnicas, éticas e deon
tológicas próprias da profissão clínica,
constitui uma garantia para os doentes
e para a qualidade da prestação de ser
viços de saúde.

Art.º 4. 0
Os licenciados em Medicina que
exerçam a profissão com inobservân
cia das disposições legais sobre a obri
gação de inscrição na Ordem dos
Médicos, bem como os que usem o
título de especialista com violação das
condições legais e regulamentares,
incorrem na pena de...

•
�
o

NOTÍCIAS

•

Art. 0 5. 0

Art.0 7. 0

1. Os consultórios médicos e outras
instituições onde se pratiquem Actos
Médicos só poderão funcionar sob a
responsabilidade de médicos em con
dições de exercer legalmente a sua pro
fissão.

As sociedades previstas no artigo
anterior não podem por nenhuma
forma limitar ou impedir:
a) A livre escolha do Médico pelo
doente;
b) A independência profissional do
Médico, d e s i g n a d a m e n t e na
escolha dos meios auxiliares de dia
gnóstico, terapêutica, e escolha de
especialidades e hospitais;
c) A responsabilidade pessoal do
Médico para com o doente;
d) O respeito pelo segredo profissional
e pelo destino das fichas dos doen
tes em caso de extinção da socie
dade.

2. Os médicos responsáveis por
consultórios deverão comunicar à
Ordem dos Médicos no prazo de
quinze dias após início das suas fun
ções, a existência do consultório em
causa e a identificação dos restantes
médicos que nele exerçam a profissão
clínica.
3. Os consultórios que não se
encontrem nas condições previstas nos
números anteriores serão encerrados
pela Polícia de Segurança Pública ou
pela Guarda Nacional Republicana,
mediante requerimento e participação
da Ordem dos Médicos.
Art.º 6. 0

1. Tendo em conta a obrigação do
cumprimento escrupuloso das regras
técnicas éticas e deontológicas que
constitui uma garantia para os doentes
e para a prestação dos serviços de
saúde, as sociedades cuja actividade
seja a prestação de serviços que inte
gram a prática de actos médicos com
ou sem internamento de doentes, não
podem ter diferente objecto no respec
tivo contracto social, e terão obrigato
riamente um director clínico.
2. Para que as sociedades referidas
no número anterior se possam consti
tuir validamente, devem, para efeitos
de instruir a escritura pública de cons
tituição:
a) Submeter o projecto do seu con
trato social à Ordem dos Médicos
para efeitos de confirmação de que
o seu objectivo não viola o respec
tivo Código Deontológico;
b) Enviar à respectiva Secção Regio
nal da Ordem dos Médicos a identi
ficação completa do director clínico
e ou dos restantes médicos com res
ponsabilidade clínica de chefia;
3. Todas as alterações do director e
responsáveis clínicos devem ser obriga
toriamente comunicadas à respectiva
Secção Regional da Ordem dos Médi
cos no prazo de 15 dias a contar da sua
efectivação.
4. Depois de se constituirem, as
sociedades previstas no número um
deste artigo devem enviar um exemplar
do Diário da República onde foi publi
cado o respectivo contrato social, no
prazo de 15 dias a contar da data da
pulicação.

Art. 0 8. 0

1. As sociedades legalmente consti
tuídas ao abrigo do artigo 6. º, estão
sujeitas a normas deontológicas e éti
cas aprovadas pela Ordem dos Médi
cos, bem como aos padrões de quali
dade mínimos ,por ela exigidos.
2. A falta de cumprimento das dis
posições aplicáveis por força deste
diploma implica para as sociedades a
suspensão do exercicio da sua activi
dade bem como o cancelamento do
registo comercial e da denominação
social a efectuar por participação da
Ordem dos Médicos aos respectivos
serviços.
3. As sociedades já constituídas na
data da entrada em vigor deste De
creto-Lei cujo objecto social não
esteja em conformidade com o dis
posto no n.º 1 do art.º 6.º e art.º 7.
deverão promover a respectiva altera
ção contratual no prazo de 120 dias,
sob pena de ficarem sujeitas às conse
quências previstas no número anterior.
0

,

ou morada, do médico respectivo, e
permitam a sua clara identificação.
2. As receitas devem especificar os
medicamentos e as doses respectivas.
3. Na prescrição de estupefacientes
e psicotrópicos aplicam-se o Dec.-Lei
n.º 430/83, de 13 de Dezembro e o
Decreto Regulamentar n.º 71/84, de 7
de Setembro.
4. Todas as terapêuticas que impli
quem a prescrição de medicamentos,
só podem ser alteradas com a autoriza
ção do médico por elas responsável.
Art. 0 11. 0

1. Os médicos têm a obrigação de
cumprir e verificar os Códigos de
Deontologia e de Ética e de Disciplina
aprovados pela Ordem dos Médicos,
bem como de observar os padrões de
qualificação profissional por ela apro
vados.
2. Compete à Ordem dos Médicos
apreciar e julgar, através dos Conse
lhos Nacional e Regionais de Disci
plina o exercício técnico da profissão
clínica.
3. Das decisões dos Conselhos
Regionais de Disciplina cabe recurso
para o Conselho Nacional de Disci
plina da Ordem dos Médicos, e das
decisões deste cabe recurso para o Tri
bunal da Comarca (ou Tribunal da
Relação).
Art. 0 12. 0

Os médicos funcionários públicos
ou agentes da Administração Central,
Regional ou Local, estão sujeitos ao
regime do Estatuto Disciplinar dos
funcionários públicos sem prejuízo da
competência própria da Ordem dos
Médicos quanto ao exercício técnico
da pro.fissão clínica.

Art. 0 9.0

Art. 0 13.0

1. Para além das incompatibilida
des decorrentes da Lei, o exercicio da
medicina é incompatível com o de far
macêutico, assim como com o de
enfermeiro e de profissões paramédi
cas ou outras que a Ordem dos Médi
cos através dos seus órgãos competen
tes venha a definir.
2. As incompatibilidades referidas
no número anterior respeitam apenas
ao exercido profissional não abran
gendo a respectiva formação.

O exercício profissional dos médicos
dentistas será definido em diploma
próprio a publicar, ouvida a Ordem
dos Médicos.

Art. 0 10. 0

1. As prescrições ou receitas devem
ser redigidas em português em folhas
que contenham o nome e consultório,

Art.º 14. 0

1. As profissões paramédicas são
aquelas que constituem uma activi
dade profissional com a finalidade
específica de auxiliar e coadjuvar a
actividade clínica em qualquer das res
pectivas especialidades.
2. Os actos executados pelos profis
sionais paramédicos no exercício da
sua profissão, só podem ser praticados
sob orientação e responsabilidade do
médico, sem prejuízo da responsabili
dade própria daqueles profissionais.
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OATODIINI
Art.0 15. 0
1. São as seguintes as profissões
paramédicas reconhecidas:
a) Técnico de radiologia;
b) Fisioterapeuta;
c) Odontologista;
d) Optometrista;
e) Cardiopneumografista;
f) ". " .. " """

2. Só podem exercer legalmente as
profissões paramédicas reconhecidas
no número anterior as pessoas _legal
mente habilitadas com o respectivo
diploma.

A sua ela
que deu em nn1rm1
ORTODINE
realidade

referência
ortopédico
se tornou

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

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

3. Quem exercer profissão paramé
dica sem que para tal esteja habilitado
incorre na prática do crime de usurpa
ção de funções.
4. Os profissionais paramédicos
não podem praticar actos médicos sob
pena de incorrerem na prática do
crime de usurpação de funções.
5. O médico que autorizar um pro
fissional paramédico a praticar um
acto clínico constituiu-se solidaria
mente com este na responsabilidade
civil criminal que possa decorrer de
eventual prática incorrecta do mesmo
acto.
Art. 0 16.º
O estatuto das profissões paramédi
cas definidas no art. º 10. º será estabe
lecido por Decreto Regulamentar, ou
vida a Ordem dos Médicos.

Art.º 17.º
O Governo, ouvida a Ordem dos
Médicos, pode criar outras profissões
paramédicas por Decreto Regulamen
tar, que integrará o respectivo esta
tuto.
Art.º 18.0
1. A profissão de enfermeiro consti
tui uma actividade profissional autó
noma, regulamentada por disposições
legais especialmente aplicáveis.
2. Os profissionais de enfermagem,
para além dos actos próprios da sua
profissão, poderão praticar actos que
parcialmente integrem o conceito do
acto médico definido no artigo 1. º
deste diploma, desde que autorizados
e sob integral responsabilidade de um
médico.

Em Exposição no C. Comercial Libersil, Loja 12
Tel. 3477965
Desejo receber mais informações sobre as vantagens do colchão Ortodine.
Nome __________ Empresa _________
Cód. Postal ____ Tele!. ____
Morada
Envie este cupão para FACOMOL
Av. 5 de Outubro, 10 - Sala 17,, 1.° andar - 1000 LISBOA • Tel. 571118

Art. 0 19.º
É revogado o Decreto-Lei n.º 32171
de 29 de Julho de 1942.

ACTUALIDADE
N. 0 113 - 17-5-1991

2670-(3)

DIÁRIO DA REPÚBLICA - I SÉRIE-B

INTERNATO COMPLEMENTAR
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Portaria n.0 416-B/91
de 17 de Maio

Como consta do preâmbulo do Decreto-Lei
n. 0 29/91, de 11 de Janeiro, pretende-se abolir o exame
final do internato complemen_tar médico, valorizando,
em alternativa, a avaliação contínua dos estágios que
integram o programa de cada especialidade ou área
profissional. Este diploma, mediante a nova redacção
introduzida no artigo 22. º do Decreto-Lei n. º 73/90,
de 6 de Março, foi o primeiro passo para essa aboli
ção, afastando a referência expressa àquele exame,
como forma de avaliação final e de obtenção de ·grau,
e prevendo a aprovação em termos a regulamentar.
Em execução do artigo 7. 0 do Decreto-Lei n. 0 73/90,
encontra-se em preparação a legislação que regulará a
formação médica (internatos) com vista à profissiona
lização e à especialização.
São objectivos fundamentais desse novo quadro legal
melhorar a formação médica pós-graduada e revalori
zar a qualificação profissional conferida pelos graus.
Para o efeito propõe-se, designadamente:
Estabelecer programas para os internatos, unifor
mes a nível nacional, com objectivos, momen
tos e sistemas de avaliação que garantam, pelo
menos, as condições mínimas de formação
requeridas pelas directivas da CEE e pela Ordem
dos Médicos;
Rever a composição, as formas de organização e
funcionamento e as atribuições dos órgãos dos
internatos, conferindo-lhes mais ,operacionali
dade e responsabilidade na concepção, coorde
nação, direcção e avaliação;
Criar nos estabelecimentos de saúde um órgão res
ponsável pela formação médica correspondente
às anteriores· direcções dos internatos médicos e
instituir a figura de orientador de formação
como responsável directo e permanente pela for
mação dos internos;
Reestruturar o processo de avaliação, introduzindo
um sistema de avaliação com carácter predomi
nantemente formativo e contínuo.
Sem prejuízo dessa reforma mais global, mas den
tro dos princípios que lhe presidirão, é possível e dese
jável introduzir desde já o sistema de avaliação contí
nua do aproveitamento, dando corpo a expectativas
criadas e desvanecendo dúvidas surgidas quanto à
forma de avaliação final.
A avaliação contínua será de tipo formativo e soma
tiva e incidirá sobre os componentes do desempenho
e dos conhecimentos. No· final do processo formativo
haverá uma avaliação curricular global.
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Este sistema de avaliação, através da atribuição par
celar de classificações, por estágios e áreas de forma
ção, permitirá aos internos e responsáveis directos pela
formação aperceberem-se do nível de desempenho atin
gido, procederem, se necessário, a correcções de ensino
e aprendizagem e avaliarem do alcance dos objectivos
fixados. A avaliação somativa global, no termo do
internato e concluindo a fase formal de aprendizagem,
aferirá da integração de conhecimentos, aptidões e ati
tudes adquiridos, reflectindo o resultado de todo o pro
cesso formativo.
A introdução deste sistema de avaliação exige que
nas instituições formativas sejam criadas estruturas
orgânicas que garantam e acompanhem a formação e
que sejam fixados programas para os vários ramos e
áreas dos internatos que, por áreas de formação e está
gios, estabeleçam objectivos, durações, momentos e for
mas de avaliação.
Este sistema emprestará, seguramente, maior rigor e
credibilidade à formação médica pós-graduada, presti
giará as carreiras médicas e as instituições formadoras
e garantirá à sociedade elevada qualidade técnica nos
serviços que lhe são prestados.
Assim:
Nos termos do n. 0 2 do artigo 22. 0 do Decreto-Lei
0
n. 73/90, de 6 de Março, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n. 0 29/91, de 11 de Janeiro, e do n. 0 7 do
artigo 7. 0 do Decreto-Lei n. 0 310/82, de 3 de Agosto:
Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde, apro
var o Regulamento do Internato Complementar Sistema de Avaliação, anexo a esta portaria, que dela
faz parte integrante.
Ministério da Saúde.
Assinada em 29 de Abril de 1991.
O Ministro da Saúde, Arlindo Gomes de Carvalho.
Regulamento do Internato Complementar - Sistema de Avaliação

CAPÍTULO I
Órgãos de- direcção e orientação
1 - Direcção dos internatos médicos
1.1 - Nos estabelecimentos de saúde hospitalares onde se reali
zem internatos será criada uma direcção dos internatos médicos.
1.2 - As funções de direcção dos internatos médicos cabem a um
dos adjuntos do director clínico, que, no seu exercício, pode ser coad
juvado por um a três assessores, a propor ao director clínico.
1.3 - As direcções dos internatos são nomeadas pelo órgão diri
gente máximo, sob proposta do director clínico.
1.4 - Nas administrações regionais de saúde em cujas unidades
de saúde se realizem internatos complementares de clínica geral e de
saúde pública, as funções de direcção de internatos cabem aos coor
denadores da respectiva zona, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.
1.5 - Por proposta dos coordenadores e com a concordância da
comissão regional respectiva, podem ser nomeados, por despacho do
órgão dirigente máximo, directores de internato em cada adminis-
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tração regional de saúde quando o número de internos ou condi
ções especiais o justifiquem.
2 - Competência das direcções e dos coordenadores
de zona dos internatos
Compete às direcções e aos coordenadores de zona dos internatos
médicos, nomeadamente:
a) Programar o funcionamento e desenvolvimento dos interna

b)

e)
d)

e)
/)

g)

h)

i)

j)

/)
m)

tos e dos estágios a efectuar dentro e fora do estabelecimento,
com observância dos programas aprovados e de normas esta
belecidas;
Orientar e acompanhar o desenvolvimenw geral dos intern a· 
tos e a avaliação dos médicos internos, em estreita colabora
ção com os directores ou responsáveis de serviços e orienta
dores de formação;
Verificar e avaliar as condições de formação, comunicando
à comissão regional dos internatos médicos qualquer altera
ção que· possa implicar perda de idoneidade do serviço;
Organizar os elementos do processo individual dos interno,
relevantes para o internato, através de registos autenticados
pelo director de serviço e orientador de formação;
Promover e coordenar a realização de actividades de carác
ter formativo que se integrem nos objectivos dos programas;
Propor ·a concessão de idoneidade dos serviços e a sua capa
cidade formativa, que, com parecer técnico dos órgãos dos
internatos e da Ordem dos Médicos, serão fixadas por des
pacho do Ministro da Saúde;
Propor e orientar a: distribuição dos internos pelos diferen
tes serviços, de acordo com a réspectiva capacidade;
Recolher periodicamente, junto dos directores de serviço, dos
orientadores de formação e dos internos, informações perli
nentes para um melhor funcionamento dos internatos;
Coordenar e centralizar as avaliações;
Nomear os orientadores de formação, sob proposta do direc
tor ou responsável pelo serviço;
Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos
pelos órgãos do estabelecimento ou dos internatos relativos
à formação;
Substituir os orientadores de formação mediante proposta do
director de serviço ou parecer favorável deste sobre exposi
ção fundamentada do interno interessado.
3 - Orientadores de formação

3.1 - Os internos do complementar terão um orientador de for
mação a quem compete a orientação directa e permanente da for
mação e a sua integração nas equipas de trabalho das actividades
assistenciais, de investigação e docência, de acordo com o programa.
3.2 - O orientador de formação será um dos médicos do serviço,
habilitado com grau de carreira e necessária qualificação técnica, a
nomear, nos estabelecimentos hospitalares, pela direcção do inter
nato, sob proposta do director -ou responsável pelo serviço, e, nas
administrações regionais de saúde, pelo órgão dirigente máximo sob
proposta do coordenador de zona do respectivo internato.
3.3 - Na designação dos orientadores de formação será observada,
em regra, a proposta máxima de um para três internos, salvo em
casos excepcionais autorizados pela comissão regional respectiva.
3 .4 - Aos orientadores de formação será facultado o tempo neces
sário para o desempenho das funções.
3.5 - O desempenho das funções de orientador será objecto de
valorização curricular para promoção na respectiva carreira.
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6 - Estruturação e objectlvos dos programas

6.1 - Os programas devem ser estruturados por áreas rte forma
ção, podendo estas ser constituidas por uma sequência de estágios,
e devem ser expressos quanto a:
Objectivos a atingir;
Duração, parcelar e global;
e) Momentos, métodos e instrumentos de avaliação.

a)
b)

6.2 - Os programas devem incluir ensino teórico e prático e par
ticipação pessoal do médico nas actividades e responsabilidad_es dos
serviços.
6.3 - É objectivo obrigatório dos programas garantir as condi
ções de formação estabelecidas pelas directivas da CEE relativas à
matéria.

CAPÍTULO III
Sistema de avaliação
7 - Natureza e momentos da avaliação
7 .1 - A avaliação do aproveitamento nos internatos é contínua,
sendo feita por áreas de formação ou por estágios parcelares e, glo
balmente, no final do internato, usando-se, entre outros instrumen
tos, os elementos constantes do processo individual do interno.
7 .2 - Quando os estágios ou áreas de formação sejam de dura
ção superior a um ano, haverá u_ma avaliação por cada período de
12 meses.
8 - Escala e componentes da avaliação
8.1 - A avaliação é expressa, sob a forma de classificação, na
escala de O a 20 valores-e tem como objectivos aferir dos compo
nentes:
a)
b)

Desempenho individual;
Nível de conhecimentos.

8.2 - A avaliação do desempenho é feita continuamente, no decor
rer de cada estágio, e visa permitir ao interno e ao orientador de
formação saber da evolução formativa e do nível de desempenho atin
gidos, com base num acompanhamento permanente e personalizado
da formação.
8.3 - A avaliação de conhecimentos tem por rinalidade apreciar
a evolução do interno relativamente aos objectivos do programa.

9 - Avallaçiio de desempenho
9.1 - A avaliação do desempenho constará de classificação no final
de cada estágio e área de formação e terá em conta, obriga1oria
mente, os seguintes parâmetros:
a) Capacidade de execução técnica;

b) Interesse pela valorização profissional;

e) Responsabilidade profissional;
d) Relações humanas no trabalho.

9.2 - Estes parâmetros de avaliação poderão ser ponderados ,w,
programas com faciores de I a 4.

4 - Planeamento tias aclivldades

10 - AvaHação de conhecimentos

De acordo com os programas estabelecidos, os planos de activi
dades dos internos são preparados pelo respectivo director de ser
viço, no ramo hospiralar, e pelos coordenadores de zona, nos ramos
de clínica geral e de saúde pública, com a colaboração, em quais
quer dos casos, dos orientadores de formação.

10.1 - A avaliação de conhecimentos é feita no final de cada área
de formação.
10.2 - A avaliação no final de cada área de formação realiza-se
através de uma prova, que pode consistir, designadame111c, cm apre
ciação e discussão de relatório de actividades ou de trabalho escrito.
10.3 - Os programas do internalO fixarão o tipo de prova, tendo
em conta a adequação da mesma à área de formação e ao, objecti
vos estabelecidos.

CAPÍTULO II
Programa dos internatos
5 - Aprovação dos programas

Os programas gerais de actividades, por internato e área profis
sional, são aprovados por portaria do Ministro da Saúde, sob pro
posta da Comissão Nacional dos Internatos Médicos e parecer téc
nico da Ordem dos Médicos.

11 - Apuramento das classificações

11.1 - Nos casos em que haja lugar, numa mesma área de for
mação, a mais de um momento de avaliação, a classificação de
desempenho nessa área será obtida pela média ponderada, pelo, fac
tores previstos no programa, das classificações parcelares de desem
penho atribuídas nos estágios que constituem essa área de formação.
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11.2 - A classificação numa área de formação obtém-se pela média
simples das classificações atribuídas nas avaliações de desempenho
e de conhecimentos.
12 - Avaliação curricular glohal
12.1 - No final do internato, após conclusão do progra111a. "ª""'''
uma avaliação curricular global, que consistirá na apreciação e cfo
cussão pública do currículo global do interno.
12.2 - A avaliação curricular global destina-se a co111ple111e11t,11
a avaliação contínúa, reflectindo o resultado de todo o processo fnr
mativo, e avaliará a integração de conhecimentos, aptidões e atitu
des adquiridos.
12.3 - Na apreciação do currículo serão tidos em conta. entre
outros, os seguintes elementos:
a) Descrição e análise da evolução da· formação ao 1011�" do

internato;

b) Descrição e análise do contribu10 do imcrno rara o, '"" ,_

ços e funcionamen10 dos mesmos;

e) Frequência e classificação de cursos cujo programa de ft1r

mação seja de interesse para a área profissional ,. se enqua
dre na fase de formação;
d) Publicação ou apresentação pública de lrabalho:
e) Trabalhos escritos e ou comunicados feitos no âmhitt1 do,
serviços e ou da área profissional;
/) Participação, dentro da sua área de espccializaç.io, '"' for
mação de outros profissionais.
13 - Classificação final
13.1 - A classificação final de um in1erna10 obtém-se pela apli
cação da seguinte fórmula:
em que:

CF
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15 - Aproveitamento
15.1 - É aprovado em estágio, área de formação ou ho final do
internato, conforme os momentos e tipo de avaliação a que houver
lugar,' de acordo com o programa, o interno que em cada avaliação
for classificado com nota igual ou superior a 10 valores.
15.2 - Considera-se apto a passar a outro estágio ou área de for
mação o interno que nas avaliações ficar aprovado.
15. 3 - A aprovação final no internato será comprovada por
diploma, a emitir pela comissão regional da respectiva zona e a homo
logar pelo director-geral do Departamento de Recursos Humanos.
16 - Aproveitamento e assiduidade

16. 1 - A assiduidade dos internos será ponderada para efeitos de
avaliação do aproveitamento.
16.2 - Para além do período de férias, um número de faltas, ou
de outras formas de interrupção da frequência, superior a 10 "lo da
duração do período de formação a avaliar poderá determinar !alta
de aproveitamento.
16.3 - Nos estágios de duração inferior a quatro meses, o período
de férias conta para os efeitos do número anterior.
17 - Falta de aproveitamento e repetições

17.1 - No caso de falta de aproveitamento em quaisquer das ava
liações em estágios ou áreas de formação, o período avaliado deverá
ser repetido ou compensado pelo tempo considerado necessário, com
o limite da sua duração fixado no programa.
17.2 - O tempo de compensação ou de repetição será fixado pela
comissão regional, mediante proposta da direcção do in1ernato ou
do coordenador de zona, conforme o ramo· de interna10, e ouvidos
os orientadores de formação.

2 1\-IAF+,-IG

CF= classificação final do in1erna10;
MAF= média ponderada das classificações obtidas na, área, de
formação;
A G = classificação obtida na avaliação curricular glohal.
13.2 - A média ponderada das classificações nas áreas de forma
ção será obtida pela aplicação dos factores fixados no programa do
internato, tendo em conta a sua importância relativa.
14 - Competência para avaliar

14.1 - As avaliações do desempenho competem:
a) No internato hospitalar, ao director ou responsável pelo ser
viço onde se realizem os estágios e ao orientador de forma
ção, mediante proposta deste;
b) Nos internatos de clínica geri!l e de saúde pública, aos orien
tadores de formação.
14.2 - As avaliações de conhecimentos competem:
a) No internato hospitalar, ao director oú responsável pelo ser

viço e aos orientadores de formação;
b) Nos internatos de clínica geral e de saúde pública, aos res
pectivos coordenadores de zona, com a participação julgada
necessária, na elaboração e execução dos métodos de avalia
ção, de orientadores de formação.
14.3 - A avaliação curricular global é feita por uma comissão
constituída pelo dírector ou responsável pelo serviço ou pelo coor
denador de zona, conforme o ramo de internato, pelo orientador de
formação do interno e por outro oríentador de formação da área
profissional respectiva.
14.4 - O orientador de formação a que se refere a parte final do
,úmero anterior é designado, conforme o ramo de internato, pelo
direcior dos internatos ou pelo coordenador de zona, que deverá soli
Cilar ao serviço ou .estabelecimento a que o médico pertencer a sua
dispensa para o desempenho da função.
14.5 - Os coordenadores de zona dos internatos de clínica geral
e de saúde pública, quando não possam integrar a comissão de ava
liação, podem designar um médico da carreira para essa função,
devendo solicitar ao serviço ou estabelecimento a que o mesmo per
tencer a dispensa para o desempenho da função.
14.6 - A avaliação curricular global constará de documento
escrito, devidamente fundamentada.
14.7 - É da responsabilidade do director ou responsável pelo ser
viço, ou dos orientadores de formação nos internatos de clínica geral
e de saúde pública, comunicar aos directores dos internatos ou coor
denadores de zona, conforme o ramo de internato, as classificações
atribuídas nas avaliações efectuadas.
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CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
18 - Criação das direcções de internatos
e designação dos orientadores

18.1 - As direcções de internatos serão criadas no prazo de 60
dias a partir da entrada em vigor do presente Regulamento.
18.2 - Os orientadores de formação serão designados nos 30 dias
seguintes ao da constituição da direcção dos internatos médico,.
19 - Programas dos internatos

19.1 - Os programas dos internatos devem ser aprovados no pra,o
máximo de 90 dias a contar da publicação do presente Regulamento.
19.2 - Enquanto não forem aprovados os programas dos i111cr-.
natos, de acordo com o presente Regulamento, manter-se-ão os pre
vistos no quadro anexo à Portaria n.0 1223-B/82, de 28 de Dezembro.
20 - Aplicação do sislema de avaliação
20.1 - A classificação final de internato apenas será a1ribuida
mediante a aplicação da fórmula prevista no n.º 13 aos internos que,
à data da aprovação do programa da respec1iva área profissional nos
termos deste Regulamento, ainda não tenham cumprido metade do
tempo total do internato que frequentam.
20.2 - Até à aplicação da fórmula prevista no n. 0 13. a classifi
cação final é atribuída pela seguinte fórmula:
CF

MAF+lAG

em que:
CF= classificação final do internato;
MAF= média ponderada das classificações obtidas;
AG = classificação obtida na avaliação curricular global.
20.3 - Para efeitos da fórmula prevista no número anterior, a
média ponderada das classificaçaões obtidas encontra-se pelo soma
tório das classificações atribuídas em cada estágio ou área de for
mação, multiplicadas pelo número de meses de duração, dividido pelo
número total de meses do internato previsto no quadro anexo à Por
taria n.0 1223-B/82, de 28 de Dezembro.
20.4 - Os médicos internos que concluam o internato depois de
l de Julho do corrente ano ficam sujeitos à avaliação curricular global
prevista neste Regulamento e a classificação final ser-lhes-à atribuída
pela fórmula constante do n. 0 20.2.
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CARREIRAS MEDICAS
HOSPITALARES

DR. J. M. SCHIAPPA
Mais uma vez volta à ribalta hospitalar o problema das Carreiras Médicas.
Por via de motivos diversos, este problema é ventilado periodicamente, levan
tando desse modo interrogações e incertezas, que embora sel\lpre semelhantes se
repetem, «moldadas» às épocas que se vão passando. No entanto, pelas implica
ções e pelas consequências, o problema merece ser discutido com seriedade e pro
fundidade.
O Médico que decide orientar a sua carreira profissional pela via da Medicina
Hospitalar tem o direito de saber quais são as regras do «jogo» que regulam essa
Carreira Hospitalar. Mais do que isso, deverá exigir clareza, isenção e estabili
dade temporal dessas mesmas regras.
Uma Carreira e uma vida profissional devem ser programadas com ponderação
e antecipação suficientes, muitas vezes mesmo com vários anos de antecipação, o
que não permite compadecimentos com alterações sucessivas, frequentemente
inesperadas, e com base em pressupostos raramente explicados ou inteligíveis
(pelo menos em termos estritamente profissionais e hospitalares - que deveriam
ser os únicos).

Custa, de facto, a entender porque
motivo se muda frequentemente, e às
vezes de forma tão radical, as Carrei
• Médicas Hospitalares.
Wcomo em tantos outros campos, a
«originalidade» e visão moderna por
tuguesa não tem aqui dado os seus
frutos já que, pelo menos com nosso
conhecimento, não tem havido por
esse Mundo estruturas hospitalares
seguidoras dos nossos «sistemas».
Também a forma de adaptação das
estruturas e Carreiras existentes nou
tros países à nossa realidade é sempre
feita de forma «sui generis» muitas
vezes com o condão de subverter, par
ticularmente, alguns dos princípios
base que interessavam, precisamente,
perserverar. Esta subversão dos princí
pios base traz sempre a capa encobri
dora e enganadora de apresentação do
sistema com o argumento de que «tem
provado» ou de que «é o usado em
países em que a Medicina Hospitalar é
altamente prestigiada», havendo
pequenas e subtis alterações que, por
si mesmas, ou pela sua aplicação no

nosso meio, vão permitir efeitos opos
tos aos sugeridos.
CARREIRAS MÉDICAS
HOSPITALARES

Não é fácil, nem queremos aceitar,
o pressuposto de que o fim último
deste processo é a destruição, pura e
simples, do resto de Carreiras Hospita
lares que existe entre nós. É um facto
que há alguns indícios apontando para
uma evolução da situação no sentido
de marginalizar, tanto quanto possí
vel, o profissional Médico Hospitalar,
desprestigiando-o e culpabilizando-o
de erros estruturais. É também um
facto que a destruição das Carreiras
Hospitalares, retirando aos Médicos
Hospitalares grande parte do controle
da qualidade da Medicina praticada
-o que, aliás, parece ser de menos
interesse para as estruturas tutela
res-, e substituindo-o por outros cri
térios menos claros, é o melhor e mais
fácil caminho para atingir esses fins.
Não gostaríamos, no entanto, de acre
ditar,ainda, que assim é.

De qualquer modo, não nos pode
mos alhear das responsabilidades que,
como profissionais da Medicina Hos
pitalar, nos cabem na evolução deste
processo. Os médicos jovens, tendo
em vista a continuação de uma Car
reira Hospitalar, quando ela lhes é
possível, buscam um lugar, na sua
constante e desgastante luta no actual
mercado do emprego hospitalar; o
cansaço deste jogo «procura-oferta» é
mais do que suficiente para que alguns
julguem ser justo não terem dificulda
des de outra ordem na sua carreira,
aceitando, por isso, situações menos
competitivas.
Os médicos dos quadros hospitala
res encontram-se, hoje em dia, de
forma geral, em posições de imobi
lismo e fatalismo, que não são fáceis
de explicar e, menos ainda, de descul
par mas que estarão ligadas aos longos
períodos de luta em prol de melhorias
das estruturas, a cujo deteriorar se
assiste todos os dias, sem que quais
quer resultados se vejam dessas tenta
tivas; estas posições são agravadas
pelos interesses diversos, pessoais e
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profissionais, que estão em jogo entre
os vários graus da Carreira, entre as
várias Especialidades e entre as várias
opções de vida profissional, interesses
diversos esses que são habilmente
explorados pelas Administrações e
Ministério, fomentando o divisio
nismo.
Por via de tudo isto, foi também
havendo um divórcio progressivo entre
os quadros Médicos Hospitalares e as
Instituições onde trabalham, perden
do-se o que talvez nunca tenha, de
facto, existido mas, cuja suposição
ainda tinha algum peso: o poder e a
influência nas decisões e grandes
orientações relacionadas com a Medi
cina Hospitalar.
Por reflexo, também não há qual
quer empenhamento, frontal e sin
cero, das Administrações, em grandes
lutas ou defesas das Instituições, do
seu prestígio e da sua qualidade, antes
se fomentando, aqui também, o divi
sionismo e o oportunismo.
O evoluir desta situação, conjugado
com o aparecimento de múltiplos tipos
de provas e graus da Carreira Hospita
lar, contribuiu para a degradação da
qualidade de formação dos Especialis
tas, agravado aqui e ali por um certo
espírito de «compadrio», fruto, tam
bém ele, da indefinição e confusão
existentes.
O que se verifica, actualmente, é
uma situação em que há um grande
número de provas, algumas de finali
dade semelhante, ligadas e articuladas
de forma desgarrada, quer entre si,
quer em relação às Carreiras existen
tes.
Estas, por sua vez, não têm uma
definição lógica da sua estrutura e
estão sujeitas a alterações frequentes,
que só contribuem para a sua degrada
ção e desprestígio.
Há ainda, por outro lado, uma ten
tativa, vã, de complementar ou suprir
as deficiências da Carreira e das pro
vas existentes, através de uma outra
prova para obtenção do título de Espe
cialista pela Ordem dos Médicos. Tam
bém esta se encontra desgarrada das
realidades e desfasada no tempo, nas
pessoas e nas estruturas. Aliás, no
nosso actual panorama, apesar de
todos os defeitos que sabemos existir,
não é fácil entender ou aceitar que seja
possível obter títulos, em determina
das Especialidades, paralelamente ou à
margem das estruturas hospitalares.
Tudo isto não significa que o desejá
vel seja a reinstituição e generalização
das Carreiras e dos famosos Concur
sos «à antiga», dos HCL que tiveram
realmente, a sua época e as suas razões
e que como tudo, tinham também inú
meras vantagens, bem como desvanta
gens e injustiças.
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DOSSIER·

Na época actual, há que escolher
outro tipo de Carreiras e de Provas,
mais adaptadas à actualidade, mas
com algumas premissas obrigatórias:
- Definição clara das Carreiras,
seus Graus, sua duração -períodos possibilidades e locais de treino, luga
res atribuíveis e formas de acesso, fun
ções de cada Grau e regulamentação
das provas ou outras formas de acesso
que forem estabelecidas.
- Estabilização, pelo menos a
médio prazo, da estrutura dessa Car
reira.
- Obtenção de consenso, relativa
mente à Carreira, da parte das várias
estruturas profissionais e de tutela
envolvidas, conseguindo-se também,
articulação desta estrutura com a pos
sibilidade de obtenção de equivalência
a alguns dos seus graus fora da Car
reira, bem como correlação entre a
Carreira nos Hospitais estatais (Assis
tenciais e Universitários) e, eventual
mente, nos privados ou outros, para
que os Graus e Carreiras sejam Nacio
nais e únicos para todas as instituições.
Em relação a este ponto, é funda
mental esse acordo prévio entre os
Organismos envolvidos, já que não faz
qualquer sentido haver Concursos ou
Carreiras paralelas, ou mesmo concor
renciais.
- As titulações ou Graus de Carrei
ras como a universitária, sendo,
quanto a definições e formas de
acesso, totalmente independentes da
Carreira Hospitalar (até porque os
propósitos são outros, devem, no
entanto, estar correlacionados com
esta e estarem mesmo, nas disciplinas
clínicas, condicionadas na sua atribui
ção, à obtenção prévia do Grau corres
pondente da Carreira Hospitalar.
- Por último, é necessário articular
tudo isto com os acordos estabelecidos
por via da adesão à CEE procurando,
na medida do possível, e a exemplo de
outros países, salvaguardar os interes
ses dos Médicos portugueses.
Ponto extremamente importante é o
que respeita à definição de todos os
critérios que regem as Carreiras, em
termos de formação e avaliação, bem
como a sua clareza e independência.
Enquanto existam situações que
permitam lançar suspeitas de «compa
drio» ou uma observância menos rigo
rosa dos critérios, por razões de «bom
vivem ou outras, será difícil instituir
justiça e transparência nas Carreiras,
sejam elas quais forem. É absoluta
mente necessário, para podermos
avançar, que se instituam hábitos de
isenção e independência que, não só
não são usuais entre nós, como são
até, por vezes, mal entendidos.
É preciso, também, que haja uma
Comissão pluri-institucional que
defina e conceda a idoneidade forma26 - ORDEM DOS MÉDICOS

Por se estar apenas
tratando das Carreiras
Hospitalares, não
faremos especiais
comentários às
estruturas de
organização geral dos
internatos, se bem que
seja extremamente
premente uma
remodelação total
dos mesmos,
represtigiando-os e
fornecendo-lhes, de
facto, capacidade
formativa actual. Neste
momento, há um
desfasamento entre a
estrutura e organização
dos Internatos, em
relação às realidades,
dificilmente
ultrapassável sem
remodelação de fundo.
Deixaremos, no
entanto, este assunto
para uma reflexão
futura.

tiva, e outra, aos Serviços e que reveja,
periodicamente, estas idoneidades atri
buídas, retirando-as, mantendo-as ou
atribuindo-as com os critérios de inde
pendência absoluta já referidos. Como
é ev:idente, não poderá deixar de ser
mandatário que todas as tutelas envol
vidas acatem as decisões desta Comis
são.
Por se estar apenas tratando das
Carreiras Hospitalares, não faremos
especiais comentários às estruturas de
organização geral dos internatos, se
bem que seja extremamente premente
uma remodelação total dos mesmos,
represtigiando-os e fornecendo-lhes,
de facto, capacidade formativa actual.
Neste momento, há um desfasamento
entre a estrutura e organização dos

Internatos, em relação às realidades,
dificilmente ultrapassável sem remode
lação de fundo. Deixaremos, no
entanto, este assunto para uma
reflexão futura.
A Estrutura Básica de Carreiras
Médicas Hospitalares que sugerimos
está apresentada no esquema.
Não há dúvida de que o Internato
Geral deverá ser um período de post
-formação e adaptação à Medicina
Hospitalar e prática, com actividade
profissional tutelada, pelo menos par
cialmente.
Deverá ser, também, um período em
que o trabalho, treino e aprendizagem
sejam repartidos por ramos básicos da
Medicina, incluindo a extra-hospita
lar.
Quanto ao seu período de duração,
um prazo de 2 anos parece ser o cor
recto, consentâneo com a suficiente
formação básica, pluridisciplinar.
O termo deste Internato Geral
deverá ser marcado pela Prova Final
do mesmo que será, simultaneamente,
Prova de Acesso ao Internato das
Especialidades ou a outras Carreiras
de Medicina Pública. O simples finali
zar do Internato Geral, com aproveita
mento e sem aprovação no teste dará
apenas acesso a actividade privada,
não estatal, ou não.incluída em Carrei
ras, devendo a Ordem dos Médicos
zelar pelo correcto cumprimento dos
princípios básicos do exercício da pro
fissão, nomeadamente quanto à quali
dade dos serviços prestados e a algu
mas «Especializações».
O tipo de prova deverá manter-se
como um teste escrito, de escolha múl
tipla, cobrindo questões sobre os
vários temas ou valências que fazem
parte do treino obtido durante este
internato.
Poder-se-á considerar uma conjuga
ção entre a classificação deste teste e as
classificações de aproveitamento do
Internato, afim de não fazer depender
exclusivamente de uma Prova o Pros
seguimento de uma Carreira.
Para os candidatos que consigam
obter o acesso ao Internato da Espe
cialidade, inicia-se, então, um período
de treino que poderá ir, conforme a
Especialidade, até 6 anos.
Conforme já foi referido, pensamos
que terá que se proceder a profunda
remodelação de estrutura e espírito
dos internatos, mas não é este, de
momento, o tema que estamos consi
derando. No entanto; julgamos ser
absolutamente indicado que, ao con
trário do que agora sucede, todos os ·
Internatos se iniciem por um período
de 1 a 2 anos, em Medicina Interna ou
Cirurgia Geral, conforme as Especiali
dades, e só após esse prazo se deverá
seguir para o treino especifico.
0
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Finalizado o período de treino do
Internato da Especialidade, desde que
com o aproveitamento exigido, terão
os médicos em formação acesso à
Prova Final do Internato da Especiali
dade.
Deve esta ser a «Grande Prova» a
ser enfrentada e ultrapassada pelo
Interno. Tem de ser uma Prova que
avalie, de forma definitiva a capaci
dade do Médico em questão, relativa
mente ao exercício da sua Especiali
dade, em termos de conhecimentos
básicos, teóricos e práticos, bem como
da sua actuação individual e responsá
vel.
Nunca se poderá aceitar a sua subs
tituição por uma avaliação contínua
(que é, decerto, muito importante e
que deverá ser tomada em linha de
conta) que está, infelizmente, dema
siado sujeita a flutuações de qualiade, de uniformidade e mesmo de
ustiça e isenção, mais que não fosse se
se responsabilizasse, de forma dema
siado descentralizadora, a atribuição
desta aprovação ao serviço em que o
formando recebeu o seu treino.
Por isto mesmo, deve a Prova ser de
âmbito Nacional, com um Júri com
posto de elementos representadores
das várias Instituições envolvidas e
interessadas (Hospitais Assistenciais,
Faculdades de Medicina e Ordem dos
Médicos).
Deverá constar de provas teóricas e
práticas, escritas e orais, envolvendo o
uso de meios audiovisuais, que facili
tem e alarguem a execução e similari
dade da prova ao maior número possí
vel de concorrentes; terá também de
contar obrigatoriamente, com provas
clínicas.
Todas estas provas deverão ser cui
dadosamente pensadas e regulamenta
as, mas mantendo-se sempre o espí
to de que esta Prova Final é a ver
dadeira prova de avaliação global de
conhecimentos dos Médicos que finali
zaram o seu treino e, como tal, deve
ser selectiva e severa se bem que, evi
dente e eminentemente, justa.
Além dos Internos que acabaram,
com aproveitamento, o seu Internato
da Especialidade, também poderão
ter acesso a esta Prova Médicos que
tenham, eventualmente, finalizado o
treino em outros internatos que pos
suam equivalência com o esquema
agora proposto.
Mediante àprovação nesta Prova
será concedido o título de «Especia
lista em...». A partir daqui será possí
vel:
- Prosseguir a Carreira Médica
Hospitalar, em moldes que serão des
critos a seguir;
- Escolher a actividade privada,
usufruindo dos direitos e prerrogativas

Finalizado o período
de treino do Internato
da Especialidade,
desde que com o
aproveitamento
exigido, terão os
médicos em formação
acesso à Prova Final
do Internato da
Especialidade.
Deve esta ser a
«Grande Prova» a ser
enfrentada e
ultrapassada pelo
Interno. Tem de ser
uma Prova que avalie,
de forma definitiva a
capacidade do Médico
em questão,
relativamente ao
exercício da sua
Especialidade, em
termos de
conhecimentos básicos,
teóricos e práticos,
bem como da sua
actuação individual e
responsável.

do Título adquirido (aliás a Ordem dos
Médicos deveria definir bem, e clara
mente, quais os direitos e deveres liga
dos à obtenção do Título de Especia
lista);
- Continuar a Carreira Universitá
ria, segundo os moldes já referidos.
A partir desta posição deverão,
aqueles que optare!J1 pelo prossegui
mento da Carreira Hospitalar, aguar
dar a abertura de lugares de Assistente
Hospitalar.
A prova de acesso a este Grau da
Carreira, deverá ser Institucional, sob
a forma de «Entrevista», a ser efec-

tuada por um grupo de entrevistadores
que apreciarão, além do Curriculum
geral dos candidatos, as suas sub
especializações e treinos específicos,
bem como motivações e propósitos de
ordem geral.
Somente após um período mínimo
de 5 anos no exercício da função de
Assistente Hospitalar será possível
concorrer à prova de acesso ao lugar
de Chefe de Serviço.
A prova de acesso a este lugar
deverá ser uma prova pública de dis
cussão curricular, feita a nível institu
cional.
A partir do lugar de Chefe de Ser
viço da Carreira Hospitalar, os restan
tes lugares desta Carreira, Director de
Serviço e Director de Departamento,
deverão ver o seu acesso ser feito por
convite ou indigitação, de entre 2 ou 3
nomes, cuja indicação deve partir de
um consenso interpares.
Alguns pontos específicos há que
referir em relação a esta proposta, ou
sugestão, de Carreiras Médicas:
- Deverá procurar-se fazer coinci
dir os inícios e fins dos vários períodos
de Internatos, bem como procurar
fixá-los, e às respectivas Provas, finais
ou de acesso, em datas certas, de pre
ferência, anuais. Deste modo, não só
os médicos em formação saberão exac
tamente com o que contar, e quando,
(não sendo de admitir o uso e abuso
dos mais variados motivos - por
ambas as partes - a fim de atrasar a
execução das provas) mas também, até
por via de um processamento mais res
ponsável e contínuo dos Internatos, se
evitarão algumas situações de pertur
bação de funcionamento dos Serviços.
- Não há qualquer razão de ser
para a existência de «Graduações», do
modo que é, hoje em dia, aplicado. A
um Grau da Carreira Hospitalar cor
responde o provimento de um lugar.
Apenas ao Título de Especialista,
obtido na Grande Prova final do inter
nato, não corresponde um lugar da
Carreira; mas também esse título cor
responde unicamente a uma impor
tante etapa de formação, que é neces
sária ultrapassar para prosseguir a
Carreira Hospitalar e não a um Grau
dessa Carreira.
- Todos os lugares dos Quadros, à
medida que forem criados ou ·ficando
vagos deverão, de imediato, ser aber
tos a Concurso. O conceito é: «lugar
dispunível, lugar atribuível». Embora
numa fase inicial se vá, provavel
mente, assistir a um preenchimento da
maioria desses lugares (embora não
obrigatoriamente porque os candida
tos até podem não demonstrar as apti
dões ou qualificações necessárias), só
assim será possível vir a ter, no futuro,
uma Carreira Hospitalar viva, dinâ
mica e produtiva.
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- Há que reformular os actuais
Mapas e Quadros Hospitalares, procu
rando atingir-se situações realísticas
face ás verdadeiras necessidades de
cada Hospital. Será também em con
sonância com este redimensionamento
dos Quadros, de acordo com as Car
reiras Universitárias e os números de
Especialistas existentes, que se deve
estabelecer qual o número de internos
a formar, por Especialidade e por ano.
Há que atender á real capacidade for
mativa dos Serviços e não esquecer
que não faz grande sentido fomentar a
formação de Especialistas numa
Europa em que a futura livre circula
ção de trabalhadores irá criar ainda
mais problemas á já alta taxa de
desemprego e sub-emprego médico.
Será preferível orientar esses médicos
para outras Especialidades ou ramos
da Medicina com panoramos ou pers
pectivas mais favoráveis ou, melhor
ainda, criar novas saídas no mercado
de trabalho médico.
- É importante admitir que a anti
guidade, por respeitável que seja, nada
tem a ver com competências. É admis
sível que, em termos económicos, lhe
seja dada a devida compensação; mas
é inadmissível que a promoção na Car
reira - pode dizer-se, em qualquer
Carreira- seja feita na base da anti
guidade e não na prova da competên
cia.
- ·Terá que haver, desde já, uma
perfeita definição e regulamentação do
tipo de Provas, Entrevistas ou concur
sos (além dos Internatos, evidente
mente). A clareza e a isenção que se
pretendem só poderão beneficiar com
definições e formas de actuação, em
moldes Nacionais e tão semelhantes
quanto possível.
- É evidente, de acordo com a
Medicina Hospitalar praticada actual
mente, que as Provas para a obtenção
de lugares de Assistente ou de Chefe
de Serviço poderão estar condiciona
das por factores institucionais que jus
tifiquem determinadas escolhas (sem
pre e só técnicas ou científicas). A
explicação justificativa dessas esco
lhas, feita de forma oficial, poderá tra
zer o elemento de transparência que se
pretende.
- Do mesmo modo, deverão ser
justificadas as aberturas ou alarga
mentos dos Quadros existentes. A
única razão para esta explicação
pública e oficial, é o deixar de fora, e
de vez para sempre, as dúvidas que se
levantam muitas vezes face a situações
deste teor; a abertura de novos lugares
ou alargamento dos quadros são pro
cedimentos de rotina dum Hospital
que se deveriam, aliás, processar de
forma regular.
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- No referente a
horários de trabalho,
só deverá ser
admissível, em todas
as Instituições ligadas
às Carreiras, um
horário de 6 a 8 horas
diárias, de tal modo
que a maioria do
pessoal médico se
encontre em cada
Serviço, presente
durante um mesmo
período; este período
«nobre» de pleno
funcionamento
hospitalar, é o que
representa a
concentração de
esforços assistenciais,
de educação e de
investigação, que só é
possível pela
simultaneidade da
presença da maioria
dos quadros do
hospital, com o que
isso significa de
contactos, discussão e
resolução de
problemas e troca de
conhecimento.
- As justificações oficiais e a exis
tência de regras iguais e nacionais são
fundamentais para a obtenção do
clima de isenção pretendido. Por esta
mesma razão é totalmente inaceitável
que possa haver «opções do Hospi
tal», no que se refere a médicos em
período de formação, bem como
quaisquer outras formas de acesso,
que não as previstas na Carreira.
- Outra forma, complementar, igual
mente importante, de contribuir para
a institucionalização da isenção e inde
pendência, tão necessárias para o bom
funcionamento das Carreiras, será a
constituição de júris e elementos fisca-

1 izadores «sem i-pro f"issional izados».
Significa isto a nomeação, por perío
dos de 5 anos não renováveis, de um
grupo reduzido de Médicos de cada
Especialidade, de entre os quais seriam
escolhidos os Júris para as Provas que
decorressem nesse período; as Provas
ou Entrevistas institucionais teriam de
ter na sua constituição - juris predo
minantemente da Instituição- 2 ele
mentos deste grupo.
- Um ponto a nunca esquecer é o
de que todos estes lugares são cargos
técnicos tendo, portanto, todas as
opções, em relação a funções e acesso,
com eles relacionadas, de estar unica
mente subordinadas a critérios técni
cos que serão, de resto, os mesmos em
que os Júris se deverão basear.
- Dever-se-á considerar o princípio
de intermutabilidade dos lugares, em
relação aos Graus de Assistente Hospi
talar e Chefe de Serviço, estudando
-se a forma - por exemplo por avalia
·ção em separado e preliminar- como
poderão os candidatos, já possuidores
destes lugares de Carreira, mudar para
lugares equivalentes, entretanto aber
tos.
- No referente a horários de tra
balho, só deverá ser admissível, em
todas as Instituições ligadas às Carrei
ras, um horário de 6 a 8 horas diárias,
de tal modo que a maioria do pessoal
médico se encontre em cada Serviço,
presente durante um mesmo período;
este período «nobre» de pleno funcio
namento hospitalar, é o que representa
a concentração de esforços assisten
ciais, de educação e de investigação,
que só é possível pela simultaneidade
da presença da maioria dos quadros do
hospital, com o que isso significa de
contactos, discussão e resolução de
problemas e troca de conhecimento. É
o que se chama em todo o Mund
«Vida Hospitalar». Deverá haver esca
las de serviço instituídas, que mante
nham em funcionamento os Serviços
de Urgência, Coberturas Médicas de
cada Serviço ou determinadas activi
dades específicas de diagnóstico e tera
pêutica, por períodos até de 24 horas.
- Problema diferente é o do regime
de trabalho, que deverá exigir, durante
o período de treino, a exclusividade de
exercício da profissão. Para que um
treino, em qualquer Especialidade,
possa ser adequadamente obtido, é
absolutamente necessário que o regime
seja deste tipo, obviando dispersões
prejudiciais.
- Quanto à questão, tão frequente
mente em foco, respeitante ao vínculo
à Função Pública, havendo que des
trinçá-la da garantia de emprego e de
estabilidade profissional. O vínculo à
Função Pública deverá ser obtido com
o Grau de Assistente Hospitalar. A
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garantia de lugar estável e remune
rado, no caso das Carreiras Hospitala
res, deverá ser assegurado a todos
aqueles que tiverem obtido acesso ao
Internato da Especialidade; isto será
garantido até ao final do Internato,
permitindo-se, por razões de Saúde ou
mau aproveitamento, a repetição de 2
anos do mesmo. Após a finalização do
Internato da Especialidade, e pelo
prazo de 1 ano, haverá ainda garantia
do mesmo posto de trabalho; caso não
obtenha o interno a titulação, após
esse ano, ficará então desvinculado
(haverá garantia desse mesmo ano no
caso de o Interno ter concorrido ime
diatamente após o fim do Internato e
não ter obtido a titulação). Obtida a
titulação, haverá garantia do posto de
trabalho pelo ptazo de mais um ano,
após o que ficará desvinculado;
durante esse ano poderão os médicos
apresentar-se a Entrevistas para Assis
tentes Hospitalares.
- Como foi dito, assim que for
verificada a existência de um lugar em
aberto, deverá o mesmo ser imediata
mente posto a concurso.
- O facto de isto acontecer só
significa que há médicos que são
necessários em determinado posto e
em determinado local; se assim é, há
que providenciar no sentido de proce
der ao provimento desses lugares.
- A escolha interpares, por con
senso, entre os membros do Quadro de
cada Hospital, do Director de Serviço,
consagra uma forma de reconheci
mento técnico e de prestígio profissio
nal em relação aos Médicos indigita
dos para tal cargo. Do mesmo· modo,
o cargo de Director de Departamento,
como elemento aglutinador de vários
Serviços e Actividades, deverá também
corresponder à obtenção de um con
senso entre os seus pares. Sendo
ambos cargos eminentemente técnicos
e de alta responsabiiidáde, necessi
tando que lhes sejam postos à disposi
ção todos os meios que necessitam
para o seu exercício, considera-se,
contudo, em relação ao Director de
Departamento, pelo prestígio e res
peito que deverá possuir, bem como
pela delicadeza da sua função, que
poderá ser convidado, mesmo fora da
instituição em questão.
- É necessário que também exista
consenso entre as Estruturas envolvi
das (Ordem dos Médicos, Ministério
da Saúde e Faculdades de Medicina)
para que haja, tanto quanto possível,
a mesma estrutura de Especialidades,
em todas as Instituições. Correspon
derá, aliás, fundamentalmente à
Ordem dos Médicos, de acordo com o
estabelecido nos Acordos Europeus,
zelar pelo controle e actividade das
várias Especialidades.

O que se apresenta
não é mais do que um
conjunto de sugestões
que poderão,
eventualmente, servir
de base de trabalho
para que algo mais se
atinja. Não
caminharemos,
seguramente, para
melhores padrões e
condições de trabalho
se nos mantivermos
em atitudes
imobilísticas e
passivas, aceitando e
«engolindo», com
maior ou menor
facilidade, tudo o que
nos é imposto
unilateralmente e,
(muitas vezes) sem
propósitos evidentes!

- Será também através da Ordem
dos Médicos que se constituirá a
«ponte» necessária para que a estru
tura de Carreira aqui delineada possa
ser institucionalizada nos Hospitais
Militares, adaptando-se, como é evi
dente, aos seus condicionalismos que,
embora muito especiais, não são impe
ditivos desta integração.
- É fundamentalmente através dos
seus Colégios das Especialidades que a
Ordem dos Médicos poderá e deverá
vir a intervir de forma específica neste
problema concreto das Carreiras
Médicas. Deverá ser representada por
eles, nas várias Secções que terão de
ser criadas nos diferentes órgãos que

foram referidos (Comissão Pluri-insti
tucional, etc...) e, beneficiando da
experiência já adquirida pelos Colé
gios na sua vivência, a sua intervenção
poderá e deverá constituir o polo dina
mizador destas Secções.
Por último, e como complemento
destas Carreiras, seria muito útil a
criação de um Instituto do Ensino
Post-graduado, independente, embora
ligado às 3 tutelas (Ordem, Ministério
e Faculdades).. A este Instituto perten
ceriam também, por exemplo, a
Comissão de Atribuição de Idoneida
des, a Comissão Nacional dos Interna
tos Médicos e a Comissão Nacional de
Júris.
As funções deste Instituto respeita
riam, não só as actividades acima refe
ridas, como também o controlo do
tipo e qualidade do ensino a nível dos
Serviços e Hospitais, e ainda a coord
nação e verificação, também do tipo
qualidade, das várias Reuniões Cientí
ficas que tanto abundam.
Há aqui a dizer ainda uma palavra
sobre o papel que julgamos que a
Sociedade de Ciências Médicas (e as
suas Sociedades afiliadas) deverão ter
neste processo. Nunca será demais
realçar o papel dinâmico, educativo e
científico, desempenhado por estas
Sociedades; por esta sua actividade,
pelos seus contactos com Sociedades
Estrangeiras congéneres e também
pela sua acção congregadora dos
vários interesses científicos de cada
Especialidade, pensamos que lhes cabe
um quinhão importante em uma
faceta mais avançada do Ensino Post
-graduado, nomeadamente nesta coor
denação de Reuniões Científicas e em
acções dentro do Instituto do Ensino
Post-graduado.
Cremos que, pelas funções a ser at
buídas, só através desta forma de ind pendência e ligação às várias tutelas,
poderá o Instituto do Ensino Post-gra
duado ter não só intervenção eficaz
como autoridade reconhecida.
O que se apresenta não é mais do
que um conjunto de sugestões que
poderão, eventualmente, servir de
base de trabalho para que algo mais se
atinja. Não caminharemos, segura
mente, para melhores padrões e condi
ções de trabalho se nos mantivermos
em atitudes imobilísticas e passivas,
aceitando ·e «engulindo», com maior
ou menor facilidade, tudo o que nos é
imposto unilateralmente e, (muitas
vezes) sem propósitos evidentes!
O que não pode ser permitido é que
haja uma alçada administrativa ou
uma tutela governamental, seja ela
qual for, sobre uma questão que é
puramente técnica e que deve ser defi
nida e _caracterizada pelos técnicos.

