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CASA DO MEDICO 

DO 

NORTE 

Neste primeiro contacto, através da Revista da Ordem, com os médicos da Região Norte,
aproveito para dar notícias acerca do projecto da Casa do Médico, cujo desenvolvimento constituiu 
um dos compromissos do nosso programa eleitoral. 

A construção da Casa do Médico, ou mais propriamente de uma casa de repouso para médicos, 
é uma legítima aspiração de muitos colegas, cujo sonho começou a concretizar-se com a aquisição do 
palacete e amplo terreno que constituem a Quinta da Arca de Água. Situado numa das boas áreas da 
cidade do Porto, é hoje património de grande valor da Ordem dos Médicos de que todos os Colegas se 
orgulham, e onde aquele desiderato vai ser possível concretizar-se. Razões de vária ordem, a qual se 
juntam atrasos, indecisões e dificuldades, fizeram com que projectos mais ambiciosos tivessem per
dido a oportunidade de virem a ser executados. Referimo-nos ao empreendimento que associava à 
construção da Casa do Médico a de um grande Centro de Congressos. Na Cidade e arredores, há hoje 
um conjunto de equipamentos que inviabiliza, pelos grandes encargos que é necessário suportar, a 
construção de mais uma estrutura destinada principalmente à realização de reuniões de índole cientí
fica. Foi esta a conclusão a que chegou a actual Comissão Instaladora da Casa do Médico, após seis 
meses de demoradas e pormenorizadas consultas dos processos que nos foram transmitidos pela 
Direcção do Conselho Regional cessante, pela análise dos resultados apresentados por um perito con
tratado para estudar a viabilidade de um Centro de Congressos com as características pretendidas e, 
pelas opiniões e possíveis apoios das autoridades da Região e do Município, a quem foram solicitadas 
audiências para esse fim. 

Regressamos portanto ao ponto de partida, isto é, à construção apenas da Casa do Médico 
embora nesse projecto pensamos incluir uma sala polivalente. Destas resoluções demos já conheci
mento aos sócios fundadores reunidos em Assembleia no dia 29 de Junho. O actual Conselho 
Regional e Comissão Instaladora da Casa do Médico, tudo vão fazer para que a construção da Casa de 
Repouso dos Médicos seja uma realidade, e esperamos em breve poder lançar a primeira pedra. A 
contrapartida da não realização do Centro de Congressos é poder construir-se a Casa do Médico numa 
área do terreno sem destruir o jardim e o belo arvoredo. 

A terminar, aproveitamos para mais uma vez dirigir uma palavra de muito apreço pelo imenso 
trabalho realizado pelas Comissões Instaladoras, que desde a aquisição da Quinta da Arca de Água 
tomaram a casa, sua pertença, e os seus jardins um excepcional local de convívio e de lazer. 

Porto, 3 de Julho de 1993 

Presidente da Secção Regional do Norte 

Dr. António Meireles 

ORDEM DOS MÉDICOS - 3



i 

--
--- ----------- -- - -- - -

SUMÁRIO 

UEMO -Informação sobre a reunião da União 
Europeia dos Médicos de Clínica Geral, ef ec-
toada em Lisboa no passado mês de Maio. 

A CLÍNICA GERAL - Medicina de Família 
em Portugal. Artigo do Dr. Vítor Ramos. 

A SUÉCIA E O MÉDICO DE FAMÍLIA - A 
realidade sueca, um país que optou pelo 
Médico de Família. 

MÉDICO DE FAMÍLIA - O Médico de Família 

REVISTA 
Português no virar do século - Desafios, 
Dúvidas e Tabús. Artigo do Dr. Luís Rebelo. 

INTERNATOS COMPLEMENTARES -
Jornadas de Reflexão e debate promovidas 
pelas Secção Regional do Sul da Ordem dos 

· Médicos. Conclusões dos Grupos de
Director Trabalho. 

Carlos A. de Santana Maia 

FÓRUM MÉDICO -Comunicado da reunião'' 
de 19 de Junho de 1993. 

COMUNICADOS DO CNE. 

CUIDADOS DE SAÚDE, O IMPERATIVO DA 
QUALIDADE -Artigo de opinião do Dr. Ci-
priano Justo. 

JUNHO 1993 

PERVERSÃO DA SAÚDE OU INTOXICA-
ÇÃO POLÍTICA? -Artigo de opinião do 
Dr. Baltazar de Matos Caeiro. 

Dep6si10 Legal n.• 7421/85 
JORNADAS NACIONAIS DE SAÚDE -

Propriedade, Administração e Redoeção: Conclusões das Jornadas Nacionais de Saúde 
Ordem dos Médicos 

das Misericórdias de Portugal. Avenida Gago Countinho, 151 

Telef. 847 06 54- 1700 LISBOA 

O DESPACHO DA DISCÓRDIA -O despa-
Preço avulso: 200$00 cho do Ministério da Saúde e a posição dos 
PUBLICAÇÃO MENSAL Patologistas da Região Sul. 

27 500 uempllrH 

COMISSÕES INSTALADORAS DOS COLÉ-
Execuçio grifln: GIOS 

Sogapal, Lda. 
. Casal da Fonte/ Porto de Paiã 

Telefs. 4790142/49 - 2675 ODIVELAS 

FÉRIAS -Em tempo de férias, sugestões várias. 
Dos cruzeiros aos parques de campismo. 

4 - ORDEM DOS MÉDICOS 

Pág.5 

Pág. 7 

Pág.9 

Pág.10 

Pág.13 
·,, .. · 

Pág.21 

Pág.23 

Pág.27 

Pág.31 
• 

Pág.33 

Pág. 34 

Pág.35 

Pág.38 



1 CUID. PRIMÁRIOS 1 

� 
. / 

UNIAO EUROPEIA DOS MEDICOS 
/ 

DE CLINICA GERAL (UEMO) 

Reunião de Lisboa (21-22 de Maio de 1993) 

A Ordem dos Médicos foi a anfitriã da reunião da UEMO no 

passado mês de Maio em Lisboa. 
Os trabalhos decorreram em diversas salas de reunião do 

Hotel Penta tendo o Presidente da Ordem dos Médicos ofere

ido a todos os delegados um jantar que foi servido nas instala

·ões da Av. Gago Coutinho.

Participaram na reunião 60 delegados de 16 países europeus

(Bélgica, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França,

Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Holanda,

Portugal, Suécia, Finlândia e Reino Unido).

Os delegados, obrigatoriamente médicos de clínica geral nos 

respectivos países, representavam 20 organizações médicas de 
carácter político-sindical e ordens de médicos. Alguns dos 

delegados asseguravam a ligação a organizações e a socieda

des de clínica geral/medicina de família de carácter académico 

e científico. 

O que é a UEMO? 

A sigla UEMO corresponde às iniciais da designação fran

cesa da União: "Union Européenne des Médecins Omniprac

ticiens". 

Fundada em 1967, a UEMO tem trabalhado fundamental
mente no campo político internacional para promover e desen

volver a medicina geral e familiar na Europa. 

A sua influência tem-se exercido fundamentalmente junto 
dos órgãos de decisão política da Comunidade Europeia. 

Devem-se à UEMO a adopção e difusão do perfil do médico 

de clínica geral europeu nos países da CE, o reconhecimento 

da medicina geral e familiar como disciplina e ramo da medi

cina clínica com identidade e especificidade próprias e a obri

gatoriedade da formação específica em clínica geral (Directiva 

86/457 /CEE). 

Os assuntos em agenda 

Durante a reunião de Lisboa foram abordados diversos 

assuntos, entre os quais: 

- Garantia de qualidade e educação médica contínua em clí
nica geral;

- Implementação de formação específica em clínica geral, nos

países membros;

- Prescrição de medicamentos;

- Utilização de computadores;

- Publicações da UEMO;

- Novos membros.

A garantia de qualidade, a educação médica contínua e a uti
lização de computadores foram abordados em grupos de traba

lho, estando em curso a preparação de documentos com a posi
ção oficial da UEMO sobre aqueles assuntos. 
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Sobre a implementação da formação específica nos diversos 
países da Europa, continua a verificar-se uma grande diversi
dade de situações, estando Portugal entre os países mais avan
çados e a Itália e a Grécia entre os que se defrontam com as 
maiores dificuldades. 

A discussão sobre a prescrição de medicamentos visou fim
damentalmente a necessidade de ser salvaguardada a autono
mia e independência técnica do médico nas suas decisões de 
prescrição. Cabe aos médicos e só a eles garantir que as
suas prescrições tenham em conta princípios deontológicos 
e de racionalidade técnico-económica, sendo inadmissíveis 
interferências a "montante" ou a "juzante" nas suas deci
sões. O debate deste tópico continuará em próximas reuniões 
com vista à definição de um conjunto de ideias e princípios 
práticos consensuais entre todos os membros da UEMO. 

Sobre as publicações da UEMO são de destacar: 
- Posição da UEMO sobre Critérios de Selecção e Formação

de Formadores em Clínica Geral Uá publicado e cuja tradu
ção será brevemente divulgada na Revista da Ordem dos 
Medicos);

- Livro de Referência da UEMO 1994/95 - obra de referência
sobre o estado de desenvolvimento, estratégias e perspectivas 
da clínica geral na Europa, cuja publicação ficará a cargo de
uma prestigiada editora europeia (Kensington PublicationsLtd). 
Apesar de o núcleo inicial principal dos membros da UEMO
estar circunscrito aos países da CE, várias organizações de 
outros países têm aderido à UEMO, continuando a surgir 
novos pedidos de entrada. É o caso actualmente da Turquia, 
de Israel e da Hungria cujos pedidos foram analisados com 
vista à sua progressiva integração como membros efectivos 
da UEMO. 

A delegacão portuguesa 

Por decisão do CNE da Ordem dos Médicos foram designados 
delegados à UEMO os Drs. Jaime Correia de Sousa e Vítor 
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Ramos. Durante a reunião de Lisboa integraram ainda a dele
gação portuguesa, como observadores, os Drs. Francisco 
Madail (Conselho Regional do Sul), a Dra. Maria José Reis 
(Presidente do Colégio da Especialidade de Clínica Geral) e o 
Dr. António Gomes Branco (Associação Portuguesa dos 
Médicos de Clínica Geral). 

A vice-presidência portuguesa 

Uma das vice-presidências da UEMO está atribuída a 
Portugal até 1995. O cargo foi desempenhado até à reunião de 
Lisboa pelo Dr. António Pinto de Almeida. 

A mudança dos órgãos dirigentes da Ordem dos Médicos 
decorrente das eleições de Dezembro de 1992 e a consequente 
mudança dos elementos da delegação portuguesa à UEMO 
levaram à mudança do vice-presidente português que passou a 
ser o Dr. Vítor Ramos. AA passagem do testemunho decorreu no final da reuniãP'
tendo o Dr. António Pinto de Almeida sido cumprimentado e 
homenageado pelo Presidente da UEMO Dr. Ole Asbjorn 
Jensen, pelo Presidente da Ordem dos Médicos, Dr. Santana 
Maia e pelo novo vice-presidente português pela dedicação e 
competência com que desempenhou o cargo e com que honrou 
a participação portuguesa na UEMO. 

O Presidente da Ordem dos Médicos, Dr. Santana Maia 
acompanhou interessado a reunião de Lisboa da UEMO tendo 
participado na sua sessão final e no encerramento. 

O ambiente de "crise" e de transformação que se vive em 
quase todos os sistemas de saúde da Europa abre novas oportu
nidades para o desenvolvimento da clínica geral mas trará tam
bém sérios problemas para resolver. 

Grandes tarefas e responsabilidades cabem à UEMO para 
enfrentar com sucesso os desafios colocados pelas reformas 
dos sistemas de saúde. 

A nova delegação portuguesa procurará dar continuidade ao 
contributo positivo dos seus antecessores e, se possível, inten
sificar o protagonismo da Ordem dos Médicos no desenvolvi
mento da medicina geral e familiar europeia. 
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A CLINICA GERAL 

MEDICINA DE FAMÍLIA EM PORTUGAL* 
• DR. VÍTOR RAMOS

I. Portugal

Portugal é uma nação desde 1143,uma república desde 1910 e uma democracia desde 1974. Tem procurado aplicar os princípios do "Estado de BemEstar" e tornou-se membro da Comunidade Europeia em 1986. A população portuguesa era, em1991, de 9,846 milhões de habitantes. Apopulação, no seu conjunto, mantém-se· praticamente idêntica à de 1980 (9,819milhões de habitantes). As pessoas com65 e mais anos aumentaram cerca de15% nos últimos 10 anos. Em 1991representavam 13 ,3% da populaçãototal. A superfície do país é de cerca de89000 km2 e a densidade populacional éde 105 habitantes por k.m2. O Produto Nacional Bruto per capitafoi de US$ 7000, em 1991. A esperança de vida à nascença foi,em 1991, de 69,9 anos para o sexo masculino e 77 ,3 anos para o sexo feminino. A mortalidade infantil e perinatalforam em 1991, e respectivamente, de10,8%. e 12,1 %, tendo vindo a decrescerprogressivamente ao longo dos anos (verfiguras 1) 

As principais causas de morte são, porordem decrescente, as doenças cerebrovascu lares, o cancro, as doenças docoração e os acidentes. 

2. O sistema de cuidados de saúde

Os cuidados de saúde são asseguradosfundamentalmente através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS). Amedicina privada desempenha um papel relativamente secundário embora se desenhem tendências para que o papelda medicina privada possa vir a desenvolver-se no futuro. Em 1991 trabalhavam para o S.N.S.5895 médicos de clínica geral e cerca de8000 especialistas hospitalares. Paraalém destes médicos havia ainda cercade 6000 internos (do internato geral e dos diversos internatos complementaresdas especialidades hospitalares, de clínica geral e de saúde pública). A clínica geral/medicina familiar épraticada, no S.N.S., no contexto de umarede de 357 centros de saúde que cobretodo o país. Os cuidados de saúde secundários eterciários são prestados em 63 hospitaisdistritais e 29 hospitais centrais com umtotal de 22133 camas. 
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Figura 1 - Evolução das mortalidades infantil .e perinatal em Portugal no período 
1985-1991 (Fonte: lNE, Est. de Saúde e DEPS - Portugal Saúde 1991) 

Em 1991 foram gastos no S.N.S. 454milhões de escudos (4,57% do PNB). Estima-se que as despesas privadascom a saúde tenham sido de cerca de2,6% do PNB, o que corresponde aovalor mais elevado dos países daComunidade Europeia. Os gastos totais com a saúde rondaram os 7% do PNB, em 1991. As proporções dos gastos e dos investimentos em cuidados de saúde primários no S.N.S. têm vindo a decrescer nosúltimos anos. Os médicos de clínica geral têm protestado contra este facto e, na prática, osistema está a tornar-se cada vez maisineficiente! 
1991 

Gastos 

HospitaisCuidados primários 
55% 
42% 

Investimento 

Hospitais 83,l %_Cuidados primários 12,6% 
Figura 2 - Proporções de gastos e de 
investimentos em hospitais e em cuida
dos de saúde p rimários, em 1991 
(Fonte: DEPS - Portugal Saúde 1991 ). 

Recentemente o sistema de saúde,incluindo o SNS, tem sido alvo de críticas de diversos quadrantes político-sociais da sociedade portuguesa. As posições poderão sistematizar-se em tornode dois pólos principais: 
a) um, exigindo que o sistema de saúdeevolua para um sistema mais liberal,permitindo uma influência maior dasforças de mercado; b) outro, defendendo que o sistema desaúde deve ter cada vez mais emconta a dimensão social dos cuidadosde saúde e as necessidades de saúdeda população. 

O desafio actual que se coloca às forças políticas, às organizações médicas eà sociedade é o de conseguirem que as"tendências de mercado" e as vertentes sociais possam convergir sob uma formacomplementar e integrada, em vez deconstituírem alternativas opostas e contraditórias. Nos últimos meses tem sido produzida legislação controversa visando areforma do sistema de saúde, sem tersido precedida de um período de debate prévio suficientemente amplo e partici-
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pado. As principais organizações médi
cas e algumas organizações de utentes-e 
de consumidores manifestaram já o seu 
desagrado e desacordo quer quanto à 
forma de producão de tal legislação quer 
quanto ao seu conteúdo. A Ordem dos 
Médicos está presentemente a patroci
nar, em colaboracão com as diversas 
organizações médicas, um debate aberto 
sobre os problemas que afectam o sis
tema de cuidados de saúde e sobre os 
caminhos possíveis para a sua resolução. 

3. A clínica geral/medicina de
família

Na década de 60 e início da década de
70, os médicos portugueses tornaram-se, 
quase todos, especialistas hospitalares e 
concentraram-se principalmente nas 
grandes cidades. Apenas um pequeno 
número de médicos continuou a praticar 
a clínica geral ou medicina de família. 
Estes eram, em geral, médicos d_e mais 
idade cujo número foi ficando progressi
vamente mais reduzido enquanto as 
populações rurais e das pequenas vilas e 
cidades viam piorar o já difícil acesso à 
assistência médica. 

Em 1975 foi criado o Serviço Médico à 
Periferia, o qual funcionou até 1982. Este 
serviço consistia na prestação de assis
tência médica, durante um período mí
nimo de 1 ano em zonas periféricas e/ou 
mais desfavorecidas. Médicos jovens, após 
a conclusão do seu internato básico de 

1980 1990 CGR 
(%) 

Áustria 7,9 8,4 0,6 
Bélgica 6,7 7,5 1,2 
Dinamarca 6,8 6,3 -0,8
Finlândia 6,5 7,8 1,9 
França 7,6 8,8 1,6 
Alemanha 8,4 8,1 -0,4
Grécia 4,3 5,5 2,4 
Islândia 6,5 8,6 2,9 

Irlanda 9,2 7,0 -2,6
Itália 6,9 7,7 1,2 
Luxemburgo 6,8 7,2 0,5 
Países Baixos 8.0 8,.2 0,2 
Noruega 6,6 7,4 1, l 
Portugal 5,9 6,7 1,2 

Espanha 5,6 6,6 1,7 
Suécia 9,4 8,6 -0,9
Suíça 7,3 7,7 0,5 
Turquia 4,0 4,0 o 

Inglaterra 5,8 6,2 0,7 

F igura 3 - Taxa de c rescimento (CGR -
compound grow rate) 1980-1990 das 
despesas totais com a saúde, em percen
tagens do PIB, em países europeus 
(Fonte: OCDE). 
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pós-graduação ( ex-Internato de Policlí
nica, designado actualmente por Internato 
Geral) deveriam prestar obrigatoriamente 
este serviço se quisessem prosseguir numa 
carreira médica S.N.S .. Este serviço pres
tou uma assistência médica relevante à 
população. Porém, era precário em ter
mos de continuidade da relação assisten
cial e foi, necessariamente, transitório. 

Em 1982 foi criada, por diploma legal, 
uma carreira médica de clínica geral. Mi
lhares de jovens médicos que haviam pres
tado o Serviço Médico à Periferia decidi
ram seguir nova carreira. 

A grande maioria dos médicos que en
traram para a carreira de clínica geral, en
tre 1982 e 1986, não tiveram qualquer 
formação específica em clínica geral/me
dicina familiar. Apenas cerca de 10% fi
zeram o Internato Complementar de Clí
nica Geral, com a duração de 3 anos. A 
formação específica através do Internato 
Complementar tornou-se entretanto obri
gatória para os novos médicos de clínica 
geral e foram organizados diversos pro
gramas de formação específica em ser
viço para os olínicos gerais colocados na 
carreira sem ter tido aquela fonnação. 

Em 1982 foi constituído o Colégio da 
Especialidade de Clínica Geral da Ordem 
dos Médicos. 

Em 1983 foi fundada a Associação Por
tuguesa dos Médicos de Clínica Geral. 

Foram criados três Institutos de Clínica 
Geral (Norte, Centro e Sul) dependentes do 
Ministério da Saúde, com a finalidade de 
desenvolver actividades de formação pós
graduada dos médicos de clínica geral do 
S.N.S. 

Em 1987 foi criada na Faculdade de 
Medicina de Lisboa a primeira cadeira de 
clínica geral. Actualmerite a clínica ge
ral/medicina de família é considerada 
como disciplina e prática com identidade 
e especificidade próprias em quatro das 
cinco faculdades de medicina portuguesas. 

A estratégia de desenvolvimento da clí
nica geral portuguesa assentou, nos últimos 
10 anos, em quatro vertentes ou compo
nentes principais: 

a) estabelecimento da IDENTIDADE da
clínica geral/medicina de família como
um ramo autónomo, bem definido da 
medicina clínica através da constituição 
de estruturas profissionais e científi
cas, da organização de encontros e con
ferências sobre clínica geral ( e não ...
"para clínicos gerais"), da edição de
publicações e da promoção da investi
gação;

b) aprofundamento da sua ESPECIFICI
DADE através do desenvolvimento de
programas de formação pós-graduada
específica (Internato Complementar de 
Clínica Geral e Programas de Formação 
Específica em Exercício) e da identifi
cacão de áreas e necessidades específi
cas de investigação;

c) aumento da sua CREDIBILIDADE no
seio da sociedade, da profissão médica
e das universidades através de iniciati
vas de colaboração com organizações
não médicas, colaboração com orgãos
de comunicação social e apoio ao esta
belecimento do ensino da clínica ge
ral/medicina de família nas faculdades
de medicina.

d) garantia da QUALIDADE de cuida
dos, através de actividades de formação
em metodologia de avaliação e garan
tia de qualidade, desenvolvimento de
uma rede de grupos locais de quali
dade (ainda muito incipiente) e ligando
estas activic;lades com a educação mé
dica contínua.

Actualmente a clínica geral/medicina
de família portuguesa pode caracterizar-se 
sumariamente: 
- 6000 médicos de clínica geral/médico.,

de família trabalhando no contexto mul ... 1 
tiprofissional de uma rede de centros de
saúde (unidades funcionais de presta-
ção de cuidados de saúde primários) e re
munerados por salário;

- cada pessoa pode escolher, embora com
grandes Limitações quanto ao número
de médicos disponíveis, o seu médico as
sistente pessoal ou médico de família
do S.N.S. A inscrição familiar é enco
rajada e a maior parte das pessoas está
inscrita por núcleos familiares;

- Existe um sistema de "lista de utentes"
com a dimensão média de 1500 pessoas
por cada médico de família. A maior
parte destas listas está organizada por fa
mílias.

- Existe também o princípio da "referên
cia" através do médico de clínica geral
para acesso aos cuidados secundários.

Embora este modelo pareça teorica-
mente bom, na prática tem havido muita1lA,, 
insuficiências e problemas. O Serviço Na9',
cional de Saúde é uma estrutura altamente 
burocratizada e centralizada. O tipo de 
gestão é predominantemente autocrático e 
não existem quaisquer incentivos para a 
qualidade do desempenho e para a efi
ciência na prestação de cuidados. 

A insatisfação e a exaustão profissional 
dos médicos de clínica geral estão a cons
tituir uma ameaça para a clínica geral por
tuguesa. 

O debate sobre a reforma do sistema 
de saúde e a procura de caminhos alter
nativos para a sua evolução são processos 
vitais para o futuro da medicina geral e fa
miliar em Portugal. 

* Relatório à reunião da UEMO em
Lisboa (Maio de 1993). 

Documento UEMO 93/020 - P (ver
são em português). 

• Membro do Conselho Regional Sul
e Vice-Presidente da UEMO. 
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A SUECIA OPTA 
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PELO MEDICO DE FAMILIA 

Financiamento e organização dos 
cuidados de saúde 

O sistema de cuidados de saúde sueco 
está presentemente a atravessar uma 
mudança. Passou de um sistema baseado 
na distribuição orçamental às várias 
"unidades produtoras" tais como servi
ços hospitalares, centros de cuidados de 
saúde primários, etc, para uma tendência 
clara de introduzir no sistema alguns 
mecanismos de mercado. Isto repre
senta, em parte, a consequência de uma 

•onomia mais restritiva e dos esforços
9fa aumentar a produtividade e a efici

ência do sistema de saúde. O governo 
sueco constituiu uma comissão com a 
responsabilidade em investigar alternati
vas possíveis para o financiamento e 
para a organização dos cuidados de 
saúde num futuro próximo. As propostas 
desta comissão são esperadas para 1994. 

Para além dos assuntos financeiros e 
económicos globais referentes ao sis
tema de cuidados de saúde, duas ques
tões específicas têm estado em foco 
durante o último ano: a introdução do 
sistema do médico de família e o novo 
sistema para reduzir as despesas públi
cas com produtos farmacêuticos. 

Sistema de médico de família 

Em 1991 a Associação Médica Sueca 
apresentou um documento de discussão 
sobre como organizar o sistema de 

médico de família da Suécia. O docu
mento foi elaborado de modo a, entre 
outras coisas, salvaguardar uma boa 
relação médico-paciente no sistema de 
cuidados de saúde primários e, deste 
modo, também atrair mais médicos para 
trabalhar como médicos de clínica 
geral/médicos de família. O documento 
da Associação Médica Sueca desenca
deou intensas discussões políticas. Estas 
discussões resultaram agora numa pro
posta de Decreto-Lei governamental ao 
Parlamento em Março de 1993, pro
pondo a introdução do Sistema do 
Médico de Família a partir de 1 de 
Janeiro de 1994 o qual deverá estar em 
pleno funcionamento antes de 1996. 
Algumas das características básicas da 
proposta são as seguintes: 

Cada médico de família/médico de 
clínica geral deveria ter aproximada
mente duas mil pessoas na sua lista. O 
médico de clínica geral terá uma res
ponsabilidade bem definida de presta
ção de cuidados médicos às pessoas da 
sua lista, incluindo horas de consulta, 
chamadas de urgência, consultas domi
ciliárias, aconselhamento médico e cui
dados preventivos de carácter indivi
dual e, também, cooperação com outros 
prestadores de cuidados médicos bem 
como com serviços de apoio social. 

Os Conselhos Regionais (entidades 
políticas regionais que financiam e diri
gem a maioria dos cuidados médicos 
hoje em dia) podem decidir sobre outras 
responsabilidades assistenciais a atribuir 

aos médicos de clínica geral da sua 
região. 

O médico de família obterá a maior 
parte do seu rendimento através de um 
sistema de pagamento por capitação, 
baseado no número de pessoas na sua 
lista e tendo em conta a distribuição etá
ria dos seus pacientes. Outras fontes de 
rendimento serão tarifas de consulta 
pagas pelo paciente. 

O médico de família deverá, em prin
cípio, ser um especialista qualificado em 
"Medicina Familiar". Para satisfazer a 
previsível procura de médicos de família 
outros especialistas em campos próxi
mos, por exemplo medicina interna, 
poderão ser recrutados para o novo sis
tema possivelmente após uma formação 
adicional em Medicina de Família. 

O médico de família poderá exercer 
como um profissional liberal (empresário 
privado), ser um médico assalariado 
empregado pelo Conselho Regional, ser 
empregado por uma companhia ou formar 
uma cooperativa com outros médicos. 

Qualquer médico satisfazendo os 
requisitos educacionais de especializa
ção em medicina familiar, entre outros, 
deverá ter o direito de iniciar a sua prá
tica de médico de família, de acordo 
com sistema proposto. 

Os pacientes terão o direito de esco
lher livremente o seu médico de família 
e, também, a possibilidade de mudar de 
médico se assim o desejarem. 

A decisão no Parlamento, sobre este 
assunto , é esperada antes do Verão. 

9 
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O MÉDICO DE FAMÍLIA PORTUGUÊS 
� 

NO VIRAR DO SECULO 
Desafios, Dúvidas e Tabús 

• DR. LUÍS REBELO*

O médico de farru1ia se hoje olhar e ouvir à sua volta sente-se inundado por "sinaisdos tempos". Veja-se o problema das urgências hospitalares assunto que pela sua actualidadee exemplaridade vale a pena lembrar e sobre ele reflectir. O jornal "Médico de Família" conta a história na sua edição deMaio, titulando - Bonfim, Maia, Carvalhos a Aldoar Contra Urgências Hospitalares (1). Em resumo, alguns hospitais centraisapresentaram à ARS do Porto um projectopara "recrutar" os médicos de família paraas urgências hospitalares. Nos Centros deSaúde gerou-se um movimento de resistência. Foram escritos documentos e todasas organizações profissionais tomaram posição apoiando as pretensões dos médicos. E que queriam eles ? Uma coisa aparentemente muito simples: que os deixassem trabalhar no seu ofício; que melhorassem as suas condições de trabalho e quepreenchessem as vagas em aberto; que respeitassem o seu perfil profissional, nomeadamente não eliminando as tarefas de promoção de saúde e de prevenção, assimcomo não impedissem o desenvolvimentodos programas de saúde nacionalmente definidos como prioritários e localmente assumidos; que ... fizessem contas, pois que asua ida para os bancos hospitalares implicaria a acentuação do ciclo vicioso dasurgências, atraindo mais doentes para oshospitais, com uma Medicina mais despersonalizada, sem continuidade de cuida-
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"Quanto mais complexos se tornarem os cuidados médicos, 

mais o médico de família é necessário " 

dos, com maior índice de prescrição dereceitas e de exames complementares dediagnóstico; em suma: com custos muitíssimo mais elevados e com menor eficiência do sistema. O retrato em Lisboa não é exactamenteo mesmo. Após o Decréto - Lei 73/90 só ficaramnos bancos hospitalares os médicos de família que o desejaram. E de facto hoje nãohá nenhum banco que funcione sem médicos de família e interessantemente eles nogeral gostam de lá estar, ao contrário doscolegas que estão nos SAP's ! O banco semanal funciona como a sua sessão de "reciclagem biomédica" e também porque sesentem considerados e indispensáveis, poistornaram-se quase os únicos "médicostransversais" do banco e aqueles que "gostam de falar com as velhinhas", contribuindo para humanizar o impossível. Formação e reconhecimento que paradoxalmente muitas vezes lhes falta no Centro de Saúde. E o que dizer do Banco do Hospital deBeja onde os médicos de família trabalham funcionando de facto como racionalizadores da utilização de cuidados, tendo adquirido respeitabilidade e poder dentro doHospital talvez porque, de facto, são eles osgrandes condicionadores da qualidade dotrabalho hospitalar? Sabemos que a firme posição da ARS do Porto conseguiu que o problema não evoluísse a contento dos hospitais. Mas comoas forças em presença são claramente desiguais novas lutas se avizinham. O caso das urgências hospitalares é paradigmático, embora outros igualmente pudessem ser apontados (a saúde infantilcomunitária, a questão da especialidade degeriatria, etc) e ele levanta-nos uma série de questões que a curto prazo vão ser "jogadas" no tabuleiro da regulamentação dosistema nacional da saúde. É fundamental que entre nós, médicos defamília, não existam dúvidas quanto ao essencial - quem somos, quais as nossascompetências no sistema nacional de saúde e quais as nossas exigências básicas. Passada uma década da instalação da 

James, Leslie e Rouke 

(Canadian Family Physician) 

Medicina Geral e Familiar em Portugal,com um novo quadro legislativo ainda não regulamentado é altura dos médicos de f�Amília portugueses se fazerem ouvir qu�individualmente quer através das suas or-ganizações profissionais. Assim, com este artigo de opinião procuro dar o meu contributo para a discussão,lembrando alguns dos desafios que se avizinham, voltando a dúvidas que continuama pairar no horizonte e pondo em causauma série de tabús. 
(Re) definir o Perfil Profissional 

É interessante observar as semelhançasda Medicina Geral e Familiar nos países domundo ocidental e ao mesmo tempo constatar a variabilidade das práticas clínicas dosmédicos de família. Muitos já descobriram que uma das qualidades deste médico é a sua plasticidade eadaptabilidade - à incerteza e complexidadecontidas nas diferentes pessoas que o procuram, nos múltiplos e diferentes problemas que equaciona simultaneamente, nos desiguais contextos organizacionais em que trabalha, sendo mesmo possível falar .,um conjunto de atributos que não definem ·' ninguém em particular mas que coexistem em parte em todos. Os médicos de famíliasão autênticas "almofadas sociais" e os políticos sabem-no bem. Assim o perfil profissional é dificil de definir nas suas fronteiras pois está em constante redefinição e adaptação. Contudo, não é arriscado dizer que aoprimado da clínica se vai cada: vez maisjuntando um modelo de gestão e um modelo cívico que impregnan1 a sua praxis.Também já é claro que o médico de família "actua" numa interface onde estão presentes o consultório ou o centro de saúde,o hospital de referência, a comunidade ondevive e a região de saúde onde trabalha. Os atributos são múltiplos e para além de um "núcleo duro" central comum a todos,cada médico assumirá também os atributosnecessários para dar resposta a 80 a 90%dos problemas que os cidadãos lhe colocam. 

tos ten-be
des 



Segundo a Academia Americana de Me
dicina de Farru1ia (2), para que o povo ame
ricano chegue ao ano 2000 com mais e me
lhor saúde, caberia aos médicos de fanulia
um relevante papel que se consubstanciaria
nas seguintes funções e tarefas:
- cuidados de clínica preventiva em geral
- participação em programas de educação

comunitária
- prevenção e tratamento de problemas

com tabaco, álcool e drogas
- tarefas relacionadas com saúde ambien

tal
- prevenção e tratamento de doenças car

díacas, vasculares e cerebrais
- cuidados de saúde mental
- prevenção e tratamento de sida e outras

doenças de transmissão sexual
- vacinas e outras acções preventivas
- prevenção do cancro e colaboração nos

cuidados aos doentes oncológicos
- prevenção e tratamento da diabetes e de

• outras doenças crónicas
- cuidados de saúde aos idosos
- cuidados de saúde em situações de vio-

lência e condutas abusivas
- planeamento familiar e apoio a novos

modelos familiares

O Centro de Saúde do Estado e o Médico 
Funcionário 

Não é possível manter o "status quo".
Os dados estão lançados - se em Beja

não existe alternativa ao Centro de Saúde,
já em Lisboa está por provar que nas con
diçoes actuais ele seja a melhor solução.
Novos esquemas de prática da Medicina
Geral e Familiar têm que aparecer - médi
cos isolados a trabalharem solidariamente,
grupos funcionais co-responsabilizados por
certas populações ou cooperativas e asso
ciações de médicos. A trabalharem no Es
tado, para o Estado, para empresas de ser
viços, para organizações de solidariedade
social, com vínculo ao Estado ou não, em

.nvenção ou na clínica privada, todos se
gundo um enquadramento claro e flexível,
numa sã concorrência.

O "espírito do funcionário público" está
a matar o médico de família em Portugal.

Alternativas têm que aparecer rapida
mente. Mesmo a actual organização dos
médicos numa carreira vertical não tem
muito sentido. Não é incompatível a defesa
dos direitos adquiridos e uma organização
transversal. Não acham que seria importante
recuperar o que de bom tinha a "postura his
toricamente liberal" do antigo médico?

Redescobrir (Novas) Aptidões 

A prazo, a tendência é a realização de
mais e mais actos médicos fora dos hospi
tais, mais perto do doente e de sua casa. Ac
tos mais humanos e por isso com menor po
tencial iatrogénico e com um custo
-benefício mais positivo.

Assim, o médico de família terá de re
descobrir aptidões dando uma resposta mais
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tecnológica, só ou com colegas hospitala
res, a situações de média gravidade - é o
início do enfarto, é o pos-operatório·da "ci
rúrgia de um dia", é o parto não complicado
no domicilio, etc.

Alguma da tecnologia que está a apare
cer terá aplicação na área dos cuidados de
saúde primários - são os mini laborató
rios, os EEG's com auto-leitura, os com
putadores e a informática aplicável à ges
tão e à clínica e os médicos de familia não
a vão poder evitar (3 ).

Fidelização dos Doentes 

A prática tem demonstrado que uma me
dida bem intencionada - a personalização
de cuidados quando não devidamente rela
tivizada, pode levar a situações contradi
tórias, como seja a actual excessiva fideli
zação e a exagerada dependência dos
doentes em relação a muitos médicos. Na
prática, não se assumiu o direito inaliená
vel à livre escolha do médico pelo doente
e também por isto, muitos conflitos e rela
ções disfuncionais surgiram. Quanto ao
médico que, trabalhando isôlado, "manipula
e é manipulado" mais ou menos incons
cientemente, perdendo a distância terapêu
tica e o poder crítico da sua actuação não a
confrontando com ninguém, tem criadas
as condições para que surga o erro clínico
e a baixa qualidade da sua prática médica.

Mantendo a inscrição em lista e preferi
velmente por agregado familiar, situação
praticamente única na Europa e que se tem
revelado de grande importância, penso ser
de estimular a co-responsabilização de gru
pos de médicos (5 a 7) por populações de
finidas, acabando com a situação actual
que se pode definir por "solo-practice" le
vada ao extremo mesmo em centros de
saúde com dezenas de médicos!

A Dicotomia Qualidade - Quantidade 

Hoje é vulgar ouvir dizer que os admi
nistradores de saúde só se interessam pela
quantidade. Quantas consultas fez o seu
centro de saúde ou qual a sua média de
consultas ? É uma visão rasteira e só por si
limitada, pouco ou nada avaliando. Nem se
quer a dicotomia qualidade versus quanti
dade é verdadeira e muito menos útil. Em
bora seja bom lembrar a importancia dos 28
milhões de actos médicos que em 1991 fo
ram praticados nos cuidados primários. In
teressa bastante mais que o próprio mé
dico assuma como rotina a avaliação da
sua prática e que mantendo-se atento ao
processo monitorize os resultados que vai
obtendo (4).

Trabalho Igual Salário Diferente 

É imoral e impossível manter por mais
tempo o actual esquema remuneratório dos
médicos de família em Portugal. Além de
mal pagos

," 
existem situações de descri mi-

nação inadmissível- o mesmo salário para
qualidade e empenhamento opostos e re
muneração diferente para a mesma cate
goria e regime de trabalho. É preciso pagar
melhor e segundo outro esquema. Basica
mente é necessário que se pague a cada
um de acordo com um conjunto de res
ponsabilidades e de tarefas contratuais.
Nem só salário fixo nem pagamento úni-.
camente ao acto, impõe-se um sistema re
tributivo misto condicionante e condicio
nado pela avaliação independente dos
resultados obtidos (5).

Voltar ao Hospital? 

A larga maioria dos médicos de família
sairam dos hospitais directamente para as
aldeias e os bairros das cidades. Nos últimos
dez anos criámos anticorpos sempre que se
ia falando de hospitais ou de especialistas.
Presentemente parece ter chegado a altura
de voltar aos hospitais. Não é tanto a "le
gislação integradora" que o exige, mas so
bretudo os cidadãos que em nós confiam e
a quem temos a responsabilidade de pres
tar os melhores cuidados, o que claramente
não é possível se nos mantivermos de cos
tas viradas para o hospital. Também não me
custa a assumir que ainda não foi descoberta
me l hor forma de nos actualizarmos em
certos domínios biomédicos senão no hos
pital, devido á sua tradição de escola, à
concentração de certas patologias e aos re
cursos que tem.

Preservando a nossa identidade e sa
bendo bem o que necessitamos é possível
conceber regionalmente formas de "voltar
ao hospital-criação de departamentos uni
versitários de medicina geral e familiar,
referência médica obrigatória via médico de
família, colaboração nas visitas dos servi
ços onde estiverem internados os nossos do
entes, mesmo discussão de espaços de con
sulta e internamento em certos casos,
intercâmbio de profissionais entre os dois
níveis de cuidados a propósito dos doentes
partilhados, da actualização médica, de
programas de trabalho e de projectos de
investigação.

A Garantia de Qualidade a Todos 
os Níveis 

Não é mais possível trabalhar às cegas.
A sociedade, as organizações profissionais,
os novos patrões, os consumidores e o po
der político exigi-lo-ão.

A prazo, a recertificação dos médicos
acabará por ser uma realidade. Os ensinos
pré e pós graduado terão de privilegiar,
mais a aquisição de atitudes e aptidões do
que os conhecimentos, partindo de situações
exemplares.

A idoneidade dos serviços públicos, con
vencionados ou privados terá que ser
muito bem avaliada pela Ordem dos Mé
dicos e uma "descriminação positiva" vai
ter que ocorrer.
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Generalistas versus Subespecialistas 

Estamos a assistir à redescoberta do "ge
neralismo". Segundo alguns, o subespeci
alista já atingiu o seu auge e agora só pode 
perder terreno (6). Esta afirmação será ver
dadeira para Portugal ou ainda teremos de 
esperar algum tempo ? 

Os E.U.A. estão neste momento a re
formar o seu sistema de saúde e um dos 
vectores da discussão é precisamente o ge
neralismo versus o especialismo e a pres
tação de cuidados de saúde primários (7). 

Os generalistas (médicos de farru1ia, pe
diatras e internistas) acham-se os mais ca
pazes de prestar cuidados primários de qua
lidade, devido ao treino que tiveram, porque 
trabalham a tempo inteiro e porque o fazem 
junto às populações. Argumentam que, 
quando os especialistas trabalham em cui
dados primários - os custos sobem, eles 
farão menos consultas, a qualidade será 
menor e o trabalho na sua área específica 
será afectado. Por fim, dizem que o sis
tema de saúde que contar com o trabalho in
dependente e complementar dos dois gru
pos será o que obterá os melhores resultados 

Os subespecialistas contra argumentam 
que a formação que tiveram é suficiente 
para resolver todo o tipo de problema que 
surge nos cuidados primários. Mais defen
dem que o trabalho nos dois níveis de cui
dados não só é compatível como o público 
aprecia que o mesmo médico siga o seu 
caso no hospital. Dizem por outro lado que 
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o público quer sempre o melhor e que só o
subespecialista lho pode ofereçer (3).

Por cá esta discussão tem sido aflorada 
aqui e ali mas rapidamente vai estar na or
dem do dia. 

Num tempo de mudanças e de desafios 
como é que o médico de família se deve po
sicionar ? 

Primeiro a sua excelência clínica, nos 
campos da sua competência, que deve es
tar acima de toda a dúvida. 

Deve demonstrar que a sua "prática clí
nica personalizada" é de melhor qualidade 
que a dos subespecialistas na maioria dos 
problemas comuns e de média gravidade. 

Deve fazer uso de algumas perrogativas 
que são mais suas: uma grande acessibili
dade e proximidade física e emocional dos 
doentes; uma continuidade de cuidados em 
relação ao doente, à família e à doença, 
uma abordagem integradora dos aspectos 
biológicos e psicosociais, à possibilidade de 
manejo da co - morbilidade e à realização 
efectiva da medicina preventiva. 

Deve assumir e adquirir novas compe
tências no cada vez mais exigente mercado 
de trabalho, tais como - cuidados sofisti
cados ao idos.o no domicilio, prática de 
psicoterapias individuais, familiares ou de 
grupos específicos, como agentes raciona
lizadores do sistema de saúde e, igual
mente, contribuindo para a humanização 
da medicina e para a redescoberta dos seus 
príncipios hipocráticos, princípios em que 
todos nós médicos acreditamos. 

--- --
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ratiopharm 

Produtos genéricos RATIOPHARM já disponíveis nas Farmácias: 

.\\ ,, 

AMILORIDE COMPOSTO RATIOPHARM 

ADOÇANTE RATIOPHARM 
(Ciclamato + Sacarina) 

COTRIM FORTE R RATIOPHARM 
(Cotrimoxazol Comp.) 

PROPANOLOL RATIOPHARM 

VERAPAMIL RATIOPHARM 

Outros: (a partir de Outubro): 

BROMEXINA RATIOPHARM 

CINARIZINA 75 RATIOPHARM 

PIROXICAM RATIOPHARM 

Para mais informações: Ratiopharm - R. Oliveira Martins, Lote A, Casal de São Braz 
2700 AMADORA- Tel.: 492 30 Z3 - Fax: 492 30 49 
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FORMAÇÃO 

INTERNATOS 

COMPLEMENTARES 

Por iniciativa da Secção Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos realizou-se em 18 e 19 de Junho, em Lisboa, uma 
jornada de reflexão e debate sobre o tema "INTERNATOS 
COMPLEMENTARES". 

No primeiro dia os trabalhos decorreram sob o formato 
de "Workshop", em pequenos grupos. O objectivo desta 
primeira fase foi o de explorar e sistematizar os principais 
aspectos e problemas referentes aos 5 sub-temas em apre
ciação: 

1. Admissão aos Internatos

2. Requisitos gerais para os Programas de Formação

3. Idoneidades e capacidades formativas

4. Avaliação

5. Cooperação com os PALOP'S

Cada grupo de trabalho integrou elementos dos diversos 
grupos interessados na temática nomeadamente: internos 
dos internatos complementares, orientadores de formação, 
directores de internato e directores de serviço. No final do 
primeiro dia, moderadores e relatores dos diversos grupos 
reuniram-se a fim de preparar as apresentações que iriam 
servir para introduzir os debates na reunião aberta do dia 
seguinte (19 de Junho). 

Os moderadores e relatores dos diversos grupos foram 
respectivamente: 

-Dr. Pedro Nunes (Admissão aos Internatos)

- Prof. Caldas de Almeida e Dr. António Chiado de
Andrade (Programas de Formação/requisitos gerais)

- Dr. António Galhordas/Dr. Orlando Leitão e Dra.
Manuela Reis (Idoneidades e Capacidades Formativas)

-Dr. Barros Veloso e Dr. António Silva Nogueira
(Avaliação)

-Dr. António Andrade e Dr. Henrique Vaz Velho
(Cooperação com os PALOP'S)

No segundo dia os trabalhos decorreram sob a forma de 
ampla· reunião de debate na qual participaram 
mais de 100 médicos com as mais diversas qualificações e 
responsabilidades na formação médica pós-graduada. 

A sessão foi aberta pelo Dr. Rui Bento, Presidente da 
Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos. 

Cada sub-tema foi introduzido por um relator com base 
no trabalho preparatório realizado no "Workshop" do dia 
anterior. Após a apresentação de cada relator foram abertos 
períodos de debate os quais foram extraordinariarnente par
ticipados e vivos. 

No encerramento desta jornada de trabalho o Dr. Santana 
Maia, Presidente da Ordem dos Médicos, realçou o signifi
cado e a importância desta iniciativa da Secção Regional do 
Sul. Salientou ainda que esta e as próximas reuniões já 
anunciadas se integram na estratégia de abertura, participa
ção e intervenção activa da Ordem dos Médicos para a 
melhoria da formação pós-graduada. 

Apresentam-se a seguir os textos elaborados pelos relato
res e de cada sub-tema. 
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FORMAÇÃO 

,.., 

ADMISSAO AOS 

INTERNATOS COMPLEMENTARES 
GRUPO DE TRABALHO 1 

O grupo de trabalho analisou o pro
cesso de acesso ao internato comple
mentar procurando estabelecer um con
junto de princípios orientadores 
tomando como base a análise da situa
ção actual. 

Reconheceu-se que o processo 
actual, baseado em exclusivo num teste 
de "escolha múltipla" com perguntas 
referidas a cinco capítulos de um livro 
de texto, após o final do internato geral 

apresenta alguns defeitos como também 
virtudes a serem referenciadas. 

Assim reconhece-se que: 

1. A sua composição exclusivamente
teórica não permite englobar uma
avaliação das qualidades/aptidões
adquiridas durante o Internato Geral
pelo que se divorcia por completo
deste processo formativo a que se
reconhece importância.

2. A sua limitação a uma área parcelar
do conhecimento médico e 0 seu
apoio em exclusivo num único livro
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de texto transformam-no num instru
mento inadequado para aferir uma cul
tura médica global, ou, por outras pala
vras, os conhecimentos adequados e 
imprescindíveis a um médico pluripo
tencial. 

3. A sua colocação temporal na fase
após internato geral condiciona
de forma marcante todo o decurso
dest.e tornando-o em termos objecti-

vos despiciente e estimulando os 
internos a descurar a formação que 
tal período necessáriamente lhes 
aportaria. 
A "pressão" exercida pelo "teste" e o 
seu carácter condicionador e defini
tivo transformam o Internato Geral 
num mero prolongamento do curso 
médico com uma eventual relação 
com os "serviços" e um predomi
nante aproveitamento temporal para 
o estudo teórico.

4. Ao não permitir a interferência no pro
cesso selectivo e escalonador dos can-

didatas ao internato complementar de 
outros factores que não o "teste", este 
torna-se no alfa e ómega das preocu
pações formativas dos candidatos du
rante um longo período da sua vida 
profissional. A sua limitação em ter
mos de conhecimentos avaliados e a 
desadequação ao futuro profissional 
da maioria tornam o investimento for- � 
mativo na sua preparação largamente 
desperdiçada. 

Tem no entanto, o actual sistema algu
mas vantagens das quais se destaca 
pelo seu carácter decisivo a Equidade. 
Com efeito o processo actual pela sua 
transparência, simplicidade de meios, 
universalidade e difícil permeabilidade a 
processos de fraude ou corrupção, 
garante a imprescindível igualdade de 
oportunidades na escolha da área profis
sional. 

Reconhece-se que apesar de imper
feito e susceptível de alterações o 
carácter de Equidade mencionado é a 
razão da imutabilidade de há longos 
anos do processo e é característica a 



manter em absoluto, qualquer que seja 
a evolução futura do processo. 

A comissão propõe em consequência 
algumas alterações ao processo de 
selecção. 

Reconhece desde já que tais altera
ções não apresentam profundas e drásti
cas rupturas com a realidade actual 
antes consubstanciando processos de 
evolução e adequação temporal. 

Tal resulta de se ter considerado como 
da maior importância evoluir por fases 
sucessivas, tendo em permanente consi
deração a extrema sensibilidade da área 
em análise, a necessidade de garantir 
para cada curso a característica de 
Equidade que se elegeu como a de maior 
relevância. 

Foram consideradas pela Comissão 
propostas tais como a de introduzir um 
factor selectivo importante de "entre
vista" bem como a realização de uma 
qualquer forma de avaliação específica 
tendente a valorizar a área vocacional. 

Entendeu-se que, na fase actual de 
organização do sistema de saúde portu
guês em que a totalidade dos serviços 
que prestam a formação são públicos e 
se regem pela forma característica de 
administração das unidades públicas, a 
selecção por entrevista se revela inade
quada. Tal forma de selecção, aceitável 
num quadro de autonomia e responsa
bilização plena dos serviços, é no con
texto actual possível de introduzir fac
tores de perturbação de todo desaconse
lháveis. A introdução de vectores de 
natureza vocacional no processo de 
escalonamento de candidatos, se por 
um lado se mostrou justo e desejável, 
foi entendido como de muito difícil 
implementação não se tendo encon
trado um modelo exequível, credível e 
equânime. 

Assim entendeu-se que a introdução 
de tal componente específica deverá ser 
encarado num quadro de remodelação 
do Internato Geral e em consequência 
da introdução de áreas específicas de 
formação ou processos baseados na 
orientação vocacional. 

Propõe-se, em conclusão, como 
modelo possível, desejável e objectivo 
o que se segue. Tal, porém, não
impede, de se ter considerado a quali
dade mutável da realidade observada e
a necessidade do seu acompanhamento
e adequação a todo o tempo.

FORMAÇÃO 

PROPOSTA 

1. A escolha dos -Internatos Comple
mentares continuará a ser livre pelos
candidatos existindo como único cri
tério selectivo a realização com apro
veitamento dos processos formativos
prévios e o mapa de vagas em cada
ano definido em articulacão entre o
Ministério da Saúde e a Ordem dos
Médicos.

2. Com vista ao exercício do seu direito
de opção os candidatos serão escalo
nados de acordo com um processo
que comporta os seguintes elementos
valorativos:

a) - Prova de aferição de conhecimen
tos teóricos

- Constitui 60 a 70 % da valorizacão
final global.

- É realizada imediatamente antes do
início do Internato Geral, após a ins
crição do candidato na Ordem dos
Médico.

- A prova terá o modelo de um teste de
escolha múltipla de pelo menos 200
perguntas a realizar num intervalo de
tempo adequado, incidentes sobre os
conhecimentos considerados adequa
dos a um médico pluripotêncial não
especializado.

- A matéria será a da totalidade do
conhecimento médico considerado
adequado devendo, no entanto, ser
conhecida com antecedência devida

pelo candidato uma bibliografia rea
lista, actualizada e comum. 

- O teste deve ser aferido recorrendo-se
a uma população alvo ou outro pro
cesso considerado exequível.

- As perguntas a colocar no teste serão
seleccionadas por um júri nacional
nomeado pelo Ministério da Saúde
ouvida a Ordem dos Médicos, de
entre profissionais de reconhecida
competência nas carreiras médica e
universitária.

- Tais perguntas serão retiradas de uma
"pool" de pelo menos 5 000, a ade
quar anualmente, elaboradas pelos
Colégios de Especialidade da Ordem
dos Médicos e conhecidas com uma
antecedência mínima (6 meses).

b) Média de Curso ponderada inter
Faculdades de Medicina nacionais
com contributo de 15 a 20% para a
classificação final.

c) Avaliação do Internato Geral com o
valor de 3 a 5 % por cada valência
(total de 15 a 20 %). Em tal,classifi
cação deverá entrar em linha de
conta fundamentalmente o desempe
nho do candidato na realização das
tarefas do âmbito da medicina tute
lada indicadas pelos serviços forma
dores. A classificação final do inter
nato continuará a ser considerada
elemento curricular fundamental
para a emissão de cédula profissional
adequada ao exercício da medicina
livre.
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FORMAÇÃO 

,.,, 

PROGRAMASDEFORMAÇAO 
REQUISITOS GERAIS 

GRUPO DE TRABALHO 2 

O grupo de trabalho, reconhecendo a 
importância da estruturação dos programas 
de formação7"<lo Internato Complemen
tar, considerou, no entanto, que estes só 
podem ser efectivos se forem garantidas al
gumas condições mínimas: 
- os Serviços devem ter recursos assis

tenciais adequados aos objectivos dos
programas de formação.

- as funções de tutoria sejam asseguradas
por pessoas com tempo, preparação e
retribuição adequadas ao exercício das
suas funções

- cada programa disponha de um corpo
multidisciplinar de docentes capaz de
proporcionar formação teórica e a orien
tação do processo pessoal de aprendi
zagem e de investigação (em moldes da
faculty dos países anglo saxónicos).

- que claramente fique assegurado que o
tempo do internato é de formação e que
as actividades assistenciais para o regu
lar funcionamento dos serviços não com
prometam essas necessidades formativas

Componentes Estruturais dos Pro
gramas de Formação 

Tendo em conta a análise dos programas 
publicados, recomenda-se que, para além 
dos aspectos considerados devem ser 
acrescentados dois componentes: 

Métodos de Ensino-Aprendizagem 
Experiência na área de Investigação 
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Propostas de Revisão e 
Aprofundamento dos Programas 
de Formação do IC 

OBJECTIVOS 

Nos objectivos é indispensável distin
guir os objectivos gerais dos específicos, 
devendo estes ter uma formulação o mais 
operacional possível. 

Além dos objectivos de conhecimento e 
desempenho, devem ser considerados os 
de Aptidões e Atitudes, onde ressalvamos 
as capacidades do médico analisar criti
camente os novos conhecimentos e orien
tar o seu processo de formação contínua. 
Considerou-se também importante o de
senvolvimento da capacidade de questio
nar os problemas do exercício da clínica, 
da ética médica e da promoção da Saúde. 

Àreas de formação, sequência de 
estágios e duração: 

Considera-se que devem ter: 

- maior flexibilidade
- mais estágios opcionais
- troca de internos entre hospitais nacio-

nais e estrangeiros, dado o benefício do
contacto com outras realidades.

A programação destes estágios deve ser
atempada, com a participação activa do in
terno. 

Ensino-Aprendizagem 
Considerou-se que deve ser fomentada 

a participação activa dos internos recor
rendo a métodos pedagógicos inovadores 
(por ex. método centrado na resolução de 
problemas). 

É indispensável que o programa defina 
conteúdo e número de horas dedicado à 
formação teórica, sendo neste aspecto a 
implementação do sistema de créditos 
um contributo importante. 

Avaliação 
A avaliação terá de ser, não apenas do 

interno, mas também, dos programas. 
No que respeita a esta considera-se indis
pensável os seguintes métodos: avaliação 
dos estágios e programas pelos internos, e, 
avaliação externa dos programas a realizar 
por comissões de revisão ou de aferição 
dos estágios/programas constituídas por 
pares. Esta avaliação é periódica e deve 
considerar necessariamente as dimensões 
de recursos, processo e impacto ou resul
tado. 

Consideram-se, nesta fase, importan
tes, os seguintes aspectos: 
- necessidade de revisão dos programas já

publicados, e no futuro da sua revisão
periódica

- necessidade da Ordem dos Médicos de
iniciar o processo de implementação do
Sistema de Créditos a nível da formação
pós-graduada e da educação médica con
tínua, condição para garantia da quali
dade e organização da formação.



FORMAÇÃO 

IDONEIDADES E CAPACIDADES FORMATIVAS 

GRUPO DE TRABALHO 3 

O grupo responsável pela discussão 
do tema "Idoneidades e Capacidades 
Formativas" refere a premente necessi
dade do conhecimento da qualidade e 
das características das instituições res
ponsáveis pela formação de forma a ser 
possível a implementação de qualquer 
programa de formação, esta informação 
tem-se mostrado escassa e praticamente 
reduzida a dados quantitativos em detri
mento dos índices de qualidade. 

A qualidade dos cuidados de saúde 
prestados pelas instituições de saúde 
depende directamente do nível técnico e 
científico dos seus profissionais cabendo 
directamente aos locais de formação a 
satisfação desta exigência. Assim estes 
devem adaptar medidas concretas desti
nadas especificamente ao processo for
mativo como sejam a dotação de verbas, 
de meios pedagógicos adequados entre 
outros. 

O processo de formação deve ser 
contínuo e integrado devendo abando
nar-se a ;ictual rigidez em favor da 
possibilidade de circulação do interno 
por diferentes instituições. 

Relativamente aos atributos e selec
ção dos formadores foi considerado que 
apesar de todo o médico diferenciado ter 
obrigação de desempenhar um papel na 
formação dos médicos mais jovens 
torna-se importante que os orientadores 
de formação tenham conhecimentos 
pedagógicos mínimos sentindo-se voca
cionados para o desempenho do seu 
papel de formadores. Foi assim consi
derada fundamental a formação 
pedagógica dos orientadores de for
mação podendo esta caber à Ordem 
dos Médicos em conjugação com as 
Universidades. 

A relação exclusivista orien
tador/interno foi ainda considerada 
negativa sendo mais profícuo a criação 
nos centros de formação de um "corpo" 
de formadores que permitam urna rela
ção flexível e diversificada entre forma
dores e internos. 

Quanto à definição de critérios de 
idoneidade dos orientadores de forma
ção e respectiva avaliação foi referida a 
necessidade de criação de parametros de 
avaliação bem como de orgãos e meca
nismos destinados para o efeito, por 
parte da Ordem dos Médicos. 

A Ordem dos Médicos através dos 
Colégios de Especialidade é a instituição 
que melhor conhece a realidade cientí
fica de cada especialidade, assim cabe 
aos Colégios de Especialidade a elabora
ção dos "currícula mínima" bem como a 
actualização dos já existentes, os quais 
devem permitir uma versatilidade na 
formação do interno referente às dife
rentes áreas de cada especialidade. 

A atribuição e manutenção da ido-

neidade de um local de formação cabe 
à Ordem dos Médicos a qual deve dis
por de instrumentos e critérios para a 
monitorização do processo formativo 
incluindo a possibilidade de executar 
auditorias "in loco". 

A capacidade formativa de cada local 
de formação deve ser determinado caso 
a caso pelo Colégio de Especialidade 
respectivo tendo em conta, nomeada
mente a quantidade e diversidade do 
material clínico, os recursos humanos e 
técnicos diferenciados e as condições 
físicas e organizacionais das institui
ções. 

Considerou-se ainda a possibilidade 
de um especialista colocado fora das 
instituições centrais poder receber inter
nos para formação desde que a sua ido
neidade como formador seja reconhe
cida e que o programa de formação seja 
aprovado, mesmo sabendo que a maioria 
dos estágios do interno se irão processar 
necessariamente noutras instituições. 

Finalmente destacou-se a importante 
necessidade de revisão dos actuais crité
rios de idoneidade das instituições dada 
a evolução técnica e científica das várias 
especialidades a qual constitui um pro
cesso dinâmico. 
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FORMAÇÃO 

AVALIAÇÃO: CONTÍNUA/FORMATIVA; 
FINAL/SUMATIVA; DOS INTERNATOS 
GRUPO DE TRABALHO 4 

Ao debater a avaliação dos internatos médicos, este grupo 
reflectiu essencialmente sobre três temas intimamente ligados 
ao processo de avaliacão: Orientadores, Classificações e 
Capacidade de Formação dos Serviços. 

1. ORIENTADORES

A selecção e formação dos ·orientadores, sua motivação �
definição de funções e o papel do Director de Serviço/Centro 
de Saúde na coordenação desta equipa formativa, foram 
motivo de preocupação do grupo, já que as deficiências ou 
ausência de planificaç�o poderão comprometer todo o sistema 
de avaliação. 

2. CLASSIFICAÇÕES

A formação contínua deverá constituir a coluna dorsal de
toda a formação de internos. 

No entanto, dadas as diferentes capacidades e atitudes de 
cada interno, torna-se necessária e desejável a sua avaliação 
anual, com provas práticas para aferição e classificação dos 
conhecimentos adquiridos. Neste item - classificações - foi 
constatada a inflação de notas no actual sistema de classifica
ção de O a 20, sendo de substituir este método quantitativo pelo 
qualitativo, dividido em cinco escalões: Insuficiente, 
Suficiente, Bom, Muito Bom e Muito Bom c/ distinção, a atri
buir nos diferentes anos do Internato ou Estágios parcelares. 

No fim do último ano, deverá a avaliação curricular glo
bal ser substituida pelo Exame de Titulação Única, prova 
pública constituída por uma prova curricular e uma prova 
prática, a realizar na Instituição onde decorreu o Internato 
e com um Júri constituído pelo Orientador do Interno, 
Director do Serviço e três Médicos do Colégio da 
Especialidade em causa, nomeados pela Ordem dos 
Médicos, com âmbito regional. 

Recomenda-se que a prova tenha a duração de dois dias, o 
primeiro para a prova prática, o segundo para a prova curricu-
lar. 

3. CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

O pressuposto da idoneidade dos serviços não implica
necessariamente que os programas de formação sejam cor
rectamente cumpridos. Assim, se o Interno é avaliado 
anualmente, é igualmente desejável que o seu orientador 
- e de um modo mais lato o próprio Serviço - ·sejam tam
bém sujeitos a uma avaliação pelo Interno, no que con
cerne ao programa de formação.

Dadas as dificuldades inerentes a este processo, o grupo 
sugere .que esta avaliação de formadores seja efectuada pela 
Ordem dos Médicos, através de relatórios anuais do Director 
do Serviço em colaboração com os Orientadores de estágio, e 
de inquérito também anual, dirigido ao interno, sob a forma de 
grelha de respostas simples. 
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Esta avaliação será feita com intuitos de correcção de ano
malias e sugestão de actuações. 
Assim, poderemos sintetizar a posição do grupo em relação à 
avaliação: 

• Essencialmente contínua

• Com provas de aferição anuais

• Com classificações qualitativas

• Com exame final único, público, com o orientador, director
de serviço e três elementos designados pela O.M.

• De características bi-direccionais.



FORMAÇÃO 

,.., 

COOPERAÇAO COM OS PALOP 
GRUPO DE TRABALHO 5 

A - Ponto da Situação 

I - Formação de médicos dos Palop 
em Portugal 

a) Modos - Estágios curtos e.longa du
ração. = I. Esp.

b) Tipos de perfil no Internato Especia
lidade

c) Problemas:

1. Selecção candidatos - acesso ( ofic/ n.
ofic.)

2. Planeamento inter-estados
3. Informação -Orientação
4. Sócio-financeiros
5. Prática hospitalar - equivalência uni

forme
6. Titulação
7. Futuro/atractivos/restrições

II - Coop. médica port. nos Palop 

a) Modos - organizações internacionais

{ 
governo 

- organizações nacionais
ONGs 

b) Realidade da coop. governamental

1. No terreno -n.º e eficácia
2. Recrutamento e disponibilidade dos

candidatos:
• Tempo de cooperação
• Morosidade processual
• Obstrução nos serviços
• Incentivos ...

c) Realidade de cooperacão n/ gover.
(ONG)

1. Meios financ. intern. dispon. em
exclusividade

2. 50 ONG, teóricas vs 5 ONG, reais
3. Perspectiva dos parceiros CEE

Ex. Moç.; Ang.; S. Tomé
4. Discriminação no financiamento na

cional e internacional -Ang. e Moç.

d) Problemas das ONG

m - CONCLUSÕES DE 
DIAGNÓSTICO 

1 -Vontade política positiva. 
2 -Informação e divulgação. 
3 - Multiplicidade departamental 
4 -Diálogo inter - partes. 

B - PROPOSTAS 

1- Manutenção do GRUPOS
- Informação
-Estudo
-Planeamento
-Integração

II - Diálogo Inter - Ordens 

III -Novos programas de formação 

IV - Alteração Legislativa 

V - Diálogo Inter 
Coop. integrada 

eficaz 
contínua 
crescente 
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FORMAÇÃO 

SINTESE DOS DEBATES 
Os textos acima publicados não cons

tituem, posições oficiais da ORDEM 
DOS MEDICOS. Eles foram a base de 
trabalho e de discussão da reunião do 
dia 19 de Junho e constituem pontos de 
partida para um debate que se pretende o 
mais alargado possível, a nível nacional. 
Durante os debates foram identificados 
quer aspectos consensuais quer aspectos 
polémicos necessitando maior estudo e 
reflexão. 

SUBTEMA 1 -ADMISSÃO AOS 
INTERNATOS 

Aspectos. consensuais: 

-Necessidade de racionalizar o
processo de admissão aos
internatos complementares;

- Manter as características de
EQUIDADE deste processo;

-Melhorar a qualidade pedagó
gica e a validade das provas;

-Utilizar várias componentes
para a obtenção de uma clas
sificação ou pontuação global
(prova nacional, classificação
de licenciaturas, classificação
do Internato Geral);

-Realizar um "Workshop"
sobre Internato Geral.

Aspectos polémicos ou a apro
fundar: 

-Como introduzir de uma forma justa a
vertente de selecção/orientação voca
cional?;

-Onde localizar, no tempo, a prova
nacional?;

-Adequação da ponderação de classifi
cação de licenciatura obtidas em
Faculdades diferentes;

- Realização de uma entrevista;
-Processo de mudança de internato de

especialidade;
-Avaliação e qualificação do Internato

Geral.

SUBTEMA 2 -PROGRAMAS DE 
FORMAÇÃO 

Aspectos consensuais: 

-Necessidade de desenvolvimento dos
recursos educacionais indispensáveis
ao desenvolvimento dos programas de
formação;

-Melhorar o rigor metodológico no
delineamento dos programas (forma e
conteúdo);

-Introduzir as vertentes de investiga
ção, garantir à qualidade e capacitação
para a educação médica contínua, ao
longo da vida profissional;
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-Centrar a formação no interno,
enquanto o actor principal da sua pró
pria formação, o que implica maior
flexibilidade e adequação dos progra
mas;

-Desenvolver a componente teórica dos
programas de formação e estudar a
implementação de um sistema de cré
ditos;

-Os programas devem ser avaliados
periodicamente quanto à sua pertinên
cia e actualidade;

-Revisão de alguns dos programas já
publicados pelo desfasamento da reali
dade e erros técnicos que contêm.

Aspectos polémicos ou a aprofundar: 

-O grau de protagonismo do interno na
construção do seu próprio programa
de formação;

-O equilíbrio de estágios obrigató
rios/estágios opcionais;

-Elaboração de listas de verificação da
qualidade dos programas de formação;

-Operacionalização do sistema de cré
ditos para a componente teórica dos
programas;

-A dimensão universitária da formação
médica pós-graduada.

SUBTEMA 3 -IDONEIDADES E 
CAPACIDADES FORMATIVAS 

Aspectos consensuais: 

-Necessidade de explicitar claramente
e/ou rever os critérios quer de natureza
quantitativa, quer da natureza qualita
tiva para avaliação de idoneidades e de
capacidades formativas;

- Necessidade de definir níveis mínimos
de recursos (verbas, meios pedagógi
cos adequados, etc.);

-Inconvenientes da regulamentação
excessiva;

- Aperfeiçoamento de orgãos e mecanis
mos da Ordem dos Médicos para
garantia da qualidade dos internos.

Aspectos polémicos ou a aprofundar: 

-A relação "exclusivista" e fechada
orientador-interno;

-A reformulação da lógica da oferta/
procura de oportunidades de formação
(conceito de "marketing" do próprio
serviço formador);

SUBTEMA4 
-AVALIAÇÃO

Aspectos consensuais: 

-A avaliação contínua ao
longo do internato deve se bi
direccional e servir essencial
mente para garantir e me
lhorar a aprendizagem do
interno e corrigir as deficiên
cias do programa, dos forma
dores dos estágios, etc.;

-A prova final única (Estado/
Ordem);

-A avaliação e revisão perió
dicas dos próprios programas
de formação.

Aspectos polémicos ou a aprofundar: 

-A valorização classificativa (qualita
tiva versus quantitativa) das avalia
ções;

- O conteúdo ou componentes da prov
final única (avaliação de conhecimen
tos "teóricos");

-A avaliação dos formadores e dos pró
prios serviços (quem, como, quando,
etc.).

SUBTEMA 5 -COOPERAÇÃO 
COM OS PALOP'S 

Aspectos polémicos ou a aprofundar: 

-O problema do reconhecimento das
licenciaturas e da atribuição dos diplo
mas de especialistas;

-Adequação dos programas de forma
ção às características específicas da
prática das diversas especialidades em
cada país;

- O local onde devem decorrer os inter
natos (receber internos ou apoiar· o
desenvolvimento dos internatos nos
próprios países?).
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NOTÍCIAS 

/ 

FORUM MEDICO 

COMUNICADO 

1 - O Fórum Médico, reunido em 
isboa em 19 de Junho de 1993, reco

hheceu a necessidade urgente da for
mação duma Comissão de Avaliação 
da situação real da Saúde em Portugal, 
pedida no documento que subscreveu 
e divulgou com a apreciação e crítica ao 
novo Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde, a partir da Assembleia da Repú
blica, estabelecendo desde já contactos 
com as direcções dos partidos políticos 
com assento parlamentar. 

2 - Reconheceu a necessidade ur
gente que as várias instituições presen
tes procedam a questionários junto dos 
seus associados e dos vários estabeleci
mentos de saúde para comparticipar na 
avaliação real dessa situação a debater 
no próximo Fórum, em Setembro. 

3 - O Fórum resolveu ainda propor ao 
Governo a formação de um grupo de 
trabalho e a elaboração dum protocolo 
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com a finalidade prioritária da Avaliação 
da Qualidade dos Serviços de Saúde, 
preocupação permanente da Classe Mé
dica. 

4- Nesta reunião foram ainda consi
deradas urgentes o saneamento fman
ceiro do sistema de saúde e a revisão da 

NOTÍCIAS 

Lei de Gestão Hospitalar e do regime 
de instalação das ARS's, devendo a 
Ordem dos Médicos exercer a sua in
fluência sobre a tutela neste sentido. 

5 -O Fórum lamentou o desprezo já 
anunciado pelo Ministro da Saúde 
quanto à proposta de suspensão do novo 

Estatuto, reforçando e reiterando esta 
recomendação. 

- Ordem dos Médicos
-Associação Portuguesa dos Médi-

cos da Carreira Hospitalar 
- Associação Portuguesa dos Médi

cos de Clínica Geral 
- Associação Nacional dos Médicos

de Saúde Pública 
- Associação Portuguesa dos Médi

cos Fisiátras 
-Associação Portuguesa dos Médi

cos Patologistas 
-Associação dos Médicos Portugue

ses de Indústria Farmacêutica 
-Associação Nacional dos Jovens

Médicos 
- Sindicato Independente dos Médi

cos 
- Federação Nacional dos Médicos

O Presidente 
Dr. Carlos Alberto de Santana 

Maia 

A OrdeITI dos Médicos e o 

papel da SANOSEGUROS 

A SANOSEGURoS é a organizacão especializada na actividade de mediação de seguros, em que a 
ORDEM DOS MÉDICOS participa maioritariamente para decidir bem sobre a actividade dos seguros na sua 
faceta especializada para a Classe Médica. 

É, sobretudo, um SERVIÇO que a nova Direcção da ORDEM quer potenciar e colocar de forma clara, trans
parente e responsável, ao serviço dos Médicos. 

A sua utilização não acarreta encargos adicionais, bem ao contrário, reproduz-se em melhor serviço, aten-
dimento eficiente e solidariedade. 

Ponha os seus seguros em ordem, na ORDEM. 

Contacte a SANOSEGUROS, no horário normal de expediente em: 

Lisboa -Ordem dos Médicos -Telef: 847 05 77 -Sr. João Pestana 
Coimbra -Ordem dos Médicos - 039 405670 -Sr. Carlos Pimenta 
Porto - Ordem dos Médicos - 02 4107935 -Sra. D. Maria de Lurdes Silva 
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NOTÍCIAS 

COMUNICADO DO CNE 
O Conselho Nacional Executivo da 

Ordem dos Médicos, reunido em 
26.06.93, em Lisboa, discutiu e analisou 
o actual panorama da Saúde no nosso
País, e torna pública a sua apreensão
perante os problemas que em catadupa
vão chegando ao conhecimento de todos
através dos órgãos de comunicação
social. A actual Ordem dos Médicos foi
a facilitadora de uma dinâmica que rom
peu com a passividade e um certo secre
tismo que até há pouco existia na área
assistencial do nosso país.

A Ordem dos Médicos reconhece que 
o ambiente que se está viver à volta das
unidades de saúde é proporcionador de
uma certa insegurança para os seus utili
zadores, e cria de igual modo uma insta
bilidade nos seus profissionais que não

auda o exercício com serenidade da sua 
'W difícil missão. 

Este facto é aliás confirmado pelas 
visitas que o Grupo Parlamentar social
democrata fez a vários hospitais, não se 
percebendo, no entanto, o que o !�vou a 
excluir o Hospital Distrital de Evora, 
onde justamente houve mais problemas. 

A Ordem dos Médicos pensa que este 
clima gera em si uma ambiência que 
destrói a motivação, o empenho, a con
fiança e a credibilidade nas instituições 
do S.N.S., que é neste momento o pilar e 
a matriz em que assenta a saúde dos por
tugueses. 

A classe médica não aceita ser o bode 
expiatório das insuficiências do sistema 
de saúde e não permitirá que erros de 
gestão ou de dotação orçamental, inibam 
o trabalho que as equipas assistenciais
tão persistentemente e em condições
difíceis vêm fazendo pela saúde da
população, e nesta linha sugere-se que o
Grupo Parlamentar do PSD, (maioria na
Assembleia da República), corrija o
ctual sub-financiamento da Saúde.

De igual modo não aceita que figuras 
públicas referenciem o Bastonário da 
Ordem dos Médicos com juízos de valor 
incorrectos e recusa-se a dar respostas 
pontuais que descentrem a discussão 
fundamental para aspectos parcelares e 
menores no panorama da Saúde. 

A Ordem dos Médicos rege-se por 
princípios de transparência, responsabili
dade, ética e solidariedade institucional. 

A Ordem dos Médicos pensa que che
gou o momento de o Ministério Saúde 
pôr termo à insegurança que tem vindo a 
crescer na população e nos profissionais 
criando condições para que se proceda à 
inventariação das carências, dos pólos 
de conflitualidade, das lacunas e erros 

nos preceitos normativos, e com empe
nho de todos se ultrapassem os momen
tos críticos que Saúde está a viver. 

Da nossa parte e na senda de critérios 
de independência que desde sempre nor
tearam a actuação da Ordem dos 
Médicos, decidiu disponibilizar-se para 
a criação de Comissões de Avaliação de 
Qualidade para as unidades de saúde 
públicas e privadas. 

Tais comissões, integradas por médi
cos da mais elevada competência e reco
nhecidos pelos seus pares através dos 
Colégios da Especialidade, esperam 
contar desde já com a colaboração do 
Governo e de todas as autoridades da 
área da Saúde. 

ORDEM DOS MÉDICOS/ORDEM DOS VETERINÁRIOS 

No dia 2 de Junho de 1993 reuniram 
na Sede da Ordem dos Médicos, em 
Lisboa, delegações da Ordem dos 
Médicos Veterinários e Ordem dos 
Médicos, presididos pelos respectivos 
Bastonários, com o objectivo de reflectir 
sobre assuntos de interesse comum. 

A situação actual nacional em termos 
de Saúde Pública constituiu preocupa
ção importante, nomeadamente no que 
diz respeito ao controlo das zoonozes, 
dos resíduos de substâncias orgânicas e 
inorgânicas nos alimentos, das defi-

COMUNICADO 

ciências de inspecção sanitária e do 
controlo dos produtos alimentares em 
geral. 

Perante problemas concretos e 
actuais, nomeadamente da crescente prá
tica da utilização fraudelenta de anaboli
zantes, da existência da B.S.E., vulgar
mente conhecida por doença das vacas 
loucas, da existência de numerosos 
casos de brucelose e do aumento de 
situações de toxi-infecção alimentar, a 
par das responsabilidades que os profis
sionais de saúde devem assumir perante 

o país e a comunidade, decidiu-se esta
belecer um protocolo de actuação con
junta no estudo e divulgação de temas
técnico-científicos e organização de um
sistema de vigilância eficaz de defesa da
Saúde Pública.

Decidiu-se ainda estudar e propor ao 
Governo a criação de um grupo inter
ministerial de actuação junto dos respec
tivos Ministérios, por forma a colaborar 
numa reestruturação que permita colma
tar as lacunas e aumentar a eficácia dos 
respectivos serviços. 
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Tudo o que deve 
saber para ajquiriro seu atelier

e obter 
financiamento 

a 100%. 
Se pensa comprar o seu atelier e precisa de 

informação e financiamento, não tome 
nenhuma decisão sem conhecer as vantagens 
da Imoleasing. 

A Imoleasing financia a 100% a realização 
do seu projecto e presta-lhe assessoria em todas 
as questões relacionadas com o processo de 
compra. 

Para responder a muitas das suas dúvidas, 
elaborámos o GUIA IMOLEASING - O QUE 
PRECISA SABER PARA PAR TECTO AO SEU 
PROJECTO. Um pequeno manual com infor
mação jurídica e técnica sobre as questões que 
deve ter em conta na selecção e aquisição do seu 
imóvel. 

Solicite já o seu exemplar grátis e sem 
compromisso do GUIA IMOLEASING, através 
do cupão deste anúncio. 

Saiba como pode ter 
o atelier que sempre ambi
cionou, sem dificuldades
nem sacrificios. Com o
apoio da Imoleasing - a mais
experiente e conhecedora
empresa de leasing imobili
ário em Portugal.

r-----------

� Sim, gostaria de receber o meu exemplar grátis do GUIA

IMOLEASING- O QUE PRECISA SABER PARA DAR TECTO AO SEU 
PROJECTO .. Para o efeito preencho e envio este cupão para: 
IMOLEASING, Apartado 1964- 1006 LISBOA CODEX. 

Nome: ___________________ _ 
Morada:--------�---------
Localidade: ------------------
Código Postal: _______ _ Telefone: ____ _ 
Profissão: __________________ _ 
Local de trabalho: _______________ _ 
Telefone: __________ Fax: ______ _ 

LLª -�---
ttt lTiT�l:::n1�1"'íl� 
t = = S0C:laW>l DE l.OCM;ÃO FINAHCHIA � !i'

DAMQS TECTO AO SEU PROJECTO. 

L-------------- ___ J 

- - ------

ORDEM DOS MÉDICOS 
Secção Regional do Sul 

AS AUTORIDADES 
ir-

A QUALIDADE DAS ÁGUAS 

I. Q Ciclo de Encontros

A Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos levou a 
efeito, no dia 26 de Junho, o primeiro Encontro sobre "A 
Vigilância das Águas de Abastecimento", iniciativa inte
grada no Ciclo "A Autoridade de Saúde e a Qualidade das 
Águas". 
O Encontro teve como moderadores o Prof. Lobato Faria, 
da Escola Nacional de Saúde Pública, o Dr. António 
Salvado, Autoridade Sanitária Distritai de Évora, o Eng.º 
Silva Soares, da Associação Portuguesa de Distribuidores 
de Águas e as Dras. Isabel Matos Silva e Paula Soares, do 
Laboratório do Centro de Saúde de Sete Rios, e foi seguido 
de vivo debate pelos oitenta médicos presentes. 
A discussão centrou-se no papel, competências e dificulda
des das várias instituições para assegurar água de abasteci
mento com qualidade. 
Os recentes acontecimentos de Évora estiveram sempre 
presentes, tendo sido retiradas algumas lições. 
- Os acontecimentos de Évora não são um caso de abaste

cimento de água.
- Os trabalhadores de saúde e em especial as autoridades

de saúde comportaram-se de forma adequada.
- O advento da microquímica dirigida aos micropoluentes

vai levantar problemas frequentes de contaminação
aquando da recolha e manuseamento dos produtos.

- As instituições que utilizam água para fins especiais têm
responsabilidade pela água que chega a esses fins espe
ciais.

- A vigilância sanitária das águas de abastecimento não
deve limitar-se exclusivamente às análises de água mas
incluir a tríade: avaliação epidemiológica, laboratorial e
tecnológica.

O Ciclo "As Autoridades de Saúde e a Qualidade das
Águas" prossegue no próximo dia 23 de Julho, às 14:30 
horas, com a sessão "O Controlo das Águas de Recreio/Os
banhos que merecemos". 
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OPINIÃO 

.,, 

CUIDADOS DE SAUDE, 

O IMPERATIVO DA QUALIDADE 
• DR. CIPRIANO JUSTO*

A problemática da qualidade dos cuidados de saúde prestados nos serviços de
saúde portugueses, sejam eles públicos ou privados, é periodicamente questionada
nos meios de comunicação social, tendo-se transformado, de alguns anos a esta parte,
em matéria de notícia. Esta mediatização do desempenho médico, porque é dele que 
geralmente se trata, tem aspectos positivos, mas acaba por revelar apenas os sin
tomas extremos de um aspecto de situações que se inicia na aparente simplicidade
da recepção do utente e pode terminar no sucesso de uma qualquer transplantação
ou no óbito por suposta negligência. A recente publicação do Estatuto Nacional de
Saúde e a próxima publicação do Estatuto Disciplinar dos médicos obrigam a

'.f,
ma reflexão atenta sobre a responsabilidade médica em contextos organizacionais. 

Negligência, Dizem Eles do que a decepação das mãos dos médicos 
que matassem o doente durante a cirurgia 

Entre 1989 e 1992 a imprensa noti
ciou cerca de 30 casos de eventual ne
gligência médica, que iam desde a apa
rentemente banal e inconsequente falta de 
organização interna de um Centro de 
Saúde até à morte de doentes por presta
ção de cuidados supostamente menos 
adequados. Algumas destas situações re
sultaram em demissões de cargos, sus
pensões, inquéritos, condenações. A san
ção disciplinar, seja ela uma condenação 
ou uma advertência. deverá constituir, 
em qualquer circunstância, uma situação 
limite. No caso médico como noutras 
profissões raramente resolverá os pro
blemas, porque assumindo-se aprioristi
camente que as circunstâncias geradoras 
da negligência estão centradas no pres
tador, tende-se a desresponsabilizar os 

ntextos em que a negligência ocorreu, 
mo tudo se passasse unicamente entre 

prestador e utilizador. Tende-se a matar 
o mal matando a peçonha, como é cor
rente dizer. Só que na circunstância co
metem se geralmente dois erros: não se
mata a peçonha, e agrava-se o mal.

A principal vantagem da publicação 
destes acontecimentos residirá no reco
nhecimento de que o desempenho dos pro
fissionais de saúde é contingente, e que 
dessa contingência podem decorrer situa
ções irreversíveis, a mais grave e indese
jada das quais será certamente a morte. A 
competência dos médicos não está nem 
nunca poderá estar acima de qualquer sus
peita. mas a sua avaliação também não se 
pode fazer por critérios implícitos, quando 
é sabido que a variabilidade de opiniões, 
sobretudo entre peritos, é extremamente 
grande. Como proceder então? Esta preo
cupação tem pelo menos já 4.000 anos, e 
é tão antiga quanto o código de Hamurabi, 
que na época não conseguiu ir mais além 

Hoje não há lugar a mutilações físicas 
dos médicos que teflham incorrido ou par
ticipado em actos comprovadamente ne
gligentes mas os prejuízos profissionais, 
morais e psicológicos são certamente bas
tante devastadores. E contudo, o actual 
estado da tecnologia médica (englobando 
neste conceito o conjunto de técnicas, pro
cedimentos, fármacos e equipamentos uti
lizados pelos profissionais na prestação 
de cuidados de saúde) é de tal forma com
plexa que o processo de tomada de deci
sões em situações de incerteza ou que en
volvam risco é geralmente ponderado e 
compartilhado por muitos prestadores. O 
clássico e paradigmático acto médico en
volvendo exclusivamente o médico e o 
doente não passa eventualmente de uma 
ficção, por ventura ainda observável na 
tradicional clínica de consultório privado. 

A Complexidade da Relação de 
Agência na Prestação de 
Cuidados 

Actualmente, do mais remoto Centro 
de Saúde à mais sofisticada unidade hos
pitalar, o processo de prestação de cuida
dos de saúde supõe uma cadeia de presta
dores, uns directos, outros indirectos, mas 
todos concorrentes, envolvendo vários ní
veis de competências e de abordagens. À 
unidimensionalidade (que nunca o foi ver
dadeiramente) sucedeu-se a complexidade 
na abordagem dos problemas de saúde: a 
relação médico-doente foi em larga medida 
substituída pela relação doente institui
ção, envolvendo uma multiplicidade de 
contactos administrativos, informacionais, 
tecnológicos e terapêuticos. A relação mé
dico-doente passou a constituir uma frac-

ção da relação doente-instituição e do
ente-sistema e muita da relação de agência 
estabelecida entre utilizadores e presta
dores viu-se confrontada com outras rela
ções de agência mais impositivas e nor
mativas. 

A relação de agência é hoje policên
trica, podendo identificar-se além do mé
dico, pelo menos mais três agentes em 
que o doente, directa ou indirectamente, 
delega parte da sua soberania: a instituicão 
de saúde, o sistema de saúde e o com
plexo médico-industrial. Neste complexo 
processo de delegação de soberanias, quase 
todo ele só implicitamente assumido, o 
médico delega parte da sua soberania na 
instituição e no sistema de saúde, e medi
atiza a relação entre o complexo médico
industrial e o doente. Da primeira decorre 
uma importante fracção de tomada de de
cisões que escapam à soberania médica, 
mas com importantes reflexos na quanti
dade e na intensidade de cuidados de que 
o doente pode dispôr.

A partir da década de setenta com a
progressiva substituição dos médicos por 
gestores ·ou políticos na admnistração dos 
sistemas de saúde, os critérios de presta
ção de cuidados sofreram um desvio sig
nificaivo no sentido de tentar incorporar 
na resposta às necessidades, Critérios des
tinados a obter maior eficiência técnica 
das instituições e do sistema. Porém, na 
generalidade dos casos não têm conse
guido mais do que conter, sem qualquer 
sucesso, aliás, os custos de exploração 
recorrendo, sobretudo, a cortes em inve
simentos e em salários. Foi, por exemplo, 
o que aconteceu em 1982 em cinco paí
ses da OCDE (Bélgica, Finlândia. França,
República Federal da Alemanha e Grã
B.retanha), que logo de seguida se viram
na necessidade de aumentar significati
vamente os respectivos orçamentos da
saúde.

Quanto ao complexo médico-industrial 
é hoje reconhecidamente o principal in
dutor das despesas com a saúde. Se assim 
não fosse, como explicar, por exemplo, 
que nos Estados Unidos da América as 
despesas exclusivamente hospitalares en
tre 1950 e 1980 tivessem aumentado 
1600%, passando de 2.8 biliões de US$ 
para 48 biliões de US$, e dos cerca de 10 
biliões de US$ de lucro que o complexo 
médico-industrial norte-americano teve 
em 1983. 58 dissesse respeito à indústria 

ORDEM DOS MÉDICOS - 25 



farmacêutica, 29% ao equipamento mé
dico, e só13% à hospitalização? Ainda 
que se continue a atribuir ao médico o pa
pel de principal indutor da procura de cui
dados e de principal agente económico, a 
verdade é que muita dessa soberania in
dutora tem vindo progressivamente a ser 
substituída pelos mecanismos indutores 
criados pelo aparelho ideológico da in
dústria médica. 

Pressionados por várias fontes de poder 
do institucional ao económico, expostos à 
opinião pública pelos meios de comuni" 
cação social, devendo dar resposta cada 
vez mais instantâneas às necessidades cada 
vez mais exigentes dos doentes e utiliza
dores dos serviços de saúde, aos médicos 
não lhes restam muito mais saídas que 
não seja a da exigência da aplicação sis
temática e institucionalizada de progra
mas de avaliação e garantia da qualidade 
nos serviços de saúde. 

A Implantação da Garantia da 
Qualidade nos Países Europeus 

Tem sido muito diferente a maneira 
como os programas de garantia da quali
dade se têm implementado nos estabele
cimentos de saúde dos países europeus. Os 
primeiros programas iniciaram-se em 
1979 na Holanda cerca de trinta anos de
pois de terem começado a ser aplicados de 
uma maneira sistemática nos EUA, com a 
criação do Centro para o Desenvolvi
mento do Controle Hospitalar, resultante 
de um protocolo de colaboração entre a 
Ordem dos Médicos, o Ministério da 
Saúde e a Universidade. Em Espanha os 
programas de garantia da qualidade ini
ciaram-se no hospital de Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona, em 1981, com a 
reconversão das comissões clínicas, sendo 
actualmente aplicados em mais de 30 
hospitais. 

Na Grã-Bretanha os programas inicia
ram-se ao nível da clínica geral, e a partir 
de 1985 o King's Fund começou a patro
cinar estudos de opinião dos utilizadores 
sobre os cuidados recebidos na área hos
pitalar. Uma das iniciativas mais conse
guidas nesta área foi a criação das confe
rências de consenso, participadas por 
representantes dos prestadores,. dos utili
zadores e da administração, como meto
dologia para fixar padrões da qualidade. 
Na Finlândia o processo de implantação 
dos programas de garantia da qualidade 
tem sido liderado sobretudo pelos técnicos 
de enfermagem hospitalar. Progressiva
mente os médicos têm vindo a aderir ao 
projecto, com os fisioterapeutas e tera
peutas ocupacionais a demonstrarem ini
cialmente maior interesse. Mas só em 1991 
é que a Associação Médica Finlandesa e o 
Ministério da Saúde decidiram formali
zar um acordo de cooperação e organizar 
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o primeiro seminário sobre garantia da
qualidade para médicos.

Em Portugal é na área dos cuidados de 
saúde primários que, embora irregular
mente, a implantação dos programas de ga
rantia da qualidade tem tido maior recep
tividade. Resultante de um programa de 
cooperação entre a Organização Mundial 
de Saúde e Portugal realizaram-se entre 
1986 e 1990 diversos seminários, envol
vendo muitas dezenas de médicos de clí
nica geral e de saúde pública, e resultando 
em quinze projectos de avaliação da qua-

... é imprescindível que 
a Ordem dos Médicos 
não se alheie desta 
problemática, que 
acompanhe 
empenhadamente todo 
o processo de
implantação das
actividades de
garantia da qualidade
nos estabelecimentos
de saúde, e que
participe activamente
em todos os programas
de formação que se
venham a desenvolver.
A garantia da
qualidade é uma
componente
indissociável da defesa
e da dignificação das
carreiras e das
especialidades
médicas, e deverá
estar presente na
conceptualização do
que vier a ser definido
por acto médico.

!idade dos cuidados prestados nos Cen
tros de Saúde. Apesar do empenho de al
gumas associações médicas, designa
damente da Associação Portuguesa dos
Médicos de Clíncia Geral, a inclusão das
actividades de garantia da qualidade na
rotina do planeamento e avaliação dos
serviços ainda está longe de se considerar
adquirida. Falta sobretudo, uma demons
tração inequívoca do envolvimento dos
vários níveis da alta direcção nesta pro-

blemática para que estas actividades se 
realizem sistematicamente e se transfor
mem em rotinas. 

O Artigo 38. º do Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde 

A Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, que 
aprova o Estatuto Nacional de Saúde con
fere ao Estatuto poderes de fiscalização dos 
estabelecimentos de saúde. O artigo 38.º 
do Estatuto estabelece por sua vez que os 
poderes de fiscalização "visam a garantia 
de qualidade dos cuidados prestados pelas 
instituições, serviços e estabelecimentos de 
saúde", devendo ser estabelecido "um sis
tema regular de auditoria médica e admi
nistrativa para avaliar a qualidade dos cui
dados, cabendo ao Ministro da Saúde 
aprovar, por portaria. normas de quali
dade das prestações". 

A primeira reacção a este artigo do Es
tatuto do Serviço Nacional de Saúde é de 
concordância, reservada. Finalmente é re
conhecido, em Lei, o imperativo da qua
lidade em cuidados de saúde. Esta é uma 
questão decisiva para os estabelecimentos 
de saúde, e mais ninguém do que os mé
dicos e os utentes deverão estar interes
sados na sua aplicação. Passará a ser exi
gível gerir não só por objectivos mas por 
objectivos de qualidade. Os critérios de 
eficiência técnica tenderão a constituir 
não um fim em si mesmo mas mais uma 
dimensão da qualidade dos serviços pres
tados. Os critérios e os padrões de quali
dade tornam-se explícitos e publicitáveis. 
Os desvios observados podem ser anali
sados e comparados com os padrões fi
xados. A correcção dos erros poderá pas
sar a ser propectiva e de carácter 
organizacional e formativo, mais do que 
disciplinar. Enfim, passaremos a ter uten
tes mais satisfeitos e mais seguros com 
cuidados recebidos, e prestadores melh 
defendidos de eventuais acusações de ne
gligência. 

Não sei se algum dia este cenário se 
verificará. A reserva da minha concor
dância reside, mais do que no método es
colhido pelo legislador para avaliar a qua
lidade, da sua normatividade. É que só 
auditorias há de dois tipos: as internas e as 
externas; e em cuidados ambulatórios, por 
exemplo, há pelo menos uma dúzia de 
métodos para avaliar e garantir a qualidade 
das prestações, tão bons ou melhores do 
que as auditorias, sejam elas internas ou 
externas. Terá o legislador, ao eleger a 
auditoria, querido referir se à auditoria 
externa? Sem obviamente a excluir, a uti
lização isolada deste método poderá cons
tituir o caminho mais curto entre a ausên
cia de programas de garantia da qualidade 
e a sua rejeição. 

A auditona externa. ainda que reali
zada pelos pares, constitui para todos os 



efeitos uma inspecção, com todas as suas 
vantagens, mas também com os estig
mas que as acções decorrentes do exterior 
comportam, a principal das quais é a sua 
grande carga implícita de suspeição. As 
auditorias externas mais do que garantir 
e melhorar a qualidade, objectivos de 
qualquer programa, avaliam. Isto é, com
param o desempenho corrente com os 
padrões, detectam os desvios, procuram 
identificar as causas, mas dificilmente 
conseguem desenvolver acções correc
toras dos erros ou de melhoria contínua da 
qualidade. Assim, esta metodologia pode 
ter efeitos mais perversos do que a au
sência de qualquer programa, uma vez 
que tenderá a desencadear um tipo de 
desempenho defensivo, tão prejudicial 
como o sobre-desempenho,. e a privile
giar as sanções disciplinares às medidas 
formativas e de modificação organiza
cional. 

A Responsabilidade da Ordem 
dos Médicos 

O artigo 38.º do Estatuto faz ainda re
ferência às funções da Ordem dos Médi
cos nesta problemática Em alguns países 
europeus partiu das associações médicas 
a iniciativa de implantar programas de 
garantia da qualidade nos estabeleci
mentos de saúde. Os actuais corpos 
gerentes têm perante si um novo desafio. 
Juntamente com a democratização da 
vida associativa dos médicos, a defesa 
das carreiras médicas, a defesa da titula
ção única, e a definição da idoneidade 
dos serviços e das suas capacidades for
mativas, é imprescindível que a Ordem 
dos Médicos não se alheie desta proble
mática, que acompanhe empenhadamente 
todo o processo de implantação das acti
v idades de garantia da qualidade nos 
estabelecimentos de saúde, e que parti-
pe activamente em todos os programas 

âe formação que se venham a desenvol
ver. A garantia da qualidade é uma com
ponente indissociável da defesa e da 
dignificação das carreiras e das espe
cialidades médicas, e deverá estar pre
sente na conceptualização do que vier a 
ser definido por acto médico. 

O desenvolvimento progressivo de uma 
cultura de garantia da qualidade das pres
tações de saúde deverá constituir,. em 
nossa opinião, a principal orientação es
tratégica do que vier a entender-se por 
serviços idóneos para a formação médica. 
É principalmente nessa fase, para já não fa
lar no período pré-graduado, que os mé
dicos estão mais sensíveis e motivados 
para adquirirem os conceitos, as técnicas 
e as metodologias da avaliação das suas ac
tividades e para as incorporar na sua prá
tica clínica 

* Chefe de Serviço de Saúde Pública
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OPINIÃO 

- � 

PERVERSAO DA SAUDE OU 
- � 

INTOXICAÇAO POLITICA? 
• DR. BALTAZAR DE MATOS CAEIRO (*)

Enfrentamos todos um período de luta para 
melhorar o estado de degradação a que o am
biente chegou e tentamos, "aflitos", reequili
brar o "progresso" com a protecção da saúde e 
do meio. 

Para tanto há que levar de vencida a política 
de exercício "economicista" vigente e procurar 
sensibilizar as instâncias do Poder de que a Saúde 
é prioritária a qualquer projecto económico. 

Tem de se dar, também,a conhecer aos 
médicos a dimensão das consequências 
económicas dos seus próprios actos mé
dico-cirúrgicos e que estes não devem es
tar sujeitos ao livre-arbítrio de polítiquices 
e politiqueiros e de administrices e admi
nistrativos, sob-pena de graves danos para 
a Saúde. 

É por isso que hoje é "vulgar" a dimi
nuição da qualidade das rotinas nos ser-
11iços de Saúde,acontecendo muitas vezes 

cidentes graves,.por avaria de aparelha
gens,deficiências higiénicas, falhas de sis
temas, que passam por uma impunidade 
institucionalizada, esquecendo-nos que o 
hábito rotineiro de contemporização com 
a insuficiência de condições é cúmplice da 
má qualidade na prestação de serviços. 

Muito cuidado, pois, com as "metas" 
pragmáticas exigidas pelo Poder político, 
por via das administrações hospitalares, no 
funcionamento dos serviços de Saúde, 
muitas vezes com crónicas e perigosas 
consequências para os doentes e que, 
quando menos se espera, se agudizam 
numa conjuntura determinada e então - à 
boa maneira de Chaplin - quem se 
"queima" é sempre o mais pequeno na 
hierarquia. Disso não tenhamos dúvida! 
Haverá sempre um "bode expiatório". Al

guém a quem,.em última instância, se tire 
o tapete! E os médicos são quase sempre
os visados nestas jogadas: trabalham "no
arame" ...

Antigamente vinham as "chuvas" para 
correr com as epidemias e demais miasmas 
pestilentos que seinpre assolaram ciclica
mente a Humanidade. 

E se nesses tempos - difíceis,.duros, 
pelos parcos recursos, mas por isso ao 
mesmo tempo inocentes e crus se esperava 
que as águas lavassem os males do corpo, 
já no nosso tempo - e apesar da época 
permanecer complicada - o manancial de 
sofisticados recursos técnico-científicos 
de que dispomos hoje, a rapidez e o poder 
da informação, a importância da opinião 
pública e o poderio político-económico, 
toma-nos bem mais vulneráveis e menos 
"inocentes". 

Numa altura em que, em Portugal, o 
"índice de confianca" sofre uma quebra 
significativa nos tempos mais próximos, 
são já várias as entidades que vêm chamar 
a atenção para a intoxicação da "política 
economicista", que hoje parece levar o 
freio nos dentes e ter tomado conta da 
Saúde. 

A Associação Portuguesa dos Médicos 
de Carreira Hospitalar, por exemplo, aler
tam «para a baixa de qualidade assistencial 
desde há 3 anos para cá, por falta de pes
soal de enfermagem, de material e defi
ciente renovação de equipamentos, por 
falta de empenho dos conselhos de admi
nistração». 

O SIM, por sua vez, vem focar a «di
minuição significativa do número de mé
dicos e do número de horas extraordinárias 
feitas na urgência, com evidente prejuízo 
da qualidade e quantidade dos serviços 
prestados e perda de incentivo». 

Para a FNAM, «quando se tenta poupar 
a todo o custo, sem outros critérios, em 
aparelhagens que passam o tempo de 
assistência, há consequências dramáticas». 

Como disse recentemente Gentil Mar
tins, «às vezes chega-se ao ridículo de não 

haver papel higiénico nos hospitais».E 
muitas outras coisas ... 

Em suma, todos são unânimes de que o 
quotidiano da Saúde é hoje marcado por 
uma política de poupança e de redução 
de custos "a qualquer preço", com a con
sequente falta de meios, de motivação pro
fissional e queda dos valores humanos. 

É sem dúvida pertinente a frase de Jú
lio Camargo: «a política é a arte de go
vernar com o máximo de promessas e o 
mínimo de realizações». 

Mas como a Saúde é, em si mesma, 
demasiado transparente para que os polí
ticos possam "servir-se" dela sem escân
dalos, viram nos médicos uma maneira 
de expiarem as suas próprias faltas. Sim, 
porque nesta matéria, os erros políticos 
pagam-se com vidas humanas. 

E se no século XVill e XIX - palavras 
de jornalista «os médicos com a sua ciên
cia e prestígio matavam a torto e a direito, 
quanto mais zelo queriam mostrar», go
zando sempre, apesar disso, de um estra
nho respeito, não poderão, hoje em dia, pa
gar os desvarios políticos dos políticos. 
Eles que se assumam! 

Mas o respeito de outrora e de agora 
para com os médicos, mantem-se. É o que 
foi e sempre será devido a quem, apesar de 
tudo, são os únicos que lidam com a vida 
humana em toda a sua dimensão e que 
podem salvar ou matar. 

(*) Assit. de Cir. Vasc. dos H.C.L. 

Secr. Soe. Port. Escritores e Artistas 

Médicos 

Numa altura em que, em 
Portugal, o "índice de 
confianca" sofre uma 
quebra significativa nos 
tempos mais próximos, são 
já várias as entidades que 
vêm chamar a atenção 
para a intoxicação da 
"política economicista", 
que hoje parece levar o 
freio nos dentes e ter 
tomado conta da Saúde. 
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ACTUALIDADE 

� 

JORNADAS NACIONAIS DE SAUDE 

CONCLUSÕES E DELIBERAÇÕES 
As Misericórdias de Portugal, reuni

das em Fátima, nas Jornadas Nacionais 
de Saúde, nos dias 19 e 20 de Junho de 
1993, tendo debatido os aspectos mais 
relevantes para uma desejada e indispen
sável participação, coordenada e activa, 
no estabelecimento de um sistema 
nacional de saúde, do qual são, por natu
reza e vocação, parte integrante e 
insubstituível; considerando os condici
onamentos derivados da situação actual 
e as consequências do longo período de 
dministração estatal dos seus estabele

cimentos hospitalares, nomeadamente 
no que se refere a: 

a) retoma de instalações,
b) estabelecimento de acordos e conven

ções,
c) desenvolvimento de valências hospi

talares específicas,
d) problemas económicos e financeiros,--,.

relacionados com os custos, tabelas e
compensações,

e) recrutamento e mobilidade do pes
soal,

f) liberdade de escolha, como direito
próprio do doente;

aprovaram as seguintes conclusões,
pelas quais se definem os princípios e 
condicionamento gerais da actuação das 
Misericórdias na área da prestação de 
cuidados de saúde, nomeadamente na 
sua articulação com o Estado e com os 
serviços públicos por ele tutelados. 

1 - As Misericórdias constituem um 
sector indispensável e insubstituí
vel na prestação de cuidados de 
saúde, dadas as suas características 
específicas como instituições parti
cularmente vocacionadas para o 
acompanhamento médico e social 
da população, não só durante, mas 
também, antes e depois das situa
ções de doença 

2 - Os hospitais das Misericórdias 
devem constituir parte integrante
de um sistema de Saúde equilibrado 
e eficaz, em plena autonomia e 
independência, actuando articulada 
e coordenadamente com o sector 

público, mediante acordos, protoco
los e convenções, livremente aceites 
e cumpridos, com igual responsabi
lidade, por ambas as partes. 

3 - Os hospitais das Misericórdias não
devem ser considerados meros 
substitutos nem, muito menos, sim: 
pies instituições supletivas das 
estruturas próprias do Estado, às 
quais apenas se entregassem, na 
área d�'prestação de serviços de cui
dados de saúde, os serviços ou sec-

. tores de actividade que o Estado não 
tenha possibilidade ou desejo de 
tomar a seu cargo. 

As Misericórdias de 
Portugal, reunidas em 
Fátima, nas Jornadas 
Nacionais de Saúde, nos 
dias 19 e 20 de Junho de 
1993, tendo debatido os 
aspectos mais relevantes 
para uma desejada e 
indispensável 
participação, 
coordenada e activa, no 
estabelecimento de um 
sistema nacional de 
saúde, do qual são, por 
natureza e vocação, 
parte integrante e 
insubstituível 

4 - Os acordos e convenções devem ser 
estabelecidos entre as Misericórdias 
e o Estado, segundo normas de vali
dade nacional, embora negociáveis 
caso a caso 

5 - Às Misericórdias deve ser garantida 
a retribuição justa dos serviços 
que prestam, com exclusão de qual
quer carácter de subsídio não com
pensa tório, mas, sempre, com a 
obrigatoriedade de cumprimento 

rigoroso, por todos os intervenien
tes, de um contrato de responsabili
dade mútua, em benefício dos doen
tes. 

6 - Cada Misericórdia é livre de desen
volver as valências de saúde que 
considere mais adequadas às neces
sidades da população que serve, 
tendo sempre em conta a garantia de 
qualidade que lhe compete. 

7 - A retoma dos hospitais actualmente 
sob administração do Estado deve 
incluir a recuperação das instalações 
degradadas e a existência de equipa
mento adequado ao seu regular fim
ci o namen to, tendo em conta o 
desenvolvimento científico e tecno
lógico actualmente exigível da pres
tação de cuidados de saúde de quali
dade. 

Considerando, subsequentemente, a 
necessidade de concretizar a orientação 
geral decorrente das conclusões aprova
das, as Misericórdias decidiram, por
unanimidade e aclamação, mandatar a 
União das Misericórdias Portuguesas, 
para por intermédio da Comissão de 
Planeamento de Acções Coordenadas de 
Saúde, criada por despacho do Ministro 
da Saúde, de 11 de Maio de 1993, nego
ciar com o Estado o estabelecimento dos 
acordos, convenções e protocolos indis
pensáveis aos fms definidos no mesmo 
despacho, no estrito cumprimento dos 
princípios expressos nas conclusões aqui 
aprovadas. 

Por último, decidiram, também por
unanimidade e aclamação, exprimir a 
solidariedade incondicional de todos os 
presentes para com as Misericórdias, 
com especial relevo para a Misericórdia 
de Vila Nova de Cerveira, por motivo da 
situação de dificuldade em que actual
mente se encontra. 

De facto, sempre que uma qualquer 
Misericórdia se encontra impedida de 
desempenhar a generosa missão de pro
tecção e apoio que lhe são próprias, toda 
a população fica mais pobre e os neces
sitados ainda mais desamparados e des
protegidos. 

Fátima, 20 de Junho de 1993 
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DIVULGAÇÃO 

/ 

O DESPACHO DA DISCORDIA 
Com pedido de divulgação, recebeu a Ordem dos Médicos um abaixo assinado 

de patologistas da Região Sul que se insurgem contra o Despacho publicado no 
Diário da República de 20 de Abril de 1993. 

Pela sua importância transcrevemos o despacho do Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde e a tomada de posição daqueles colegas. 

EXMO. SENHOR 
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO 
DO MINISTRO D A  S AÚDE 
DR. JORGE AUGUSTO PIRES 

Tendo tomado conhecimento oficial do Despacho de V. Exa. relativo ao Registo On
cológico Nacional (ROR - Sul) vimos, por princípios de coerência e dignidade, bem como 
por razões de ética e deontologia profissional, manifestar as seguintes posições: 

1 - Congratulamo-nos por o Registo Oncológico Nacional merecer do Ministério da 
&úde a atenção necessária para o cabal desempenho dos objectivos da sua criação: a de
�IIDinação da incidência da doença oncológica e, corolário natural, contribuir para o seu 

combate e profilaxia eficazes. 

2 -Achamos ainda natural que o pessoal médico do ROR - Sul d.evidamente cre
denciado, possa com o prévio conhecimento das direcções dos Serviços envolvidos, de 
Anatomia Patológica e outros, ter acesso a todos os processos clínicos oncológicos, tendo 
em vista objectivos de investigação. 

3 -Relativamente ao ponto anterior, porventura já estranhamos que não sejam a in
vestigação, a estatística e a normalização -uniformização dos critérios de diagnóstico 
e nomenclatura em todos os Serviços Portugueses - e sim e apenas, "a avaliação da qua
lidade dos dados gerados por este sistema de informação" (sic ), o objectivo do acesso 
livre do pessoal do ROR aos processos clínicos. 

4- Lamentamos de viva voz que as promessas de meios materiais e humanos (espe
cialmente de informática e de pessoal administrativo de reforço aos Serviços de Anatomia 
Patológica), feitas aquando da criação das Comissões Oncológicas Hospitalares, tenham 
sido em grande parte esquecidas pelos Gestores Hospitalares. De facto, é à penúria dos 
serviços naqueles meios, que fundamentalmente se deve a deficiente informação enviada 
ao ROR - Sul e necessária ao planeamento oncológico. 

5 - Em relação à alínea 2 "esclarecimento de casos duvidosos e avaliação da quali
de de dados", esta deve caber exclusivamente a uma Comissão de Patologistas, per

ncentes a várias instituições hospitalares, representativas pelo número e experiência de 
casos estudados de cada grupo de patologia oncológica, dado que no I.P.O. há sectores 
não dominantes. 

6 -Aproveitamos para reforçar a necessidade de que toda a informação que circule 
nesta Comissão, respeitante a dados clínicos e diagnósticos anatomo-patológicos, seja 
sempre feita sigilosamente e respeitando todas as regras deontológicas. 

7 -Afirmamos categoricamente: 
a) Se os Serviços de Anatomia Patológica não dispuserem de meios, materiais e

humanos adequados, nenhum dos objectivos do ROR - Sul será atingido. 
b) O esclarecimento de casos duvidosos e a avaliação da qualidade dos dados, deverá

ser atributo exclusivo de uma Comissão de Patologistas. 
C. e. ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica

da O. M., Sociedade de Anatomia Patológica, Directores dos Hospitais e Directores dos Serviços 

de Anatomia Patológica. 

Lisboa, 30 de Abril de 1993 

Subscrito por 38 Patologistas 
da Região Sul 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
DE ESTADO ADJUNTO DO 
MINISTRO DA SAÚDE 

Despacho. - O regime de cancro de 
base populacional tem como objectivo 
principal a determinação da iocidência da 
doença. Assim, ele recolhe, trata e actua a 
informação respeitante a todos os casos de 
tumores malignos detectados na população 
residente na sua área de influência, previ
amente definida. 

Especificamente no Registo Oncoló
gico Regional Sul (ROR-SUL), a infor
mação recolhida e tratada permite ainda 
proceder ao seguimento da evolução dos 
casos detectados e ao planeamento real 
da oferta de serviços de saúde neste do
mínio. 

Com o banco de dados de base popula
cional assim obtido será possível medir a 
verdadeira dimensão do problema onco
lógico e caracterizar os vários aspectos 
da doença. 

Um sistema de informação só é útil se 
conseguir atingir plenamente os seus ob
jectivos e se avaliar continuamente a qua
lidade dos seus dados. 

Após quatro anos de funcionamento, 
verifica-se que ao ROR-SUL não chega a 
informação suficiente nem com a quali
dade desejável que lhe permita gerar 
indicadores para o planeamento de onco
logia e ainda para a investigação epide
miológica .. 

Urge, pois, tomar as medidas que cor
rijam as insuficiências detectadas. 

Nestes termos, determino: 
1 - Deverá ser enviada ao ROR-SUL 

uma cópia de todos os relatórios elabora
dos pelos serviços de anatomia patológica 
das instituições de saúde, da sua área de in
fluência, que digam respeito a diagnósti
cos histológicos e ou morfológicos de tu
mores malignos. 

2-Sempre que o ROR-SUL considere
necessário, e tendo como objectivo o es
clarecimento de casos duvidosos e a ava
liação da qualidade dos dados, serão fa
cultadas lâminas dos casos diagnosticados 
por morfologia ao laboratório de referên
cia situado no Centro Regional de Lisboa 
do Instituto Português de Oncologia de 
Francisco Gentil. 

3 -Será facultado o acesso do pessoal 
do ROR-SUL devidamente credenciado 
a todos os processos clínicos respeitantes 
aos tumores malignos diagnosticados e 
tratados em cada uma das instituições que 
o integram, tendo em vista a avaliação da
qualidade dos dados gerados por este sis
tema de informação de saúde.

24-3-93. - O Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde, Jorge
Augusto Pires. 
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IMPRENSA 

ORDEM DOS MÉDICOS 

Secção Regional do Sul 

Nos termos do art.º 18 do Regulamento Disciplinar da Ordem dos Médicos, toma
-se público que o Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos 
decidiu indeferir o recurso apresentado pelo médico GERMINAL LIBÂNIO 
PACHECO DE MATOS e manter o acórdão d� 26/3/1991 que o condena na pena 
de suspensão de seis meses. 

Lisboa, 7 de Julho 1993 

O Presidente do Conselho 
Regional do Sul 

Dr. Rui Simões Bento 
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FERIAS 
Em tempo de férias, é altura de esquecer a rotina e partir para o merecido descanso. 

O conceito de férias é subjectivo, no entanto, estamos certos que conhecer outras civilizações e 

sociedades ou apenas descansar numa praia paradisíaca, serão formas aliciantes de passar alguns 
dias de férias. 

Aqui vão algumas sugestões: 

1- Se qui ser e puder despender no mínimo cerca de
760000$00, visite o outro lado do mundo, viaje para a
Austrália e Nova Zelândia. A duração da viagem, nos pro
gramas consultados, é de 18 a 22 dias.

Agências consultadas: 

Oásis 
-18 dias (27 de Agosto a 13 de Setembro)
-hotel de luxo em regime de alojamento e pequeno almoço
-15 refeições incluídas
-765000$00

Top Tours 
-22 dias
-partidas em Agosto (4, 18), Setembro (1, 15 e 29) e Outubro (13)
-regime de alojamento e pequeno almoço
-4 refeições incluídas
- hotel de primeira -mínimo 764000$00
- hotel de luxo -mínimo 838000$00

Abreu 
-22 dias

-partidas em Agosto (5, 19), Setembro (2, 16 e 30) e Outubro (14)
-regime de alojamento e pequeno almoço
-4 refeições incluídas
-hotel de primeira - mínimo 850000$00
-hotel de luxo - mínimo 925000$00

2 - Se gosta de mar estão à disposição múltiplos Cruzeiros com 
vários itinerários e a preços variados, sugerimos-lhe os 
seguintes (por ordem crescente de custo): 

Cruzeiro Tunísia - Baleares 
-agência Abreu 
- 7 dias desde Barcelona (avião para Barcelona e volta-incluído)
-partidas em Agosto (28), Setembro ( 4, 11, 18, 25) e Outubro

(2, 9)
-114000$00 a 420000$00

Cruzeiro - Canárias 
-agência Oásis
- 7 dias (partida de Lisboa)
-de 11 a 17 de Setembro
- 130000$00 a 315000$00

Atenas + Ilhas do Mar Egeu e Turquia 
-agência Wagon-lits
-8 dias -4 dias de cruzeiro até Atenas (avião para Atenas e volta

- incluído)
-partidas todas as quintas-feiras de Abril a Outubro
-134800$00 a 468700$00

Cruzeiro no Mediterrâneo 
- agência Oásis
-12 dias (partida de Lisboa)
-de 23 de Agosto a 3 de Setembro
-210000$00 a 510000$00

Cruzeiro no Báltico 
- agência Wagon-lits
-8 dias - 4 dias de cruzeiro desde Estocolmo (passagem aérea

para Estocolmo e volta incluídas)
-partidas em Agosto (7, 14, 21 e 28) e Setembro (4, 11 e 18)
-239400$00

Cruzeiro nas Caraíbas 
-agência Top-Tours
-11 dias - 6 dias de cruzeiro desde Miami (passagens aéreas

Porto ou Lisboa/Madrid/Miami e volta incluídas)
-partidas todas as sextas-feiras de Maio a Outubro
-328000$00 a 533000$00
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Na ro('.a da História dos Impérios 
- agência Oásis
-22 dias (partida de Lisboa)
-29 de Setembro a 20 de Outubro
-360000$00 a 860000$00

3 - Se preferir viajar para o Norte da Europa sugerimos-lhe: 

Copenhaga 
-agência Wagon-lits
-4 dias
-partidas diárias de Maio a Outubro
-de 93350$00 a 113000$00

Copenhaga e Estocolmo 
-agência Oásis
-8 dias (4 noites de hotel em Copenhaga e 3 em Estocolmo)
-partidas Agosto (2, 9, 16, 23, 30), Setembro (6, 13, 20, 27) e

Outubro (4, 11, 18)
-178250$00

Dinamarca e Suécia 
-agência Wagon-lits
- 8 dias
- partidas em Agosto ( 4, 11, 18 e 25) e Setembro (1)
-203900$00

4 - Se gosta de mar, clima ameno e deseja repouso, pode pas
sar alguns dias na Ilha da Madeira. 

Agências consultadas: 
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Oásis 
-7 dias
-inclui uma viagem a Porto Santo
-partidas em Julho (12, 19, 26), Agosto (2, 9, 16, 23, 30),

Setembro (6, 13, 20, 27) e Outubro (4, 11, 18)
-41820$00 a 87750$00

Abreu 
-partidas:
-de Lisboa -todos os Domingos de 6 de Junho a 31 de Outubro e

todas as quartas-feiras de 7 de Julho a 29 de Setembro
-do Porto -todos os Domingos de 4 de Julho a 12 de Setembro
-4 dias (de 38600$00 a 69300$00)
-5 dias (de 41600$00 a 86000$00)
- 8 dias (de 50700$00 a 128300$00)

Wagon-lits 
-partidas todas as Segundas, Quintas, Sextas e Domingos de 25

de Junho a 30 de Setembro
-2 noites (de 35300$00 a 71100$00)
- 4 noites (de 39600$00 a 111600$00)
-7 noites (de 46100$00 a 172300$00)

5 - Se prefere programar livremente o seu itinerário ou está 
em crise financeira pode recorrer a uma tenda de cam
pismo ou caravana e partir para a descoberta. Sugerimos
-lhe que consulte o Roteiro da Federação Portuguesa de 
Campismo. 


