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Durante toda a campanha eleitoral para os órgãos directivos da Ordem, sentiram os médicos em todo o território
nacional, a necessidade de aumentar o número de debates sobre os problemas importantes da Saúde em Portugal.
Após o sucesso eleitoral por sufrágio universal, estes foram continuamente desenvolvidos em múltiplas reuniões e após
um trabalho intensivo, muitos diplomas foram gerados e tornados públicos pelos "media", comunicados a entidades
superiores e à Classe Médica através dos meios oficiais.
Lenta mas progressivamente, pode o nossa tutela constatar que os médicos sabiam o que pretendiam para a Saúde em
Portugal e para a sua profissão.
Estes resultados, foram conseguidos paralelamente ao cumprimento escrupuloso dos compromissos eleitorais assumidos.
Além disso, múltiplas realizações foram levadás a bom termo e com grande satisfação de médicos de todos os grupos
etários, com especial destaque para os mais jovens, nomeadamente sobre o relatório da Comissão de Refornrn do Ensino
Médico; vários "Workshop's" sobre: Internato Complementar, Saídas Profissionais. Que futuro?, Ingresso no Internato
Complementar. Como Optar?, Orientadores de Formação e outros encontros científicos como o Ciclo da Água, o Ciclo
do Prazer, etc. Outros documentos foram elaborados sobre Titulação Única com júri misto, Estatuto Disciplinar, Acto
Médico, Lei de Gestão Hospitalar, Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, etc.
De facto, de Norte a Sul do Continente, assim como nas regiões autónomas da Madeira e Açores muitos foram os Colegas
que se empenharam neste árduo trabalho, em imensas reuniões e que sendo como todos nós fundamentalmente profis
sionais da Saúde, dedicaram muito do seu tempo de descanso e lazer ao estudo profundo dos diversos assuntos que nos
preocupam actualmente.
Simultaneamente, houve necessidade imperiosa de unir mais e organizar melhor os vinte e oito mil membros da nossa
Ordem, muitos dos quais também activistas de estruturas sindicais e associações ligadas à medicina privada e/ou esta
tizada. Por esta via reforçava-se o Poder Médico temporariamente adormecido nas suas frentes técnico-profissional e
cultural.
Assim, e à semelhança da Roma antiga em que o povo se reunia no Fórum para discutir os negócios públicos, pen
sou a Ordem em juntar as diversas estruturas sindicais e associativas da Classe, em Fórum Médico reunidas em
assembleias ordinárias e extraordinárias quando necessário.
Dessas assembleias, são de realçar os resultados obtidos ao longo deste ano, através do diálogo e de uma actuação fume,
com inteligência e bom senso que a Classe melhor do que nós julgará.
Parece-nos lógico pensar, que à semelhança do Fórum como reunião de cúpula, será necessário que os médicos de
todas as instituições de saúde privadas e/ou estatizadas, dispensem algum do seu precioso tempo, na reflexão e discussão
organizada dos problemas que os afectam e que nos comuniquem as suas ideias directamente ou através das organiza
ções a que pertencem.
De facto, o Fórum Médico, qualquer que seja o local ou a sua constituição mais ou menos numerosa, fortalecerá pro
gressivamente a Classe, que mais facilmente encontrará da parte dos seus interlocutores a compreensão desejada.
Como exemplos mais recentes, são de destacar o Conselho da Região Autónoma da Madeira e o Conselho
Distrital do Algarve, que têm desenvolvido uma actividade admirável, em sedes próprias recentemente adquiridas, com
que enriquecemos o património da Ordem dos Médicos.
É espantoso como o conceito histórico de Fórum continua a ser actual e de uma eficácia dependente apenas da von
tade da Classe Médica.
O Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Dr. Rui S. Bento
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ACTUALIDADE

ELEIÇOES- NOVAS DATAS
,-1

COLÉGIOS DA ESPECIALIDADE
O Conselho Nacional Executivo foi surpreendido por um ele
vado afluxo de candidaturas à admissão por consenso aos
Colégios da Especialidade, acréscimo esse verificado após a
divulgação do calendário eleitoral.
Esse acréscimo adquiriu dimensões que inviabilizaram a pos
sibilidade dos serviços administrativos e dos júris de admissão ela
borarem os cadernos eleitorais atempadamente.
O Conselho Nacional Executivo reunido extraordinariamente
em 15 de Dezembro de 1993 determinou a alteração do calendário
eleitoral para as seguintes datas.
1 - Data limite de entrada dos requerimentos da admissão aos
Colégios em condições para figurar nos cadernos eleitorâis 15 de Dezembro de 1993.
2 - Data limite para publicação dos cadernos,eleitorais - 31 de-,:
Dezembro de 1993.
3 - Data limite para entrega de listas de candidatura - 20 de
,a Janeiro de 1994.
9- Eleições para os Colégios - 2 de Março de 1994.

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO
NACIONAL DO MÉDICO INTERNO
Em conformidade com o Regulamento Eleitoral dos Colégios
da Especialidade, sob o qual é regido o Conselho Nacional do
Médico Interno, vão-se realizar eleições para este Conselho.
Assim, solicita-se aos médicos internos que não têm a sua situ
ação regularizada (área de residência, região onde exercem a
sua actividade profissional, mudança ou entrada no Internato
Complementar) que o façam o mais rapidamente possível de
forma a poderem participar neste acto eleitoral.
Nota:
·· Auscultados os membros da Direcção do Conselho
, b

: Nacional do Médico Interno da Região Sul sobre a orga
·.': nização dos seus cadernos eleitorais sugeriram esses ele
:
mentas (Secção Regional do Sul concordou) que fossem
-· admitidos nos cadernos eleitorais todos os médicos que ini
ciaram o Internato Geral a partir de 1985 inclusivé.

TITULAÇAO UNICA
,-1

O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos reunido em Lisboa
no dia 14 de Novembro de 1993 analisou
a proposta de alteração da "Avaliação
Final do Internato Complementar", que
foi entregue no dia 12 de Novembro por
Sua Exª o Senhor Ministro da Saúde.
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos congratula-se por
ver que vão, finalmente, ser consagradas
em diploma legal disposições que per
mi tem que a Avaliação Final do

�

Internato Complementar se efectue em
condições de idoneidade e isenção, o
que possibilita o seu reconhecimento
pela Ordem dos Médicos, concretizando
assim a Titulação Única. Trata-se de um
processo pelo qual os actuais elementos
dos Órgãos Directivos da Ordem dos
Médicos, se têm batido há muitos anos e
que corresponde aos legítimos anseios
da esmagadora maioria dos Médicos
Portugueses, conforme ficou demons
trado ·nas últimas eleições.

A análise deste processo é ainda escla
recedora de que, quando há verdadeira
vontade política de colocar acima de tudo
os interesses dos doentes, torna-se evi
dente a adequação e seriedade das pro
postas dos médicos e a inutilidade de
muita conflitualidade artificial.
Chama-se a atenção dos Colegas que,
com a entrada em execução da "Titulação
Única", consignada neste documento, ter
mina o período de Admissão por
Consenso.
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TITULAÇAO UNICA
PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
"No seguimento do processo que tem vindo a ser deno
minado por "Titulação Única" e da reunião ocorrida entre
o Ministério da Saúde e os membros do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos, entendo dever apre
sentar a seguinte proposta:

6 - Será considerada uma época normal de exames, de
harmonja com o final dos internatos.
Admite-se uma época excepcional para situações de
impedimento por motivos de serviço militar, de mater
nidade ou doença justificada;

1 - A definição do elenco de Especialidades Médicas em
Portugal compete à Ordem dos Médicos;

7 - A posse do título na correspondente área profissional
conferida nos termos acima previstos, pelo Ministério
da Saúde, confere o respectivo grau requisito obriga
tório para efeitos de concurso de ingresso nas carreiras
médicas de serviços oficiais.

2 - Os programas curriculares dos Internatos Comple
mentares são aprovados por portaria do Ministro da
Saúde, sob proposta do Conselho Nacional dos
Internatos Médicos e da Ordem dos Médicos, nos ter
mos do art.º 8 do Dec. Lei n.º 128/92, de 4 de Julho;
3 - O reconhecimento da idoneidade e a fixação da capa
cidade formativa dos Serviços e Estabelecimentos
dependentes do Ministério da Saúde são feitos por
despacho do Ministro da Saúde sob proposta do
Conselho Nacional dos Internatos Médicos e com
parecer técnico da Ordem dos Médicos de acordo com
os parâmetros e critérios constantes do Regulamento
dos internatos.
4 - O Ministério da Saúde continua a assumir a gestão
dos Internatos e as responsabilidades pela avaliação da
respectiva formação;
5 - Serão prestadas provas curriculares, teóricas e de ava
liação e discussão de casos clínicos, perante Júris
Nacionais nomeados pelo Ministro da Saúde, e que
decorrerão, sempre que possível na Instituição de
Saúde a que pertence o candidato.
Os Júris nomeados anualmente pelo Ministro da Saúde,
por especialidade, serão constituídos por um Presidente
e quatro vogais efectivos, devendo a maioria ser estra
nha à Instituição a que pertence o candidato.
O Presidente e um vogal efectivo são designados pelo
Ministro da Saúde, sendo os restantes designados pela
Ordem dos Médicos.
O Presidente deverá em princípio ser escolhido entre
os mais graduados na respectiva carreira.
A designação dos vogais deve incidir, sempre que
possível, em médicos envolvidos activamente no pro
cesso de formação e que preencham, cumulativamente,
as seguintes condições:
a) Pertencer ao respectivo Colégio da Especialidade;
b) Pertencer ao quadro ou mapa de instituições e ser
viços do Ministério da Saúde.
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O Ministério da Saúde está determinado a proceder ao
reforço da qualificação do exercício profissional dos médi
cos.
Entende, assim, que na concretização dos princípios
acima enunciados se toma indispensável não apenas a
alteração e adequação dos regulamentos dos internatos
médicos no que se refere ao sistema de avaliação, mas
também dos regulamentos dos concursos das carreiras
médicas, processo que decorrerá simultaneamente.
Há, deste modo, e designadamente, que proceder à alte
ração das Portarias n.º' 1223-B/82, de 28 de Dezembro e
416-B/91, de 17 de Maio e respectivos regulamentos.
O Ministério da Saúde adverte para o facto de não se tra
tar de uma titulação única mas apenas de uma avaliação
final efectuada por um Júri misto nacional, que habilita os
candidatos aprovados a ingressar directamente nas cru.
reiras médicas e produzirá os devidos efeitos em termos
Estatuto da Ordem.
Com efeito, o disposto no n.º 2 alínea b) do art.0 92.º do
Estatuto da Ordem ao não permitir o reconhecimento auto
mático daquele exame - a inscrição automática no Colégio
das Especialidades - sujeita o candidato, a submeter o
seu curriculum, para efeitos de equivalência, à apreciação
de um Júri nacional designado pela Ordem.
Caso diferente constituiria a adopção da titulação única
que implicaria a necessidade de uma lei de autorização
legislativa por alteração dos artigos 90.º, 91.º e 92.º
daquele Estatuto.
Deixa-se portanto ao critério da Ordem dos Médicos a
análise das implicações subjacentes à problemática referida
pelo que se aguarda uma tomada de posição formal e defi
nitiva por parte da mesma.
Ministério da Saúde, 12 de Novembro de 1993".

•

ACTUALIDADE

POSIÇAO DA ORDEM DOS MÉDICOS SOBRE A GREVE
(de 2 e 3 de Dezembro)
O Conselho Nacional Executivo da Ordem os Médicos vem há
meses alertando para os problemas existentes na área da Saúde
e manifestando preocupação e discordância perante algumas
opções na política do Ministério da Saúde.
Assim a Ordem dos Médicos mantém-se desde já disposta a
discutir com todas as entidades responsáveis os assuntos de
fundo na Saúde, por serem de fundamental interesse nacional.
Será importante que se dispam as roupagens de interesses
parcelares ou sectoriais, sejam partidárias ou outras, e se consi
gam com coragem consensos que dotem o País de uma matriz
assistencial que satisfaça as populações e mantenha motivados os
profissionais.

O País não tem condições sócio-económicas que pem1itam des
perdiçar os recursos existentes e que não se implementem medi
das estratégicas que harmonizem as necessidades e as condi
'ões da sua satisfação.
O momento actual caracteriza-se por um descontentamento
generalizado e profundo por parte dos médicos; tal desconten
tamento assenta em ser patente a incapacidade do Ministério da
Saúde de compreender as vantagens para o País de agir em arti
culado com os profissionais que efectivamente conhecem as
realidades do sector.
A desconfiança com que os médicos são tratados e a subor
dinação que U1e é imposta é, para além de injusta, geradora de
situações conflituais e bloqueios à eficácia do sistema.
Muito embora já tenha sido dada a garantia à Ordem dos
Médicos de uma rápida publicação da chamada "Titulação Única"
persistem alguns pontos altamente gravosos para os médicos e
para a qualidade assistencial.
É imperioso que o Ministério da Saúde cumpra rapidamente
as promessas assumidas, para que não perca a credibilidade que
ainda lhe resta a nível da classe médica.
O sucessivo protelar de tomada de decisões importantes bem
como o adiar da correcção de injustiças de natureza salarial e
sócio-profissional, criou a actual situação de o País se confron
tar com uma greve total de médicos nos próximos dias 2 e 3 de
Dezembro de 1993.
Sobre esta questão a Ordem dos Médicos afirma:

1. A greve é uma forma de expressão de vontade legítima que
cabe exclusivamente aos Sindicatos convocar e gerir.
2. Sendo a. greve convocada pelas duas estruturas sindicais da
classe, é notória a unanimidade dos pontos de vista, não
podendo a Ordem dos Médicos deixar de compreender as
razões sindicais invocadas.
3. Competindo à Ordem dos Médicos a garantia da qualidade téc
nica dos Serviços de Saúde prestados, foram analisados os
"serviços mínimos indispensáveis à satisfação de necessida
des sociais impreteríveis" apontados pelos Sindicatos, tendo
sido considerados adequados.

Recomenda-se, contudo, uma particular atenção à necessidade
de não se interromperem terapêuticas cíclicas imprescindíveis,
nomeadamente no que respeita aos doentes oncológicos e
insuficientes renais, entre outros.
Desta análise resultam as seguintes tomadas de posição pela
Ordem dos Médicos:
1. Recomenda-se ao Ministério da Saúde e Sindicatos Médicos
que explorem a totalidade dps pontos de diálogo, tentando até
às últimas consequências evitar as formas mais gravosas de
relacionamento.
2. Caso não se venha a demonstrar possível desbloquear o con
flito, o que traduziria uma incompreensível irredutibilidade da
parte do Governo, a Ordem dos Médicos acredita que a Greve
poderá ser penosa para as populações, já que se adivinha
uma adesão maciça.
3. Nestas circunstâncias a Ordem dos Médicos apela ao escru
puloso respeito pelas normas da ética e deontologia profissi
onal, disponibilizando-se desde já para prestar o apoio possível
dentro das suas competências.
Lisboa, 25 de Novembro de 1993
O Conselho Nacional Executivo
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COMUNICADOS DO CONSELHO NACIONAL
EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÕES
HOSPITALARES
O C.N.E. reunido em Lisboa a
14/11/1993 analisou o clima de perma
nente tensão e conflitualidade existente
em muitos hospitais e em particular no
Hospital Distrital de Aveiro e Hospital
Distrital de Castelo Branco, resultante
quase sempre de medidas autoritárias,
arrogantes e desadequadas das respecti
vas Administrações. Independentemente
da nossa discordância em relação à actual
Lei de Gestão Hospitalar, nestes dois
Hospitais Distritais é notória a intromissão
dos Administradores Delegados, Eng.
Gomes da Cruz e Dr.ª Ana Manso, em
assuntos de índole clínica-assistencial,
com o único critério e finalidade da dimi
nuição de gastos e pondo em causa
padrões técnico-científicos da qualidade
da assistência, bem como da formação
profissional.
A Ordem dos Médicos pede a imediata
demissão destas Administrações e lembra
ao Ministério da Saúde que, inserido no
objectivo geral da contenção de despesas,
deverão ser tomadas em conta situações de
excepção de remunerações e regalias
sumptuárias de que alguns administrado
res usufruem.
Lisboa, 14 de Novembro de 1993
O Conselho Nacional Executivo

HOSPITAL DE AVEIRO
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos 'Médicos perante o agudizar
dos conflitos no Hospital Distrital de
Aveiro entre a Administração e os
Médicos, com uma visível degradação das
condições de exercício profissional e no
manifesto prejuízo dos parâmetros assis
tenciais, decidiu:
1. Convocar para a Sede da Secção
Regional do Centro os médicos do
Hospital Distrital de Aveiro, no dia 2
de Dezembro de 1993, às 17 horas,
para em conjunto avaliar a situação
actual e dotar o Conselho Nacional
Executivo de informações imprescin
díveis.
2. O Conselho Nacional Executivo en
tende que é uma situação de tal modo

gravosa, que põe em risco a qualidade
da assistência de alguns serviços e a
confirmarem-se as informações dispo
níveis, poderá levar a Ordem dos
Médicos a declarar como não qualifi
cados para exercerem a actividade
assistencial algumas valências do
Hospital Distrital de Aveiro.
Lisboa, 25 de Novembro de 1993
O Conselho Nacional Executivo

DESTACAMENTOS
Em relação às deslocações compulsi
vas de médicos especialistas hospitalares,
a Ordem dos Médicos vem reafirmar:
Lamenta-se que os médicos tenham
sido utilizados como arma de propa
ganda em pré-campanha eleitoral e
compreendem-se as reacções a que s
tem assistido.
Recomenda-se ao Ministério da Saúde
que procure adequar tecnicamente o
processo e desde já se informa que a
Ordem dos Médicos preparou uma pro
posta concreta que será entregue ao
Senhor Ministro da Saúde.
Desta proposta constituem pilares fun
damentais:
- Elaboração de uma Carta Sanitária
Nacional
- Abertura imediata de concursos
regionais externos para os lugares
considerados carentes.
- Criação de vagas distritais protoco
ladas para os internatos médicos
complementares.
Lisboa, 25 de Novembro de 1993
O Conselho Nacional Executivo
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COMITÉ PERMANENTE DOS MÉDICOS
DA COMUNIDADE EUROPEIA
Sob a Presidência do Bastonário da Ordem dos Médicos
Portugueses reuniu-se no Estoril, nos dias 12 e 13 de Novembro,
a Assembleia Plenária do Comité Permanente dos Médicos da
Comunidade Europeia.
Os trabalhos começaram pela nove horas com a apreciação e
aprovação da acta da reunião dos chefes de delegação, reali
zada no Funchal, em 24 de Abril passado, seguida da aceitação
unânime do relatório da Presidência.
Passou-se, depois, à apresentação e discussão dos relatórios dos
grupos de trabalho:

c) Foi aprovado o relatório apresentado pela Subcomissão
da Organização dos Cuidados de Saúde, Segurança Social,
Economia de Saúde e Industria Farmacêutica. A discussão
foi centrada no documento:
"Consequências Económicas e Sociais da limitação dos
Recursos para a Saúde" que, por não ter obtido consenso na
Comissão, não foi aprovado.
d) A Subcomissão Medicina Preventiva e Ambiente, apre
sentou um relatório em que os documentos "Recomen
dações Específicas Sobre:

a) A Subcomissão de Ética e Deontologia Médicas apresen
tou algumas considerações sobre a Convenção Europeia em
Bioética e informou que o assunto merece ainda mais
estudo.
A revisão da Declaração de Madrid (CP 91/182 rev),
sobre o Transplante de Orgãos (acrescentada com o docu
mento Dinamarquês CP 93/78 ) e o documento sobre
Testamento de Vida (CP 93/83 rev) foram aprovados unâ
nimemente, após pequenas alterações.
b) A subcomissão de Formação Profissional, Educação
Médica Contínua e Avaliação, presidida pelo Dr. Harvey,
da Grã-Bretanha (novo presidente da UEMS), apresentou
um relatório que foi aprovado por unanimidade focando a
actualização de Directicas médicas, a avaliação da com
petência profissional e a Educação Médica Básica.

Medicina Preventiva" (CP 92/131) e "Europa Contra O
Cancro" (CP93/102), continham os temas mais importan
tes.
e) Durante o segundo dia de trabalho, aprovou-se o docu
mento CP 93/80 - versão final - "Política de Saúde do CP"
e procedeu-se à revisão dos estatutos.
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A protecção das pessoas, no que se refere ao tratamento de
dados pessoais, foi assunto de debate apresentado do Grupo
Consultivo de Juristas.
Os grupos de ligação ao Comité Permanente apresentaram,
também, os seus relatórios.
O tesoureiro fez uma discrição da situação financeira do CP e
divulgou a proposta de orçamento para 1994 que, depois de
alguns esclarecimentos, foi aprovado.

ACTUALIDADE

FORUM MEDICO
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O Forum Médico tem continuado a
desenvolver as suas actividades, tendo
reunido em 7 e 20 de Novembro.
É dessas reuniões que apresentamos os
comunicados que foram então emitidos.
1
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COMUNICADO

7 de Novembro 1993
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O Forum Médico analisou a problemá
tica resultante das acções encetadas pelo
Ministério da Saúde no sentido de enviar
para hospitais distritais especialistas actual
mente a trabalhar em hospitais centrais.
O Forum Médico compartilha dos dese
jos da população portuguesa de obter uma
correcta distribuição dos médicos de forma
a que as necessidades de saúde sejam res
pondidas com tempo e com eficácia. A
colocação de médicos onde são necessá
rios é, assim, do interesse dos portugueses
e dos seus médicos. Tal colocação deve ser
feita com rigor e de acordo com a lei.
Perante o actual processo o Forum
Médico:

1. Manifesta a sua mais viva estranheza
pela forma casuística, desadequada das
realidades e pouco responsável como o
processo tem decorrido.
2. Manifesta a sua preocupação pelo fla
grante desrespeito pela lei e pelas ins
tituições que é patente nas atitudes do
Ministério da Saúde de:
a) prosseguir o processo de destaca
mento apesar da suspensão decre
tada pelo Tribunal Administrativo.
b) tolerar o desrespeito por Sua
Excelência o Provedor de Justiça
assumido por uma funcionária
pública de confiança do Governo.
3. Manifesta o seu interesse em que sejam
abertos concursos públicos externos
que permitam a colocação legal dos
médicos onde se reconheça a sua carên
cia e existam condições para o seu tra
balho.
Em síntese, o Forum Médico espera
que a legalidade seja rapidamente reposta,

e que o poder judicial e o Provedor de
Justiça sejam respeitados, e que aos médi
cos sejam proporcionadas as condições
que necessitam para responder às solici
tações dos seus doentes.
Por fim, o Forum Médico congratula-se
pelas acções desenvolvidas nesta questão
pelos Sindicatos, e foi info1mado dos seus
planos de acção tendo sido analisadas
algumas posições e perspectivas entre elas
a da greve.
Decidiu-se ainda promover acções de
reunião e esclarecimento dos médicos nos
próximos dias 18 e 19 de Novembro.

COMUNICADO

20 de Novembro de 1993

1. Os representantes de todas as institui
ções médicas de âmbito nacional, de
índole sindical e associações, sob a
égide da Ordem dos Médicos, estão
conscientes das enormes carências
humanas, materiais e financeiras, mas
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ACTUALIDADE
especialmente organizativas e de gestão
do Sistema de Saúde Português;

1

2. Estão conscientes e preocupados com o
resultado e eficácia deficientes deste
Sistema na prestação de cuidados médi
cos à população portuguesa;
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3. Têm bem presente a péssima distribu
ição territorial dos parcos recursos de
que se dispõe, particularmente da
carência de pessoal de enfermagem,
para-médicos e técnicos, o da má dis
. tribuição médica, bem gritante no ratio
médico/habitante entre o interior e o
litoral e, em especial, os grandes cen
tros urbanos;
4. Mas afirmam que a responsabilidade
dessas deficiências de planeamento,
gestão, organização, e do miserabi
lismo de recursos financeiros, se deve
exclusivamente ao Ministério da Saúde
e ao Governo.
Com base nestes factos irrefutáveis, a
Classe Médica representada neste Forum:
a) Repudia a constante insinuação feita
pelas autoridades de que o caos se deve
aos médicos;
b) Repudia a inércia do Ministério em
estudar as necessidades das popula
ções no campo da saúde, onde assentar
uma política eficaz;
c) Repudia a maneira autoritária, oportu
nista e ilegal como pretende criar uma
imagem de estar a tentar solucionar os
problemas da saúde em Portugal, par
ticularmente a carência de médicos no
interior;

d) Repudia o desprezo a que votou o pare
cer do Senhor Provedor da Justiça no
âmbito dos destacamentos ilegais dos
especialistas hospitalares;
e) Repudia o desrespeito pelas decisões e
pareceres do poder judicial;
f) Repudia a governamentalização total
da gestão da Saúde, seja hospitalar, seja
ambulatória;
g) Lamenta profundamente a total falta
duma política de base coerente e bem
programada por parte do Ministério;
h) Lamenta a preponderância da política
hospitalo-cêntrica, de melhores efei
tos mediáticos e o abandono a que têm
sido votados os cuidados de saúde pri
mários que devem constituir a espinha
dorsal de qualquer sistema de saúde;

i) Lamenta que a legislação avulsa que vai
saíndo continua a ser impregnada dum
secretismo total na sua elaboração;
j) Lamenta o desprezo a que foi votado o
parecer deste Forum pedindo justifica
damente a suspensão do novo Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde para ulte
rior estudo e adaptação às realidades
do País.
Por tudo isto, o Forum Médico reserva
se o direito de apoiár medidas de luta e
contestação cujos prejuízos sobre as popu
lações considera da total responsabilidade
do Governo, em especial da equipa do
Ministério da Saúde, cujo discurso e prá
tica são duma incoerência e falta de cre
dibilidade preocupantes para os técnicos de
saúde e para os cidadãos deste País.
O Forum Médico não minimiza, como
é evidente, toda a problemática levantada
pelas instituições sindicais no quadro das
remunerações (falta de actualização de
níveis salariais, dívida de horas extraor
dinárias, etc) às quais dá todo o apoio na
sua luta reivindicativa.
Conclui este comunicado anunciando
ainda a disponibilidade das instituições
que formam este Forum, para o diálogo e
participação na esquematização e implan
tação dum Sistema de Saúde moderno e
eficaz, com os olhos postos nos cidadãos
deste País, embora considere que a paci
ência está à beira do esgotamento, e afirma
a disponibilidade total para uma acção de
luta concertada para apoio das acções
legais em desenvolvimento nos tribunais e
Provedoria da Justiça, e das tomadas de
posição dos Sindicatos Médicos.
Lisboa, 20 de Novembro de 1993
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FORMAÇÃO

SAÍDAS PROFISSIONAIS. QUE FUTURO?
O principal objectivo da Ordem dos Médicos é
assegurar cuidados de saúde de qualidade a toda a
população portuguesa. Por isso a Ordem dos Médicos
está preocupada com a satisfação profissional e o
desempenho dos seus associados, porque estas ver
tentes se encontram estreitamente ligadas aquele objec
tivo.
É nessa perspectiva que a Ordem dos Médicos
levou a cabo nos dias 26 e 27 de Novembro mais um
Workshop sobre saídas profissionais.
A reflexão decorreu em grupos de trabalho distri
buídos por quatro sub-temas de que seguidamente se
apresentam os pontos de partida e as principais con
clusões.

Grupo I

ASSALARIAMENTO PÚBLICO

CARREIRAS MÉDICAS

O sector público é hoje o grande empregador dos médicos por
tugueses e concentra a maior parte dos recursos institucionais e •
técnicos indispensáveis à formação e à prática médica qualificada,
na maior parte das especialidades actualmente existentes.
Ainda que sejam desenvolvidos esforços para aumentar a
importância do sector privado, não é previsível que, num futuro
próximo, este sector possa constituir uma alternativa credível
para a maior parte dos jovens médicos em início de carreira.

Não é, portanto, admissível que continue o processo de degra
dação das condições contratuais e das condições de trabalho nos
serviços públicos.
O Grupo de trabalho constatou, antes de mais, a enorme difi
culdade que é encontrar soluções de consenso, que sirvam a
todos e que a todos agradem. As posições de seguida referidas
nem sempre reflectem a opinião de TODOS os intervenientes.
Em relação ao regime de admissão mais apropriado das car
reiras médicas, nos serviços públicos, deve ser nos moldes do
CONCURSO EXTERNO, prevendo que a curto prazo, os médi
cos que não têm vínculo estarão fora do âmbito dos
actuais concursos. O Júri dos concursos deve ser
REGIONAL, e constituído por PARES. A existência
de perfil é inaceitável, os quadros destinam-se a médi
cos que cumpriram os programas vigentes sob parecer
da Ordem exceptuando as sub-especialidades e com
petências bem definidas pela Ordem. O PERFIL é
para adquirir, durante a fase de carreira, não na pré
-carreira.
Desde já deve ser exercida toda a pressão da classe
para que sejam abertas todas as vagas. De referir que
é necessário reestruturar os quadros, e, nessa restru
turação ter em conta o número de internos e outros
médicos (eventuais e contratados), para evitar situa
ções em que num dado serviço (muitas urgências) os
médicos do quadro são uma pequena percentagem.
A prova de acesso deverá ser preferencialmente
curricular, tendo em conta que os candidatos já se sub
meteram a um exame de titulação único. Nela deverá
ser mais valorizada a actividade assistência1, por vezes
esquecida, dando origem aos curricula literários.
Em relação à exclusividade de funções, ela não é
certamente a panaceia do sistema de saúde, cria in
clusivé situações de desigualdade, e de insatisfação pes
soal. Contudo deviam ser implementadas medidas que
levassem à natural dedicação exclusiva dos médicos,
com ou sem aquele nome, devidamente remunerada,
não só do ponto de vista económico, como profissio
nal e pessoal. No início da contratação seria defe- ·
nido o tipo de regime, em função da necessidade da
instituição, a alterar de acordo com ambas as partes.
O exercício de medicina privada em instituições pú
blicas, do modo COMO NÃO ESTÁ DEFINIDA,
levanta sérias preocupações, pelo que deve ser alvo de
ulteriores estudos e debates dentro da classe, para sal
vaguardar os interesses de todos e os princípios éticos.
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Grupo II
SAÍDAS
PROFISSIONAIS
NO ASSALARIAMENTO
PRIVADO
Existe tendência para desenvolver
a Medicina privada, como alterna
tiva à estatal.
É obrigação da Ordem dos
Médicos salvaguardar os princípios
de Hipócrates, a dignidade e autono
mia da profissão médica.
A Ordem dos Médicos deve con
tribuir para a criação de oportunida
des de emprego digno nas unidades
privadas de saúde, tendo especial
atenção aos Jovens Especialistas des
vinculados do Estado.
O Estado deverá criar condições
que facilitem o desenvolvimento de
cuidados de saúde privados.
Qualquer que seja a forma contra
tual do Médico com a unidade pri
vada, a relação médico-doente e os
direitos do doente devem ser garan
tidos.
A hierarquia médica nas unidades
privadas de saúde deve ser regula
mentada, de modo a garantir a auto
nomia técnico-profissional dos médi
cos.
Os contratos de trabalho colectivos
ou individuais devem ser acompa
nhados pelas estruturas sindicais e
avalizados do ponto de vista ético e
técnico pela Ordem dos Médicos.
As tabelas remuneratórias dos
actos médicos recomendadas pela
Ordem dos Médicos, devem ser res
peitadas pelas unidades privadas de
saúde, para salvaguardar o doente,
garantir a qualidade do acto e a dig
nidade do Médico.
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acolhimento deixou de emitir os seus diplomas, certificados
ou outros títulos para a especialidade em causa.
7. As datas em que os Estados-membros em causa revoga
ram as disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas relativas aos diplomas, certificados e outros títulos
referidos no n9 6 constam do anexo II.

CAPÍTULO V

USO DO TÍTULO DE FORMAÇÃO

•

•
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2. Quando o Estado-membro de origem ou de proveniên
cia não exigir prova de moralidade ou de honorabilidade
para o primeiro acesso à actividade em causa, o Esta
do-membro de acolhimento pode exigir aos nacionais do
Estado-membro de origem ou de proveniência um certificado de registo criminal ou, na sua falta, documento equiva
lente passado por uma autoridade competente do Esta
do-membro de origem ou de proveniência.
3. O Estado-membro de acolhimento, se tiver conheci
mento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território anteriormente ao estabelecimento do interessado
neste Estado, susceptíveis de, neste mesmo Estado, terem
consequências relativamente ao acesso à actividade em
causa, pode informar desses factos o Estado-membro de
origem ou de proveniência.

Artigo 109
1. Sem pre1uizo do disposto no artigo 199, os Esta
dos-membros de acolhimento velarão por que seja reconhe
cido aos nacionais dos Estados-membros que preencham as
condições fixadas nos artigos 29, 49, 69 e 99, o direito a
usarem o respectivo título legal de formação e, eventual!
mente, a sua abreviatura, do Estado-membro de origem ou
de proveniência, na língua deste Estado. Os Estados-mem
bros de acolhimento podem exigir que esse título seja
seguido do nome e local do estabelecimento ou do júri que
o concedeu.
2. Quando o título de formação do Estado-membro de
origem ou de proveniência puder ser confundido, no Esta
do-membro de acolhimento, com qualquer título que exija,
neste Estado, formação complementar não obtida pelo
interessado, o Estado-membro de acolhimento pode exigir
que aquele use o respectivo título de formação do Esta
do-membro de origem ou de proveniência em forma ade
quada, a indicar pelo Estado-membro de acolhimento.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES DESTINADAS A FACILITAR O EXERCÍCIO
EFECTIVO DO DIREITO DE ESTABELECIMENTO E DE
LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÉDICO

A. Disposições específicas relativas ao direito de estabeleci
mento
Artigo 119
1. O Estado-membro de acolhimento que exigir aos seus
nacionais prova de moralidade ou de honorabilidade para
o primeiro acesso a uma actividade de médico, aceitará
como prova suficiente, para os nacionais dos outros Esta
dos-membros, um atestado passado por uma autoridade
competente do Estado-membro de origem ou de proveniên
cia comprovativo de que estão preenchidas as condições de
moralidade ou de honorabilidade exigidas neste Esta
do-membro para o acesso à actividade em qiusa.

O Estado-membro de origem ou de proveniência investiga
rá a veracidade dos factos. As autoridades deste Estado
decidirão da natureza e extensão das investigações a efec
tuar e comunicarão ao Estado-membro de acolhimento as
medidas que, em consequência, tomarem quanto aos ates
tados ou documentos que tenham emitido.
4. Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade
das informações comunicadas.

Artigo 129
1. Quando, num Estado-membro de acolhimento, estive
rem em vigor disposições legislativas, regulamentares e
administrativas em matéria de moralidade e de honorabili
dade, incluindo as que prevejam sanções disciplinares em
caso de falta profissional grave ou de condenação por crime
e relativas ao exercício de uma actividade de médico, o
Estado-membro de origem ou de proveniência transmitirá
ao Estado-membro de acolhimento as informações necessá
rias respeitantes às medidas ou sanções de carácter profis
sional ou administrativo aplicadas ao interessado, bem
como às sanções penais relacionadas com o exercício da
profissão no Estado-membro de origem ou de proveniên
cia.
2. O Estado-membro de acolhimento, se tiver conheci
mento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território, anteriormente ao estabelecimento do interessado
neste Estado, susceptíveis de, neste mesmo Estado, terem
consequências relativamente ao exercício da actividade em
causa, pode informar desses factos o Estado-membro de
origem ou de proveniência.
O Estado-membro de origem ou de proveniência averigua
rá a veracidade dos factos. As autoridades deste Estado
decidirão da natúreza e extensão das investigações a efec
tuar e comunicarão ao Estado-membro de acolhimento as
medidas que, em consequência, tomarem quanto aos ates
tados ou documentos que tenham emitido.
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Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade
das informações transmitidas.

3.

Artigo 139
Quando o Estado-membro de acolhimento exigir aos seus
nacionais, para o acesso a uma actividade de médico, ou
para o seu exercício, documento relativo à saúde física ou
psíquica, tal Estado aceitará como suficiente, para o efeito,
a apresentação do documento exigido no Estado-membro de origem ou de proveniência.
Quando o Estado-membro de origem ou de proveniência
não exigir documento daquela natureza para o acesso à
actividade em causa ou para o seu exercício, o Esta
do-membro de acolhimento aceitará, dos nacionais do
Estado-membro de origem ou de proveniência, um atesta
do passado por uma autoridade competente desse Estado,
correspondente aos atestados do Estado-membro de acolhi
mento.

Artigo 149
Os documentos referidos nos artigos 119, 129 e 139 não
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há
majs de três meses.

Artigo 159
1. O processo para autorizar o acesso do interessado a
uma actividade de médico, nos termos dos artigos 119, 129
e 139, deve ser concluído rapidamente e, o mais tardar, três
meses após a apresentação da documentação completa do
interessado, sem prejuízo dos atrasos que resultam de um
eventual recurso introduzido no final daquele processo.
2. Nos casos referidos no n9 3 do artigo 119 e no n9 2 do
artigo 129, o pedido de revisão suspende o prazo fixado no
n9 1.
O Estado-membro consultado deve dar a sua resposta no
prazo de três meses.
Ao receber a resposta, .ou decorrido este prazo, o Esta
do-membro de acolhimento dará andamento ao processo
referido no n9 1.

Artigo 169
Quando o Estado-membro de acolhimento exigir aos seus
nacionais um juramento ou uma declaração solene para o
acesso a uma actividade de médico, ou para o seu
exercício, e no caso de a fórmula de tal juramento ou
declaração não poder ser utilizada pelos nacionais dos
outros Estados-membros, o Estado-membro de acolhimen
to velará por que seja facultada aos interessados uma
fórmula adequada e equivalente.
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B. Disposições específicas relativas à prestação de

serviços

Artigo 179
1. Quando um Estado-membro exigir aos seus nacionais,
para o acesso a uma actividade de médico, ou para o seu
exercício, quer uma autorização quer a inscrição ou filia
ção numa organização ou organismo profissional, tal Esta
do-membro dispensará dessa exigência, em caso de presta
ção de serviços, os nacionais dos Estados-membros.
O beneficiário efectuará a pFestação de serviços com os
mesmos direitos e obrigações que os nacionais do Esta
do-membro de acolhimento; encontra-se, designadamente,
sujeito às disposições disciplinares de carácter profissional
ou administrativo aplicáveis nesse Estado-membro.
Para o efeito, e em complemento da declaração relativa à
prestação de serviços referida no n9 2, os Estados-membros
podem, tendo em vista permitir a aplicação das disposições
disciplinares em vigor no seu território, prever quer uma
inscrição temporária automática, ou uma adesão pro fonna
a uma organização ou organismo profissionais, quer um
registo, desde que essas inscrições não atrasem nem dificultem de qualquer forma a prestação de serviços, nem
envolvam despesas suplementares para o prestador de
serviços.

•

Quando o Estado-membro de acolhimento tomar uma
medida nos termos do segundo parágrafo ou tiver conheci
mento de factos que contrariem tais disposições, informará
imediatamente desses factos o Estado-membro onde se
encontra estabelecido o interessado.
2. O Estado-membro de acolhimento pode ex1g1r que o
interessado faça às autoridades competentes uma declara
ção prévia relativa à sua prestação de serviços, no caso de a
execução de tal prestação implicar uma estada temporária
no seu território.
Em caso de urgência, tal declaração pode ser feita, logo
que possível, após a prestação de serviços.
3. Nos termos dos n9' 1 e 2, o Estado-membro de
acolhimento pode exigir do beneficiário a apresentação ·de
um ou mais documentos com as seguintes indicações:
a declaração referida no n9 2,
atestado comprovativo de que o beneficiário exerce
legalmente as actividades em causa no Estado-membro
onde se encontra estabelecido,
atestado comprovativo de que o beneficiário possui o
diploma ou os diplomas, certificados ou outros títulos
exigidos par a prestação de serviços em causa, referidos
na presente directiva.
4. O documento ou os documentos referidos no n9 3 não
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há
mais de 12 meses.

•
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5. Quando um Estado-membro privar, no todo ou em
parte, a título tempor:Í.rio ou definitivo, um dos seus
nacionais ou um nacional de outro Estado-membro estabe
lecido no seu território, da faculdade de exercer qualquer
das actividades de médico, assegurará a suspensão ou a
revogação, conforme os casos, do atestado referido no
segundo travessão do n9 3.
Artigo 189
Quando no Estado-membro de acolhimento for necessária
a inscrição num organismo de segurança social de direito
público para-regularizar, com um organismo segurador, as
contas relativas a actividades exercidas em proveito de
pessoas abrangidas por um esquema de segurança social,
tal Estado-membro dispensará dessa exigência os nacionais
dos Estados-membros estabelecidos em outro Estado-mem
bro, quando se trate de prestação de serviços que implique
a deslocação do interessado.
Todavia, o interessado informará previamente, ou em caso
de urgência, posteriormente, aquele organismo, da presta
ção de serviços.

N9 L 165/15
Artigo 209

1. Os Estados-membr�s tomarão as medidas necessárias a
fim de permitir que os interessados sejam informados da
legislação sanitária e social, bem como, se for caso disso,
da deontologia do Estado-membro de acolhimento.
Para o efeito, podem criar serviços de informação junto dos
quais os interessados possam obter as informações necessá
rias. Tratando-se de estabelecimento, os Estados-membros
de acolhimento podem obrigar os beneficiários a entrar em
contacto com tais serviços.
2. Os Estados-membros podem criar os serviços referidos
no n9 1 junto - das autoridades e organismos competentes
que designarem.
3. Se for caso disso, os Estados-membros providenciarão
para que os interessados adquiram, no seu próprio interes
se e no dos seus pacientes, os conhecimentos da língua
necessários ao exercício da actividade profissional no país
de acolhimento.
Artigo 219

C. Disposições comuns ao direito de estabelecimento e à
livre prestação de serviços
Artigo 199

•

Quando, no Estado-membro de acolhimento, estiver regu
lamentado o uso do título profissional relativo a uma das
actividades de médico, os nacionais dos outros Esta
dos-membros que preencham as condições fixadas no arti
go 29 e nos n9' 1, 3 e 5 do artigo 99, usarão o título
profissional do Estado-membro de acolhimento que, neste
Estado, corresponda àquelas condições de formação e
utilizarão a sua abreviatura.
O parágrafo anterior é igualmente aplicável ao uso do
título de médico especialista pelas pessoas que preencham
as condições fixadas, respectivamente, nos artigos 49 e 69
nos n9' 2, 4, 5 e 6 do artigo 99

Os Estados-membros que exijam aos seus próprios nacio
nais a realização de um estágio preparatório para poderem
ser convencionados como médicos de uma instituição de
seguro de doença podem impor a mesma obrigação aos
nacionais dos outros Estados-membros durante um período
de cinco anos a contar de 20 de Junho de 1975. A duração
do estágio não pode, todavia, exceder seis meses.
Artigo 229
O Estado-membro de acolhimento pode, em caso de dúvi
da justificada, exigir das autoridades competentes de outro
Estado-membro a confirmação da autenticidade dos diplo
mas, certificados e outros títulos concedidos neste Esta
do-membro e referidos nos capítulos I a IV do título II,
bem como a confirmação do facto de o beneficiário ter
cumprido todas as condições de formação previstas no
título III.

TÍTULO III
COORDENAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, REGULAMENTARES E ADMINIS
TRATIVAS RESPEITANTES ÀS ACTIVIDADES DE MÉDICO
Artigo 239
1. Os Estados-membros farão depender o acesso às activi
dades de médico e ao seu exercício da posse de um
diploma, certificado ou outro título de médico referido no
artigo 39 comprovativo de que o interessado adquiriu no
período total da sua formação:
a) Conhecimentos adequados das ciências em que assenta
a medicina, bem como uma boa compreensão dos

métodos científicos, incluindo princípios da medida. das
funções biológicas, da apreciação de factos cientifica
mente estabelecidos e da análise de dados;

b) Conhecimentos adequados da estrutura, das funções e
do comportamento dos seres humanos, saudáveis e
doentes, assim como das relações entre o estado de
saúde do ser humano e o seu ambiente físico e social;
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c) Conhecimentos adequados das matérias e das práticas
clínicas que dêem uma visão coerente das doenças
mentais e físicas dos três aspectos da medicina prevenção, diagnóstico e terapêutica - bem como da
reprodução humana;
d) Experiência clínica adequada sob orientação apropria
da em hospitais.
2. Esta formação médica total inclui, pelo menos, seis
anos de estudos ou 5 500 horas de ensino teórico e prático
ministrados uma universidade ou sob a orientação de uma
universidade.
3. A admissão a esta formação está sujeita à posse de um
diploma ou certificado que dê acesso, relativamente aos
estudos em causa, aos estabelecimentos universitários de
um Estado-membro.
4. Para os interessados que tenham iniciado os estudos
antes de 1 de Janeiro de 1972, a formação indicada no n9 2
pode incluir uma formação prática de nível universitário de
seis meses efectuada a tempo inteiro sob o contr�lo das
autoridades competentes.
5. A presente directiva não prejudica a possibilidade de os
Estados-membros permitirem no seu território, de acordo
coin a sua regulamentação própria, o acesso às actividades
de médico e o seu exercício aos titulares de diplomas,
certificados ou outros títulos que não tenham sido obtidos
num Estado-membro.

Artigo 249

1. Os Estados-membros velarão por que a formação que
conduz à obtenção de um diploma, certificado ou outro
título de médico especialista satisfaça, pelo menos, as
seguintes condições:
a) Pressuponha a realização completa e com êxito de seis
anos de estudos, no âmbito do ciclo de formação
referido no artigo 239; a formação conducente à emis
são do diploma, certificado ou outro título de especia
lista em cirurgia dentária, da boca e maxilo-facial
(formação de base de médico e de dentista) pressupõe,
além disso, a frequência e a validação do ciclo de
formação de dentista referido no artigo l 9 da Directiva
78/687/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978,
que tem por objectivo a coordenação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas relativas
às actividades de dentista (1 );
b) Inclua um ensino teórico e prático;
c) Seja efectuada a tempo inteiro e sob o controlo das
autoridades ou organismos competentes, nos termos do
ponto 1 do anexo I;

( 1 ) JO n9 L 233 de 24.8.1978, p. 10.
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d) Seja efectuada num centro universitário, num centro
hospitalar universitário ou, se for caso disso, em estabe
lecimento de cuidados de saúde reconhecido para o
. efeito pelas autoridades ou organismos competentes;
e) Inclua uma participação pessoal do médico candidato a
especialista na actividade e nas responsabilidades dos
serviços em causa.
2. Os Estados-membros farão depender a concessão de
um diploma, certificado ou outro título de médico especia
lista da posse de um dos diplomas, certificados ou outros
títulos de médico referidos no artigo 239; a emissão do
diploma, certificado ou outro título de especialista em
cirurgia dentária, da boca e maxilo-facial (formação de
base de médico e de dentista), depende, além disso, da
posse de um dos diplomas, certificados ou outros títulos de
dentista referidos no artigo l 9 da Directiva 78/687/
CEE.

Artigo 259

1. Sem prejuízo do princípio da formação a tempo inteiro
enunciado no n9 1, alínea c), do artigo 249 e enquanto não
forem tomadas pelo Conselho as decisões nos termos do n9
3, os Estados-membros podem autorizar uma formação
especializada a tempo parcial, nas condições aprovadas
pelas autoridades nacionais competentes quando, por
razões individuais justificadas, não seja possível uma for
mação a tempo inteiro.
2. A formação a tempo parcial deve ser dispensada em
conformidade com o ponto 2 do anexo I e ser de um nível
qualitativamente equivalente à formação a tempo inteiro.
Este nível não pode ser comprometido nem pelo facto de se
tratar de formação a tempo parcial nem pelo exercício de
uma actividade profissional remunerada, a título privado.
A duração total da formação especializada não pode ser
reduzida pelo facto de ser efectuada a tempo parcial.
3. O mais tardar até 25 de Janeiro de 1989, e à luz de um
reexame da situação, sob proposta da Comissão, e tendo
em conta que a possibilidade de formação a tempo parcial
deve continuar a existir em determinadas circunstâncias, a
examinar especialidade por especialidade, o Conselho deci
dirá se as disposições dos n95 1 e 2 devem ser mantidas ou
alteradas.
As formações dos médicos especialistas a tempo parcial,
iniciadas antes de 1 de Janeiro de 1983, podem ser
concluídas em conformidade com as disposições em vigor
antes desta data.

Artigo 269

Os Estados-membros velarão por que os períodos mínimos
de duração das formações especializadas a seguir referidas
não sejam inferiores aos seguintes:

•

FORMAÇÃO

Grupo III
CONVENÇÕES

As convenções realizadas directamente com os médicos sur
gem como solução contractual intermédia entre o assalariamento
público e a actividade autónoma.
É uma alternativa de prestação de cuidados que permite com
plementar e completar a rede de serviços públicos e assegurar a
equidade de acesso e utilização de cuidados de saúde a todos os
cidadãos.
Porém, exige-se que a relação contratual tenha regras claras,
obrigações de parte a parte e seja negociada entre iguais. Não é
admissível que qualquer das partes imponha condições à outra
parte sem a possibilidade de intervenção de um árbitro inde
pendente.
O panorama português, tem sido desolador neste domínio.
Por outro lado têm sido beneficiados os aspectos complementa
res da prática médica em detrimento do acto médico central - as
consultas.
Com o peso actual dos encargos inerentes à Segurança Social
os quais a maior proporção cabe à saúde, tem-se procurado

incessantemente modelos teóricos e práticos na tentativa de
diminuição de custos. A descentralização da gestão dos actos
médicos, com maior responsabilização de quem os pratica é um
dos modelos apontados.
Com o Decreto-Lei n.º 11/93 referente ao Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde as Convenções surgem como um elemento
preponderante, justificando uma reflexão curta mas atenta destas.
O grupo de trabalho integrado no "Workshop" Saídas
Profissionais - Que Futuro?, elaborou as seguintes conclusões:
l .ª As Convenções devem ser atribuídas a todos os Médicos
que o solicitarem, exceptuando aqueles que se encon
tram em regime de exclusividade, pois só assim se poderá
assegurar um exercício em igualdade de circunstâncias e
no qual se privilegie a escolha do médico por parte do
doente sem quaisquer limitações;
2.ª A consulta, acto médico por excelência, deverá ser reco
nhecido como tal, não só pela garantia do livre acesso de
doentes bem como pelo reconhecimento pecuniário que
lhe é devido, devendo ter como referência o Código de
Nomenclatura e Valor Relativo de Actos Médicos da
Ordem dos Médicos;
3;ª A qualidade do acto médico deverá
ser preservada, pelo que terá de obe
decer às normas previstas no Código
D eontológico da Ordem dos
Médicos, devendo caber a esta a
intervenção decisiva nos problemas
levantados neste campo;
4.ª O regime contratual a estabelecer
deve ser amplamente debatido entre
as partes interessadas onde se deve
rão incluir o Estado, representantes
dos médicos em actividade privada e
da Ordem dos Médicos.
5.ª A contratação de serviços deste
género deverá contemplar a preser
vação da qualidade, dignidade e
deontologia do acto médico.
6.ª Entre outros aspectos terão necessa
riamente de ser considerados os
seguintes:
-Tipo de população, a quem se presta
assistência (idade, sexo, local geo
gráfico);
- Pagamento por acto médico, não
esquecendo acções de prevenção,
deslocações, diferente duração dos
actos médicos e consumo de material;
- A articulação adequada com Centros
de Saúde, nomeadamente no que diz
respeito a problemas de Saúde
Pública e Serviços Sociais.
Por outro lado, e como se pretende uma
relação séria bilateral, terão de ser definidas
regras onde constem a duração dos contratos,
bem assim como penalidades por atrasos de
retribuição financeira relativa aos actos médi
cos praticados (juros de mora), e garantias da
sua revisão anual.
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FORMAÇÃO

GRUPOIV

A medicina privada existiu desde sempre e é o prótotipo
mais genuíno das relações médico-doente.
Que papel deverá ter no futuro?
Que valor atribuir ao acto médico?
Qual o valor dos exames complementares de diagnós
tico?
A prática da Medicina autónoma, vulgo Medicina
Liberal ou Medicina Privada, tende para a extinção uma
vez que sendo o Estado responsável por 90% dos cuidados
de saúde que se prestam em Portugal e em que, contária-

regime Privado, no exacto valor que esses mesmos
actos médicos custariam no Estado.
b) Permitindo que as receitas timbradas dos médicos
possam servir como requisições do Serviço Nacional
de Saúde para medicamentos e exames complemen
tares de diagnóstico, como aliás acontece, por exem
plo com a A.D.S.E.
c) Implementando, de facto um sistema de Saúde base
ado no Seguro Social.
d) Possibilitando ao sector privado o acesso aos Fundos
Comunitários Estruturais.
e) Abrindo aos Médicos que não trabalhem no Estado o
acesso a estágios em Serviços idóneos e a Cursos
de pós graduação, enquanto se mantiver a situação de
único responsável pela educação e formação médica.

mente aos seus discursos liberais, na prática acentua a
sua dominância impedindo às pessoas que recorram à
Medicina Privada, o acesso às comparticipações nos medi
camentos e exames complementares de diagnóstico, tor
nando inútil o recurso a esta.
A par desta situação o facto de os arrendamentos para
consultórios serem considerados como arendamentos
comerciais toma inviável qualquer aposta de um novo
médico no sector autónomo.
É imperativo que o Estado, aliás no cumprimento
daquilo a que tem prometido publicamente, permita, de
facto, a liberdade de escolha aos portugueses designada
mente:
a) Comparticipando, por reembolso atempado aos doen
tes, no pagamento dos actos médicos praticados em

Consubstânciando um quadro de sã concorrência e cri
adas as condições para que a medicina autónoma se tome
acessivel, poderá esta vir a ser uma saída profissional para
os novos médicos embora haja sempre um hiato entre o íni
cio da actividade e a angariação de uma clientela que per
mita uma remuneração digna.
No actual sistema não só deverá ser permitido como
aconselhável o exercício simultâneo da actividade médica
no sector autónomo e no sector público uma vez que se
complementam, salvaguardando-se o cumprimento de
normas de bom senso geral quanto a incompatibilidades de
horários e conflitos de interesses.
A qualidade na Medicina Autónoma será um bem a
perservar pelo que o seu exercício deverá ser criteriosa
mente tutelado pela Ordem dos Médicos.

ACTIVIDADE AUTÓNOMA
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2.

3.

ACTUALIDADE

Conclusões finais

Após a realização do plenário, a Comissão Organizadora reuniu tendo efectuado um resumo das principais
nclusões que se transcrevem:
1. Deve ser efectuado o levantamento das reais necessi
dades de saúde do país, tarefa a que não poderão ser
alheios os próprios médicos;
2. O governo deverá clarificar os modelos de prestação de
cuidados de saúde que pretende implementar, de modo
a viabilizar projectos dos profissionais de saúde a médio
e longo prazo;
3. Deve ser assegurada ao cidadão a livre escolha do
médico, sem que tal signifique encargos suplementares;
• Deverão ser salvaguardados os seguintes pontos:
- Ao contrário do que está previsto, os concursos de
provimento na função pública deverão ser abertos a
todos os médicos especialistas e reger-se exclusi
vamente por critérios de competência clínica;

- A constituição de empresas privadas de prestação de
cuidados de saúde deverá garantir os direitos dos
doentes e a defesa dos princípios éticos e de auto
nomia técnica dos médicos;
- Os contratos de trabalho colectivos ou individuais
devem ser acompanhados pelas estruturas sindicais
e avalizados do ponto de vista ético e técnico pela
Ordem dos Médicos, garantindo a dignidade dos
médicos;
- As convenções devem ser abertas a todos os médi
cos sem limitações, sendo-lhes assegurada remu
neração justa e atempada;
- Devem ser criados incentivos de modo a facilitar o
acesso dos médicos jovens à actividade privada, a
exemplo do que acontece com outros grupos pro
fissionais.
A COMISSÃO ORGANIZADORA
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CONSELHOS DISTRITAIS
De acordo com o compromisso assu
mido no programa eleitoral de 16 de
Dezembro tem sido objectivo da Ordem
dos Médicos incentivar a participação do
maior número possível de colegas nas acti
vidades da Ordem dos Médicos para que
esta possa ser um espaço aberto de diálogo
e de participação. Para isso é fundamental
a actividade dos Conselhos Distritais e a
sua articulação com os Conselhos
Regionais. Assim e de acordo com o
Estatuto da Ordem dos Médicos cabe aos
Conselhos Distritais orientar e dinamizar
os médicos do distrito respectivo e velar
pelo cumprimento dos preceitos deonto
lógicos; para atingir estes e outros objec
tivos têm os Conselhos Distritais mantido
actividades permanentes desde a sua elei
ção das quais a seguir damos conta.
LISBOA E GRANDE LISBOA

Ao iniciar as suas funções os Conselhos
Distritais de Lisboa e Grande Lisboa opta
ram por um trabalho conjunto aumentando
a sua operacionalidade.
Foi definida a independência dos
Conselhos em relação com o Conselho
Regional entendido num espírito de cola
boração e de informação recíproca.
Foram considerados objectivos na fase
de arranque:
a) Criação de um centro de documenta
ção com informação médica bibliográ
fica de acesso gracioso à classe, com
pedido através de fax,telefone ou per
sonalizado em relação aos "abstracts" e
uma segunda infonnação com os textos
integrais estes então pagos. Está em
curso a sua organização.
b) Criação dos gabinetes do Médico e do
Doente que atenderão as questões con
flituais ou não, que os colegas e os
doentes desejam ver resolvidas. Têm
ambos funcionado já com regularidade
e eficiência:
c) Co-responsabilização pela publicação
da revista da Ordem e colaboração com
os responsáveis da Acta Médica.
d) Criação de um grupo de animação cul
tural da sede através de realizações de
índole musical, artes plásticas e encon
tros com debates de natureza cultural.
Foi programado e realizado nos meses
de Verão convívios aos fins de semana
com "Piano Bar".
e) Organização de um "Regulamento" que
balize normas de segurança na presta
ção de serviços médicos, nomeada
mente unidades de cuidados intensi
vos, apoios aos blocos cirúrgicos,
recobros, maternidades, constituição
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de equipas de urgência mono ou poli
valentes, etc., o que permitiria norma
lizar as condições mínimas exigíveis à
boa prática da medicina e que reverte
ria na defesa do doente e obviamente
dos médicos.
f) Logo que possível desencadear a con
vocatória de uma Assembleia Distrtital
que permite a informação e debate do
trabalho dos corpos gerentes, de modo
a que a classe participe nos projectos
em curso.
MADEIRA

Foi-nos sujerido que enviássemos
alguns apontamentos sobre o ciclo de con
ferências que este Conselho Distrital ini
ciou em Abril passado, e que eventual
mente possa interessar à nossa revista da
Ordem.
O tema central - MEDICINA/ SOCIE
DADE - desenvolveu-se ao longo de
cinco conferências:
- Medicina e Comunicação Social
- Os custos da Medicina
- Medicina e Responsabilidade Civil e
Criminal
- Medicina Clássica e Medicinas
Alternativas
- Medicina - Passado, Presente e Futuro
- na Região Autónoma da Madeira
Pretendeu-se com este ciclo de confe
rências iniciar um diálogo necessário e
actual. As "Novas Realidades" destes últi
mos anos, colocam a classe médica perante
novos desafios, não só no plano cientí
fico, mas também nas relações com a so
ciedade.
Escolhemos os aspectos, que na nossa

opinião, estabelecem as pontes bem visí
veis, que unem a Medicina à Sociedade,
e que nos conduzem às "Novas Reali
dades" com as quais, nós médicos, temos
de conviver.
A comunicação social, os interesses
económicos, os tribunais, as "Outras
Medicinas".
Um longo caminho foi percorrido desde
os tempos em que a Medicina pairava,
inacessível, sobre urna sociedade igno
rante, receosa e distante.
Os tempos de agora, trouxeram um
questionar permanente sobre o "Acto
Médico". Ignorar esta realidade é fragili
zar cada vez mais urna classe tão exposta.
Iniciar o diálogo, conduzir o debate e
poder reflectir, sem complexos e abert
mente, sobre todas as questões, foi esser
cialmente o ponto de partida, que esteve na
origem destas conferências.
O resultado prático foi francamente
positivo (depois das duas primeiras con
ferências) sobretudo numa sociedade rela
tivamente pequena e pouco habituada a
confrontar razões.

Em Outubro fizemos a abertura
"Solene" do espaço físico da Ordem dos
Médicos, com uma exposição de pin
tura de um colega ortopedista.
Esta abertura contou com a presença,
entre outros, do Presidente da Assem
bleia Regional da Madeira, do Secretário
Regional dos Assuntos Sociais, do
Bastonário da Ordem dos Médicos e do
Presidente do Conselho Regional do Sul.

O Presidente do Conselho Médico da
Região Autónoma da Madeira da Ordem
dos Médicos
Manuel Veloso de Brito
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ACTUALIDADE
ALGARVE
Também os médicos do Algarve têm
desenvolvido grande actividade, de que
é exemplo a moção que se transcreve a
seguir.
A existência de uma sede parece
assim justificar-se, facilitando o encon
tro de todos os associados da Ordem.
Prevê-se que as novas instalações, em
fase de conclusão, seja inaugurado
ainda este ano.
MOÇÃO

Os médicos do Algarve reunidos em
Assembleia Distrital Extraordinária da
Ordem dos Médicos, expressam a sua pro
funda preocupação pela crónica e desgas
tante situação de ruptura dos Serviços de
Saúde desta região, nomeadamente:
1 - Subfinanciamento dos serviços de
saúde impeditiva da adopção de solu
ções de fundo.
2 - Falência do modelo de gestão, de
controle político-partidário dos
Orgãos de Gestão e Direcção dos
Serviços de Saúde em detrimento de
competências profissionais.
3 - Manutenção da guerrilha institu

cional da A .R.S. com as
Administrações Hospitalares,

duplamente paradoxal quer pela cola
boração da sua nomeação e quer pela
exigência de articulação e comple
mentaridade dos cuidados de saúde
primários e hospitalares.
4 - Desarticulação dos cuidados de
saúde primários com reduzido
número de médicos nos Centros de
Saúde, existência de milhares de
doentes sem médico assistente, des
coordenação de horário de funciona
mento dos SAP's, ou colocação de
um só médico por períodos de 12
horas, desumanização dos Serviços,
adulteração da relação Médico
Doente (consultas em massa) e res
trições no acesso dos doentes aos
meios complementares de diagnós
tico.
5 - Adiamento "sine die" da construção
do Hospital do Barlavento, apesar
de promessas e inaugurações várias.
6 - Não dotação do H. D. Faro dos ser
viços e meios tecnológicos e qua
dros técnicos necessários ao funcio-
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namento como Hospital Central,
como a Região do Algarve já merece.
7- Ruptura dos Serviços de Urgência

dos Hospitais Distritais de Faro e
Portimão, ciclicamente denunciados

pelos Médicos, nomeadamente pelos
Chefes de Equipa.
8 - Inexistência de estruturas de
Segurança Social, como lares para
idosos e apoio domiciliário de assis
tentes sociais, que permitam descon
gestionar as instituições de saúde dos
casos que não carecem internamento.
9- Ausência de grandes iniciativas no
âmbito da Saúde Pública, com estu
dos epidemiológicos das doenças
transmissíveis, das doenças neoplás
ticas e das doenças cardio-vasculares,
etc., em virtude do número insufi
ciente de médicos de saúde pública,
de técnicos auxiliares sanitários e de
enfermeiros especialistas dos centros
dê saúde.
10- Desmoralização dos médicos e
outros profissionais da saúde.

a) Colocações em regime de traba
lho precários, sem incentivos de
carreira e com penalizações (férias,
subsídios e assistência médica).
b) Atrasos sistemáticos de concur
sos e provimentos, e aprovação
de quadros já desactualizados à
data da mesma.
c) Não pagamento de horas extra
ordinárias, e outras dívidas refe
rentes a descongelamentos, de
escalões e desigualdades de paga
mento.
d) Restrições das actividades de for
mação pós-graduada.
11 - Desorientação em relação à gestão
de recursos, como aconteceu com a
"abortada" Maternidade no H.D.Faro,
a iniciativa cosmética de elevar a 600
o número de camas do H.D.Faro,
quando na prática se mantém tudo
como dantes no ex-Sanatório de
S.Brás e ex-Centro de Saúde Mental
de Faro, ou os sucessivos e intermi
náveis planos de um piso superior,
uma ala lateral, etc.
12- Má gestão de recursos técnicos com
aquisições desajustadas, falência de
manutenção de equipamentos, não
substituição de outros, não paga
mento a fornecedores, e não acom
panhamento da evolução técnológica

e ciêntifica (isótopos radioactivos,
ressonância magnética, angiografia,
cirurgicas endoscópicas) com acen
tuação do atraso relativo da Medicina
no Algarve nos últimos anos.
13- Desorientação em relação a decisões
sobre o Sistema Nacional de Saúde:
etapas ou frases de implantação, par
ticipação do Estado e da iniciativa
privada, seguros de saúde e conven
ções, com o consequente desincen
tivo de potenciais investidores em
serviços ou equipamentos técnicos.
14 - Preocupação pela redução da capa
cidade de compra de muitos doen
tes, sobretudo reformados ou idosos,
que resultam da aplicação de taxas,
da restrição a meios complementa
res de diagnóstico convencionados
do não pagamento das despesas ho
pitalares por acidente, e sobretudo
pelo aumento escandaloso do preço
dos medicamentos.
15 - Receios constantes nas evacuações
terrestres e aérias de doentes, feitas
com morosidade e com deficiente
apoio médico e técnico (ventilado
res, p.ex.) e com falta de condições
dos profissionais que as efectuam
como seguros, pagamentos de horas
e compensações.
16 - Precaridade de soluções como o
P.A.M.V.A. cuja eficácia vai pouco
além dos efeitos propagandísticos,
ou o recurso abusivo a horas

extraordinárias com sobrecarga
insustentável de profissionais de
saúde (Médicos, Enfermeiros,

Paramédicos), e com prejuízo da qu
!idade dos Serviços prestados a
doentes.
Os Médicos do Algarve, concerteza
como todos os outros Médicos
Portugueses recusam liminarmente, como

classe, serem o "bode expiatório" da desor
ganização do Sistema de Saúde. É o nosso
propósito contribuir, sempre que solicita
dos, na procura e concretização de solu
ções que determinem melhor prestação de
cuidados aos doentes, que simultanea
mente serão gratificantes profissional
mente. É nosso direito exprimirmos as
nossas opiniões e defender os nossos pon
tos de vista. É nossa intensão não esquecer
os custos. É nosso dever informar o doente
das condições e qualidade dos serviços
que prestamos.
Faro, 15/07/93

O COLEGIO DE CLINICA GERAL
PRESTA CONTAS
/

/

A Comissão Instaladora do Colégio de Clínica Geral foi
nomeada pelo Conselho Nacional Executivo em 10 de Março de
1993. Constituída por sete elementos, coube à Região Sul a sua
Presidência. Desde a sua instalação o Colégio reuniu-se seis
vezes, alternadamente nas sedes das Secções Regionais, e teve
oportunidade de tomar posição sobre uma série de assuntos rele
vantes para a Clínica Geral.
A Comissão Instaladora do Colégio de Clínica Geral na altura
em que está prestes a terminar as suas funções pensa ser oportuno
dar a conhecer os principais assuntos que lhe foram presentes, os
pareceres que emitiu e os temas cuja discussão achou por bem
stimular.
1§

1. DESIGNAÇOES

Foram designados pelo Colégio Colegas para consultores da •
Acta Médica Portuguesa e para a Comissão de Verificação de
Idoneidades.
§

2. PROCESSO ELEITORAL

O Colégio após ter tido conhecimento do novo Regulamento
Geral dos Colégios das Especialidades tomou consciência das
dificuldades da sua aplicação num Colégio de tão grande dimen
são como o de Clínica Geral. Chama-se a atenção dos Colegas
para o desenvolvimento de todo o processo e estimula a partici
pação de todos com apresentação de listas, discussão dos pro
gramas e presença no acto de votação.
§

3. URGÊNCIAS HOSPITALARES NO PORTO

A tentativa de contrato de médicos de família para as urgên
cias hospitalares do Porto levou profissionais, a Associação e a
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos a tomarem
osição sobre o assunto.
•
Ao ser pedido parecer ao Colégio ele secundou a posição da
Secção Regional do Norte em que se "manifesta apreensão por
eventuais medidas que atentam contra princípios fundamentais do
exercício da Clínica Geral, reafirmando o seu empenhamento na
necessidade de melhorar a articulação CSP/Hospital, no res
peito mútuo pelas características próprias de cada um".

-

§

4. ADMISSÃO POR CONSENSO

Após a reabertura em 1/93 da admissão por consenso no
Colégio, foram admitidos até ao momento (35) médicos. Nesta
data o número de membros do Colégio é de 1920, sendo o de
maior dimensão da Ordem dos Médicos.
§

5. TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA ESPECIALIDADE
DE CLÍNICA GERAL

A pedido da Comissão Instaladora do Conselho Nacional do
Médico Interno o Colégio publicou um texto de apresentação da
especialidade e da disciplina académica de Meclicina Geral e
Familiar.

Centro de Saúde de Ribeira de Pena

§6. CONCURSO PARA CONSULTOR DE CLÍNICA
GERAL
Sobre este assunto o Colégio aprovou a seguinte posição: " A
Comissão Instaladora do Colégio de Clínica Geral reunida em
93.10.07, constata com grande apreensão que após a abertura, já
de si tardia, do concurso para Consultor de Clínica Geral em
20 de Janeiro de 1993, não foram cumpridos mínimamente os pra
zos que a Lei prevê e a que o Ministério voluntáriamente se
obrigou.
Chamamos a atenção para o manifesto desrespeito da Lei por
parte deste Ministério, dai advindo a imperiosa necessidade de
corrigir as disfunções por si criadas, leia-se a título de exemplo,
as assimetrias entre elementos das diferentes carreiras médicas e
dentro da própria carreira de Clínica Geral com reflexos em
futuros provimentos, nas renumerações, na motivação profissi
onal dos médicos em concurso e na credibilidade do Ministério
da Saúde."
§

7. NOMEACÂO DO DIRECTOR DO INSTITUTO DE
CLÍNICA GERAL DA ZONA NORTE

Sobre este assunto o Colégio aprovou a seguinte posição: " A
Comissão Instaladora do Colégio de Clínica Geral tornou conhe
cimento da recente nomeação do Dr. Antero Torres como Director
do Instituto de Clínica Geral da Zona Norte.
Trata-se de um médico com formação e exercício em
Ginecologia e Obstetrícia, sem diferenciação académica na área
de Medicina Geral e Familiar.
É público o conhecimento da existência na Zona Norte de
médicos de Clínica Geral com reconhecida idoneidade e com
petência, alguns com credenciais académicas, naturais candida
tos a esta nomeação.
Nesta ordem de coisas, o Colégio compreende a insatisfação
e desencanto manifestados pelos Colegas da Zona Norte e par
ticularmente pelos colaboradores próximos do Instituto de Clínica
Geral da Zona Norte.
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A não ser corrigida, de imediato, a presente nomeação, este Colégio de Especialidade
anuncia o seu propósito de seguir com redobrada atenção as actividades desse Instituto,
endereçando a quem de direito todas as responsabilidades pelos prejuizos decorren
tes."

F. E. M. S.

§ 8. PEDIATRIA COMUNITÁRIA
O Colégio desde cedo que se apercebeu da relevância deste problema tendo vindo a
segui-lo com a maior atenção. Interessa dizer que o Colégio aprovou um importante pare
cer sobre o assunto cujo relator foi o Dr. Rui Sousa Santos. Parecer que se encontra em
sintonia com a posição da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral e que
basicamente critica o processo de Constituição da Comissão
Nacional de Saúde Infantil e muitos dos conceitos e conclusões presentes no seu
Relatório, nomeadamente tudo o que respeita à nova carreira (competência) de Pediatria
Comunitária, seu esquema de formação e impossibilidade de acesso de médicos de
família e de saúde pública. Entretanto sabemos que o assunto, em teoria, evoluiu favo
rávelmente.

§ 9. CURRICULUM MÍNIMO DA ESPECIALIDADE
Este Colégio tinha pendente um pedido de parecer técnico sobre uma proposta das
Coordenações do Internato Complementar de Clínica Geral, datada de finais de 1991 e
início de 1992, a propósito do programa geral do Internato Complementar.
Dada a importância do tema achou por bem delinear um conjunto de grandes princí
pios orientadores e sobre eles ouvir todos os grupos interessados no intuito de obter à sua
volta o maior consenso possível. Assim a versão final deste"documento - reflexão" mere
ceu as criticas e sugestões dos médicos de família presentes nas direcções regionais da
Ordem dos Médicos, do Conselho Nacional do Médico Interno, da Associação Portuguesa
dos Médicos de Clínica Geral e das três Coordenações do Internato.
Esperamos que o consenso a que foi possível chegar sobre esta matéria marque efi
cientemente o futuro do Internato Complementar e contribua para o desenvolvimento da
Especialidade.

NOTA FINAL - É com agrado que os membros da Comissão Instaladora do Colégio
de Clínica Geral aqui reportam o trabalho que desenvolveram nestes curtos meses.
Desejam as maiores felicidades para o próximo Colégio que brevemente será eleito, augu
rando que ele se venha a tornar a" casa de todos os médicos de família".
Lisboa, 3 de Novembro de 1993
Presidente - Dra.Maria José da Conceição Pereira Reis(S.R.S.)
Dr. Luis Miguel Henriques da Silva Rebelo (S.R.S.)
Dr. Luis Manuel Nogueira Sousa Santos (S.R.S.)
Dr. António João Pimenta da Costa e Silva (S.R.C.)
Dr. António Manuel dos Santos Rodrigues (S:R.C.)
Dr. Torcato José Soares Santos (S.R.N)
Drª Mª Georgina Esteves Cruz Martins Correia (S.R.N.)

PRÉMIO EM CLÍNICA GERAL
O Laboratório Medinfar acaba de criar o"Prémio Medinfar de Clínica Geral" no
valor pecuniário de três mil contos (para o primeiro), mil contos (segundo) e 500
contos (terceiro).
Os prémios concedidos, anualmente por concurso, distinguirão os autores dos três
melhores trabalhos inéditos sobre temas ligados a uma das grandes áreas da pato
logia com maior incidência na clínica geral. A gastrenterologia foi a área temática
escolhida para os"Prémios Medinfar de Clínica Geral - 1994".
Os trabalhos candidatos deverão dar entrada no Laboratório Medinfar até 31 de
Julho de 1994.
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Dr. Pedro Nunes
Realizou-se em Viena, Áustria, a reu
nião semestral da Federação Europeia dos
Médicos Assalariados. Esta organização
agrupa Ordens e sindicatos Médicos de
países da Europa Comunitária, estando
agora em fase de expansão a organiza.
ções médicas do leste europeu.
Em Viena estiveram reunidas organi
zações da Alemanha, uma, Grã-Bretanha,
uma, França, três, Bélgica, uma, Grécia,
uma, Itália, duas, Áustria, uma e Portugal,
três. Sob a direcção do Presidente, Marzio
Resti, da Ordem dos Médicos de Brescia,
foram abordados a totalidade dos pontos
da ordem dos trabalhos.
As reuniões da FEMS visam, essenci
almente, uma trpca de informações sobre
aspectos relevantes de organização de cui
dades de saúde e estatuto sócio-profissio
nal dos médicos nos vários países euro
peus. São elaborados relatórios por todas
as organizações sobre os factos mais
importantes ocorridos no semestre e pro
cedem-se a avaliações temáticas.
Na reunião de Viena, e para além da
atenção prestada à situação de vários paí
ses, nomeadamente Grécia, Alemanha e
Portugal foram estudados os temas:
Exercício liberal pelos médicos hospita
lares; rendimentos de actividade libera
pelos médicos hospitalares; condições de
exercício nos hospitais; Estatuto e aspec
tos económicos da utilização pelos hos
pitais dos médicos em formação;
Publicidade médica; Direito à greve nos
diferentes países; Relações dos hospitais
com as faculdades de medicina e Relações
com os médicos dos países da Europa
Central e Oriental.
O Dr. Boeck, Director-Geral do
Marburger Bund, o maior sindicato
médico da Alemanha, eventualmente da
Europa, informou da adesão desta estrutura
sindical à CESI, Confederação Europeia
dos Sindicatos Independentes. Foi admi
tido na FEMS o EINAP, sindicato dos
médicos de Atenas e do Pireu e foi eleito
para Secretário-Geral da FEMS o colega
Pedro Nunes, representante da Ordem dos
Médicos. O Dr. Pedro Nunes sucede no
cargo ao Dr. Caldeira Fradique.
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ACTA MEDICA PORTUGUESA RENOVADA!
DR. A. OLIVEIRA SOARES
Crónica de um ressurgimento
Outono de 1993 ...
A direcção da Acta Médica Portuguesa
reúne-se com o novo corpo de redactores.
É o primeiro encontro formal e pretende
se definir a nova feição da revista, que a
Ordem dos Médicos tomou e recuperou
do fundo das águas da insolvência, o fim
habitual das publicações médicas, entre
nós.
A Acta Médica renovada será a tribuna
científica de todos os médicos, aberta a
um leque vasto de produção intelectual
�a classe, a todos distribuída por garantia
• uma tiragem de trinta mil exempla
res.
Deseja-se que a revista junte especia
listas de todos os foros e generalistas,
fazendo as pontes de ligação das muitas
práticas, carreiras e especialidades. É uma
perspectiva unionista. É uma perspectiva
intemista. É uma perspectiva universa
lista.
A produção científica dos médicos por
tugueses tem de chegar ao estrangeiro.
A posição de Portugal como pequeno
país periférico facilita a tendência de não
se dar a conhecer e a tendência de não se
preocuparem com o conhecer-nos.
Rememoram-se casos... O "esqueci
mento" do primeiro cateterismo cardí
aco; a progressiva bruma que vai apa
gando dos tratados actuais a referência
ao descobridor da angiografia cerebral,
sob a caixa de nomes de quem veio
depois; a secundarização do contributo
.aifcisivo para a reformulação de todo o
W>nhecimento sobre as amiloidoses; o
também secundário apreço pela deteção
primeira da actividade de um segundo
vírus da imunodeficiência humana...
A nova Acta Médica Portuguesa, inde
xada, vai chegar às zonas estratégicas do
mundo médico, através de um suplemento
anual inglês, que reunirá os artigos origi
nais, sendo a retroversão garantida pela
revista.
Tributo à memória dos grandes médicos
que vão desaparecendo, outra forma de
não esquecer, de fazer lembrada a medi
cina portuguesa...
As questões da ética da profissão, que
exponencialmente se multiplicam, acom
panhando os progressos das tecnologias
e as tumultuosas, agressivas, mudanças
dos povos das sociedades e do mapa
mundi. É outro aspecto crucial a con
templar.
A discussão prossegue pelo tema da

universalidade e aborda-se uma das suas
garantias essenciais: a qualidade.
Imprescindível, a apreciação por con
sultores dos trabalhos propostos. Acorda
se em pedir por norma três pareceres, a
personalidade escolhidas nas listas facul
tadas pelos presidentes das comissões ins
taladoras dos colégios das especialidades
(para já). Alguém recorda que há áreas
científicas não abrangidas por colégio da
especialidade. Estabelece-se que a apre
ciação de artigos dessa índole ficará a
cargo da direcção e de peritos que para o
efeito ela encontrar.

Aer
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Surge outra questão pragmática: a
necessidade de encurtar o tempo de apre
ciação dos originais. Todos concordam
que é premente. E são esboçados lácticas
e projectos de soluções...
É a questão de uma "boa política de
publicação", que tem outros aspectos: o
respeito rigoroso pelo trabalho proposto, a
minúcia da apreciação, o aproveitamento
pedagógico dos pareceres dos consulto
res, a rejeição de recusar artigos por razões
de conflitos de escolas ou de polémicas
em aberto, preferindo esclarecer, em edi
torial a propósito, as divergências e desa
cordos.
As horas passam. Os problemas são
levados ao pormenor vão-se definindo
estratégias e normas de actuação, estu
dam-se comissões para casos particula
res.
Eis que surge o figurino da edição-tipo
da nova Acta Médica:

Página da Direcção.
Editorial ou Editoriais.
Artigos de opinião, vocacionados para
os temas polémicos - "nada pior em ciên
cias biológicas que acreditar que se detém
toda a verdade".
Artigos originais, fulcro e coração da
vitalidade da revista.
Artigos de revisão, instrumento forte
de acção formativa.
Casos Clínicos, por vezes mais impor
tantes que uma longa casuística (lembram
-se da síndrome de Zollinger-Ellison?".
Secção de educação médica, assunto
sempre cadente.
Secção de ética médica, um oceano de
contínua procela.
Correspondência com os leitores - outro
espaço de polémica, outra oportunidade
de divulgar e trocar experiências vividas.
Noticiário médico, informativo, reve
lador e oportuno.
Atitutes na prática médica actual,
visando a definição de protocolos tera
pêuticos modernos, conformes com os
dados do momento científico - especial
mente dirigidos ao generalista.
Repensa-se, levantam-se problemas
particulares que vão ocorrendo, discute
se, chega-se a plataformas de acordo.
Chove lá fora. Água bendita, depois de
uma seca longa, estirilizante, mortífera.
Água que vai fazer fruir a terra, matriz do
suporte da vida.
Na sala avança-se em pormenores de
concretização, chegados que se encontram
os participantes ao entendimento nas ques
tões de fundo .
Renasce uma revista...
Não é apenas uma revista médica, mais.
É o braço científico da actividade editorial
da Ordem dos Médicos, o espaço de
encontro das especialidades, o arauto da
investigação e opinião da medicina por
tuguesa, no país e no estrangeiro. Não é
um concorrente de outras publicações, é
um ponto de convergência, um traço de
união.
A direcção e os redactores despedem-se,
esperançosos, até ao próximo encontro,
noutra cidade, de acordo com um assente
projecto de rotação pelos centros.
Sente-se que a máquina foi activida que
tudo se move, garantindo uma revista
renascida.
As pessoas vão saindo sob a chuva,
desejada e revitalizadora...
Salvé, ó "nova" Acta Médica Por
tuguesa!
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INFORMAÇAO SOBRE O ENSINO DA
MEDICINA PALIATIVA

DRA. ISABEL GALRIÇA NETO
Realizou-se em Bruxelas, em Março deste
ano, uma reunião que agrupou especialis
tas em Medicina Paliativa e Clínicos Gerais
dos países da Comunidade Europeia e
Suécia.
Este Encontro, patrocinado pelo Programa
Europa contra o Cancro, Sociedade Europeia
de Medicina Paliativa e escola Europeiade
Oncologia, tinha como principais objecti
vos.
- debater os problemas inerentes à formação
em Medicina Paliativa dos estudantes e
médicos.
- produzir algumas recomendações/orien
tações nessa área na linha de um anterior
documento - "Report of a sub-committee
on paliative cancer care" (1992) -, os
médicos dos vários países recomendaram
unânimente aquilo que, de forma resu
mida, aqui apresentamos.
1 - A medicina paliativa deve constituir uma
parte obrigatória do CURRICULO PRÉ
GRADUADO em todas as escolas médi
cas, ensinada nos anos clínicos e sujeita
a avaliação.
2- A medicina paliativa deve fazer parte
de todos os programas de formação
especifica para clínicos gerais, sendo
sempre que possível organizados por
clínicos gerais com o apoio de especia
listas ou médicos com especial compe
tência em M.P.
3 - A medicina Paliativa deve ser incluída
nos programas de fom1ação especifica de
todos os médicos hospitalares (com acti
vidade clínica), sendo o seu ensino dese
javelmente multidisciplinar e da res
ponsabilidade de um médico ou grupo
de médicos com especial interesse e
experiência na area da Medicina
Paliativa.
4 - os Estados Membros consideram inlpor
tantes as vantagens que resultam da
possibilidade dos médicos interessa-
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dos realizarem estágios adicionais na
area de cuidados paliativos, de forma a
poderem praticá-los como uma compe
tência especial.
5 - Os Estados Membros encaram a possi
bilidade da Medicina Paliativa se tor
nar uma Especialidade autónoma nos
países em que tal seja viável, com um
programa de formação delineado.
6 - Devem realizar-se Cursos (inglês/fran
cês) sobre técnicas de ensino de fonna a
aumentar as aptidões dos médicos que
praticam e ensinam M.P.
7 - A investigação em áreas como prestação
de cuidados e as necessidades do pa
ciente, de forma a melhorar o ensino da
M.P., deve ser encorajada.
8 - A European Association for Palliattive
Care irá produzir um documento com
as princjpais referências em M.P. no que
toca a livros, vídeos, manuais de ensino,
material de ensino à distância, CD-Is,
etc, de forma a apoiar a educação dos
profissionais interessados.

CHAMAMOS
A ATENÇÃO DOS
COLEGAS,
PARTICULARMENTE
DAQUELES QUE SE
ENCONTRAM
ENVOLVIDOS EM
ACTIVIDADES FOR
MATIVAS, NOS SEUS
DIVERSOS NÍVEIS,
PARA A CLAREZA E
EXIGÊNCIA DESTAS
RECOMENDAÇÕES DE
ÂMBITO EUROPEU.
Foi também recomendado o recurso a
2 documentos considerados fundamentais,
que colocamos à disposição dos colegas:
- Curricula in Paliativ medicine, produzido
pela Association for P.M. of great Britain
and Ireland
- Canadian Palliative Care Curriculum
Vale também a pena apresentar a DEFE
NIÇÃO DE MEDICINA PALIATIVA
saída desta reunião e que, relativamente à
defenição apresentada pela OMS, é um
pouco mais breve e concreta, conside
rando-se aceitável nos países da
Comunidade Europeia.

"MEDICINA PALIATIVA CORRES
PONDE AO CONJUNTO DE CUIDADOS
MÉDICOS A PACIENTES COM
DOENÇA PROGRESSIVA E AVAN
ÇADA, PARA OS QUAIS O ÊNFASE
DOS CUIDADOS SE CENTRA NA QUA
LIDADE DE VIDA E QUE APRESEN
TAM UM PROGNÓSTICO LIMITADO
(ainda que algumas vezes possa ser de anos).
A MEDICINA PALIATIVA CONSI
DERA A ATENÇÃO ÀS NECESSIDA
DES DA FAMÍLIA ANTES E DEPOIS DA
MORTE DO PACIENTE".
Os médicos presentes nesta reunião assu
miram o compromisso de divulgar esta.
recomendações nos países de origem, esp
cialmente junto dos responsáveis pela for
mação médica pré e pós graduada.
Um breve comentário para, mais uma
vez, chamar a atenção dos colegas para a
importância da oferta de cuidados de quali
dade aos doentes terminais, aos carentes de
cuidados paliativos e às suas famílias.
Pela sua exigência e especifidade não
podemos continuar a considerar esta área
da Medecina como um "parente pobre",
abandonando muítos doentes a um sofri
mento desnecessário.
Ainda é frequente pensar - e agir - como
se de uma área muito distante da nossa prá
tica clínica se tratasse, como se fosse uma
"preferência" de apenas alguns médicos
(mais "sensíveis", porventura!). Afinal,
TODOS aqueles colegas que desenvolvem
actividade clínica vêm, mais cedo ou mais
tarde, a confrontar-se com doentes/famílias
em situação paliativa ou terminal.
PODERÃO ATÉ VIVÊ-LAS NA SUA
PRÓPRIA FAMÍLIA...
Creio que é inequívoco tratar-se de u
área em que a maioria dos médicos se sente
"pouco à vontade", talvez até mesmo incon
fortável, daí decorrendo um distanciamento
em relação aos problemas dos doentes.
Na base deste tipo de reacções está cer
tamente a falta de formação - começando na
fase pré-graduada do ensino médico; todos
sabemos que evitamos aquilo que não
conhecemos e que dominamos menos bem.
Assim, quanto maior o nosso conheci
mento dos princípios da medicina Paliativa,
maior a nossa competência técnica no apoio
a prestar aos doentes dela necessitados e
menor o nosso desconforto.
Por tudo isto, lembro a todos que a
Medicina paliativa não é uma questão de
"sensibilidade" para um determinado pro
blema. Corresponde a uma competência
mandatária dentre as aptidões e conheci
mentos a desenvolver por TODOS OS
MÉDICOS QUE CONTACTAM COM
DOENTES.

BREVES

PRÉMIO ARNALDO SAMPAIO
A Associação Port ugu esa para a Promoção da Saúde
Pública, instituição com finalidades de saúde e de solidari
edade social, no intuito de homenagiar a memória do Prof.
Arnaldo Sampaio e desejando incentivar a investigação no
âmbito dos serviços de saúde, instituiu este prémio, com a
periocidade bianual.
O Prémio, no valor de trezentos mil escudos, destina-se
ao melhor trabalho portug u ês de Investigação sobre
Serviços de Saúde no âmbito dos Cuidados de Saúde
Primários, apresentado a concurso.
Os Trabalhos devem ser inéditos e não poderão ser
publicados antes da data da sua apreciação pelo Júri.
Os originais dos trabalhos devem ser entregues na Sede
da Associação (Escola Nacional de Saúde Pública, Av.
Padre Cruz, 1699 Lisboa Codex), até ao dia 15 de Janeiro
de 1994, sob a forma de cinco exemplares, dactilografados
m português a dois espaços, de um só lado, sem emendas
e em folhas numeradas.
O Júri poderá conceder menções honrosas a trabalho�
não premiados.
O Tít ulo e o nome do autor do trabalho premiado serão
tornados públicos pela Associação até ao dia 30 de Abril
de 1994 e a entrega do Prémio e o respectivo diploma, bem
como das menções honrosas será feita em dia a designar do
mês de Julho seguinte.

FUNDAÇAO PORTUGUESA
"A COMUNIDADE CONTRA A SIDA"
Dar a conhecer os objectivos da Fundação Portuguesa
"A Comunidade Contra a Sida" foi o objectivo da sessão
Iene realizada no passado dia 19 de Outubro. Entre as
personalidades q ue aceitaram integrar o grupo de
fundadores da nova instituição, contam-se, entre outros, o
Presidente Mário Soares, Dr. Sousa Franco, Dr. Carlos
Monjardino, Dr. Ernani Lopes, Dr. Francisco Pinto
Balsemão, Dr. R ui Machete, Padre Feytor Pinto, Padre
Yitor Melícias e a Dr.ª Maria José Nog ueira Pinto.
De acordo com os f undadores, são objectivos da
Fundação, através da angariação de fundos, subsidiar
acções e projectos orientados para o apoio a indivíduos
vítimas de sida e suas famílias, fomentar a mobilização da
Sociedade Port u guesa na l u ta contra a doença, .apoiar
projectos das Organizações Não Governamentais (ONG's)
já existentes, que sejam considerados valiosos dos pontos
de vista humano e social.
É também propósito da Fundação incentivar a criação de
novas ONG's particularmente nas regiões onde não
existam, e colaborar na informação e educação preventiva
da infecção pelo HIV e no aconselhamento psícossocial.

HOMENAGEM AO
DR. GUIMARÃES DOS SANTOS

Variadas personalidades da comunidade médica
nacional associaram-se, no Porto, à homenagem ao
Dr. José Gu imarães dos Santos, um dos grandes res
pons áveis pelo desenvolvimento da oncologia por
tuguesa e primeiro director do Instituto Português de
Oncologia do Porto.
A actividade do Dr. Guimarães dos Santos em
quatro áreas - a Oncologia, a Universidade, a Ordem
dos Médicos e o IPO-Porto -, foram os temas esco
lhidos por quatro oradores para as intervenções que
preencheram a homenagem.
O Dr. Albino Aroso ("Dr. Guimarães dos Santos e
a Oncologia"), o Prof. Dr. N u no Grande ("Dr.
Guimarães dos Santos e a Universidade "), o Dr.
B e rnardo Te ixe ira Coelho ("Dr. Guimarães dos
Santos e a Ordem dos Médicos") e a Dra. Maria
T eresa O s ório (Dr. Guimarãe s dos Santo s e 0
IPO-Porto") sublinharam os aspectos mais marcantes
da actividade médica a que o Dr. Guimarães dos
Santos tem o seu nome profundamente associado.
Entre outras funções foi, ao longo da su a carreira
profissional, Presidente da Comissão Científica da
34.ª A ssembleia Médica Mundial, Preside nte do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
Presidente do Colégio de Cirurgia Geral da Ordem
dos Médicos Presidente da Sociedade Portuguesa
d e Oncolog\a e President e da A s sociaçã o d e
Directores Hospitalares.
É a utor de dezenas de p u blicações e comunica
çõe s científicas realizada s e m P ortugal e n o
Estrangeiro.
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MUDANÇA DE INTERNATO
Desp.10/93 - o n.º 3 do art.º 17 do Dec. Lei 128/92, de 4.7,
veio estabelecer que a mudança de área profissional no inter
nato complementar é permitida por uma vez, mediante novo
concurso de admissão e durante a primeira metade de duração
do internato frequentado.
Pelo· Desp. 15/92, publicado no D.R., 2.ª, 192, de 21.8.92,
determinei a não aplicação desta disposição ao concurso de
ingresso no internato complementar iniciado em 1.1.93.
As razões desta medida, nomeadamente a falta de regula
mentação da forma de combinar a contagem da metade em
áreas profissionais com duração em anos ímpares com a data
de abertura dos concursos, aida se mantêm. Deste modo justi
fica-se a adopção do mesmo procedimento em relação ao pró
ximo concurso.
Assim determino:
O n.º 3 do art.º 17 do Dec. Lei. 128/92, de 4.7, não é aplicá
vel no concurso de ingresso no internato complementar que
terá inicio em 1.1.94.
18.8.93 - Pelo Ministro da Saúde. Jorge Augusto Pires,
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

CHANCELLA

AGUARDENTE VELHA

VOTO DE LOUVOR

orgulh,1- e de ter po to
a sua chancel,1 nesta aguardente.
A nguros,1 ekc <,.ao,
J. au-,2nua de ad1t1\ o artificiais
e o longo em dhecunento
em cascos de canalha nacional
sao o gar,rnte da ua autenticidade
CA A fERRr.lRA, DE DE 1-51,

Na sua primeira reunião, o novo Conselho Directivo do
Colégio de Cardiologia Pediática aprovou por unanimidade,
em 10 de Julho de 1993, um voto de louvor à Ex.m• Sr.ª Dr.ª
Fernanda Sampayo, anterior Presidente deste Conselho desde
a sua fundação.
A Cardiologia Pediátrica nacional e a Medicina portuguesa
em geral devem à Dr.ª Fernanda Sampayo uma intervenção
ímpar. Com efeito, a ela se deve o esforço pioneiro da introdu
ção e estruturação entre nós da Cardiologia Pediátrica, pri
meiro como simples actividade diferenciada e depois como
especialidade de pleno direito. Ao longo de mais de vinte
anos, a Dr.ª Fernanda Sampayo serviu a Cardiologia Pediátrica
deste País com excepcional dedicação, aliando às suas notá
veis qualidades clínicas uma capacidade de organização e dis
ciplina invulgares e ainda um sentido de grande exigência con
sigo própria e com os demais no tocante à competência profis
sional. Atravessando ao longo deste período dificuldades as
mais diversas, a Dr.ª Fernanda Sampayo não se deixou nunca
atemorizar dando provas, não só de uma vontade forte e perse
verante, como ainda de uma inteligência autónoma e de um
espiríto independente que nunca vergaram facilmente, sempre
com uma consciência clara do caminho a seguir para o melhor
interesse da Cardiologia Pediátrica. Este conjunto incomum de
atributos fazem dela um exemplo que muitos deveriam seguir
e que ultrapassa as fronteiras desta especialidade.
A Dr.ª Fernanda Sampayo deixa uma obra, quer no Hospital
de Santa Marta, quer na Ordem dos Médicos, em inúmeras
sociedades científicas e no País em geral, que constitui uma
importante responsabilidade para aqueles que têm o encargo
de a prosseguir.

A CERTEZA
DO AUTÊNTICO

'

Lisboa, 20 de Setembro de 1993
Dr. Fernando A. Mayrnone Martins
Presidente do Conselho Directivo do Colégio de Cardiologia Pediátrica
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ROBERT MAPPLETHORPE:
O Nu, a Natureza-morta
e o Retrato
Em finais do século XVI Caravaggio
e o pintor que melhor exprime a reacção
contra os ideais políticos e sociais da
Contra-Reforma, que advogavam a beleza
ideal, identificada com a nobreza e a
pompa das classes superiores. A sua pin
tura despreza as qualidades cromáticas e
acentua os volumes dando primazia ao
efeito plástico. A insistência no aspecto
exterior das coisas utilizando a luz como
rigoroso instrumento de definição, con
fere às suas pinturas uma clara objectivi
dade.
Figuras dramaticamente posicionadas.
descrições de nus masculinos eróticos e
de belas "madonnas", os seus modelos
eram pessoas suas conhecidas ou que
encontrava na rua. O naturalismo alcan
çado não tinha precedentes na altura.
Caravaggio influenciou não só os italianos
mas também os melhores pintores euro
peus do século XVII, na França, na
Espanha, na Flandres e na Holanda.
Robert Mapplethorpe, nascido em Nova
Iorque em 1946, parece prosseguir esta
tradição realista. Os seus modelos são
jovens atletas dos ginásios novaiorquinos
e personalidades do mundo artístico. Usa
os com a fria objectividade das máquinas
e dos processos fotográficos. Detém-se
na superfície dos corpos, dos rostos e dos
objectos que cuidadosamente selecciona,
ilumina-os e fragmenta-os em imagens de
grande vigor e beleza formal. A sua forte
simbologia sexual e erólica é - ao con
trário de Fred Holland Day, Edward
Weston ou Minor White, fotógrafos ins
eridos na mesma tradição - literalmente
cosmética.
Manuel Valente Alves
"Mês da Fotografia", Lisboa, Junho de
1993

,,

JOGOS MEDICOS - A GRANDE
FESTA DESPORTIVA

DR. PAULO BECKERT
Os Jogos Médicos Nacionais tiveram
início em 1983 por iniciativa de um grupo
de pessoas onde sobressaem o Dr. Manuel
Martins e o Dr. Renato Graça, como prin
cipais mentores e impulsionadores do pro
jecto. À excepção da I edição, que se rea
lizou nas Açoteias, todas as outras tiveram
como palco as instalações do complexo
de Troia.
A estrutura e organização dos Jogos
Médicos desde há muito tempo que se
encontra consolidada. apresentando um
elevado padrão de qualidade e rigor. No
entanto, todos os anos novas iniciativas
surgem, conferindo a cada edição um
motivo acrescido de interesse.
Somente participando é que se fica com
a ideia do que realmente são os Jogos
Médicos na componente desportiva, social
e científica. SÃO A GRANDE FESTA
DO DESPORTO ENTRE MÉDICOS.
Do programa dos X Jogos Médicos
Nacionais constavam as modalidade de
Atletismo, Badmington, Futebol de 5,
Futebol de 11, Futebol de 5 feminino,
Golfe, Natação, Pesca Desportiva, Ténis,
Ténis de Mesa, Tiro aos Pratos, Voleibol
e Xadrez. Sem dúvida um programa ali
ciante a que se juntavam actividades para
crianças, concursos, exposições e as famo
sas noites de especláculo musical.
Este ano as competições decorreram de
12 a 18 de Abril e, contrariamente ao habi
tual, foram marcados pelo tempo chuvoso
que se fez sentir nos três primeiros dias.
No entanto, e porque "de verdadeiros atle
tas se trata" não houve necessidade de
anular competições devido ao mau tempo.
Assim, a partir do dia 9 (Sexta-feira
Santa), começaram a chegar dos mais vari
ados pontos do país os participantes na X
edição, (Madeira, Aveiro, Viseu, V. N.
Gaia, Porto, Lisboa, Barreiro, Coimbra,
Ponte de Lima, Figueira da Foz, Alcobaça,
Setúbal, Sines, Cascais, Leiria, Guimarães,

Guarda, Santarém, Vila Real, Oeiras,
Carnaxide, Rio de Mouro, Outão e
Celorico de Basto são as proveniências
das equipas inscritas na X edição). Desde
início que o "espírito dos jogos" se rea
cende e para muitos a Grande Festa
começa logo nas vésperas.
A modalidade "rainha", em termos de
participantes, é o Futebol de 5, que este
ano teve a participação de 225 jogadores
pertencentes a 24 equipas, logo seguida
pelo Voleibol com 149 jogadores (117
masculinos e 32 femininos), sendo esta a
que tem mais espectadores e proporcio
nam dos mais emotivos momentos do
espectáculo. A testemunhar, este facto
temos as centenas de espectadores que
assistem à final do torneio de Voleibol.
Como o espaço é curto para apresentar
os múltiplos aspectos e acontecimentos
destes Jogos Médicos prometemos pros
seguir em próximos números do Boletim
a abordagem deste tema.

"A IMPRENSA DIZ"
"Quando tudo indicava o contrário, o
"milagre" aconteceu. A ginasta búlgara
SILVIA MITOVA, de 16 anos, voltou
a andar, depois de ter sido submetida a
uma operação às duas vértebras frac
turadas num treino, após os Jogos
Olímpicos de Barcelona. Os médicos
do seu país eram da opinião de que
nada seria possível fazer. Contudo urna
ginasta sul-africana, Heidi-Marie, acon
selhou a jovem búlgara a consultar os
serviços de um médico de Joanesburgo,
que decidiu realizar o tratamento gra
luitamenle"
em "Recorde" '7 de Maio de 1993
"o basquetebolisla Jankovic, que frac
turou a sexta vértebra cervical ao bater
com a cabeça no suporte da tabela em
protesto contra o árbitro, já foi operado
pelo neuricirurgião americano Kaon.
Não voltará a jogar basquetebol, mas
pode dar-se por feliz por ter sido pos
sível a reconstrução da vértebra atra
vés da implantação de pequenas bar
ras metálicas"
em "Expresso" 7 de Maio 1993
"o Futebol parece estar, aparentemente
envolto numa onda de misticismo,
crença e porque não, bruxaria. ... Os
maus espíritos podem prejudicar a
actuação de uma equipa e nada como
acender uma fogueira dentro da cabine
para os afugentar."
em "Record" 9 de Maio 1993

ORDEM DOS MÉDICOS - 33

