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ASPECTOS DO
PANORAMA MÉDICO
INTERNACIONAL
No mês de Novembro terminou o meu mandato como Presidente da Associação Médica
Mundial passando a ser Presidente cessante, por mais um ano mantendo ainda um lugar no Execu
tivo. O meu sucessor é o Dr. Alan Nelson "past President" da American Medical Association. Os
dois discursos respeitantes à cessação e à tomada de funções são publicados neste número da
Revista.
No dia 1 de Janeiro terá início o meu novo cargo que é um desafio mais importante e com
actividade difícil e de alta responsabilidade. É o de Presidente do "Comité Permanente dos Médicos
da CEE (CP)". Portugal foi eleito para sede do Secretariado e caben,1 ao Presidente pesadas
obrigações no Executivo que tem mais três membros: Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesou
reiro que, respectivamente, serão ocupados pelos Dr. F. Costa e Sousa (S.R.S.), Dr. Miguel Leão
(S.R.N.) e Dr. Manuel António Leitão Silva (S.R.C.).
Durante três anos vão realizar-se em Portugal as reuniões do CP. Serão três por ano. Em
1992 a l. ª reunião será em Lisboa (2, 3 e 4 de Abril), a 2." no Porto (18 e 19 de Setembro) e a 3."
no Estoril (13 e 14 de Novembro).
Além daquele que funcionará no País Anfitrião, foi decidido alterar o Regulamento do CP
e fundar um Secretariado técnico em Bruxelas, totalmente da responsabilidade do Presidente e que
permitirá estabelecer um contacto mais realista, frequente e próximo, em todos os aspectos, entre
a Sede e a Comunidade especialmente a "Commission" e as suas 'Direcções Gerais.
Portugal assume a Presidência da Comunidade Europeia no primeiro semestre de 1992.
Procuraremos acompanhar atentamente a evolução política dos acontecimentos, muito especial
mente porque o Acto Único Europeu tem a sua "Consagração"(?!) no dia 1 de Janeiro de 1993,
quando já estivermos embrenhados nos problemas dele decorrentes.
Há outro aspecto que desejo focar neste Editorial. E por isso se publicam mais adiante dois
textos provenientes do "Comité Consultativo para a formação dos médicos" (C.C.F.M.).
Esses dois textos, aliás um pouco resumidos em relação à exposição inicial, são tirados de
conferências pronunciadas pelo Presidente desse Comité e pelo Vice-Presidente que lhe sucederá,
respectivamente Dr. G. Meisch, do Luxemburgo e Dr. J. P. Dercq, da Bélgica. Nesses textos se
descreve sucintamente o que é o "Comité Consultativo para a formação Médica" e qual a sua
composição.
Qual a razão pela qual decidi dar conhecimento aos Médicos Portugueses das informações,
ou opiniões, que transparecem desses dois documentos?
Recuarei um pouco no tempo para explicar. A União Europeia dos Médicos Especialistas
(UEMS), com as suas Secções Monoespecializadas, em que Portugal está representado através da
Ordem, tem vindo a "tentar" estabelecer uma harmonização de Especialistas. Para tal enviou
questionários há pouco mais de um ano e obteve as respostas. As conclusões dessas respostas ainda
não são conhecidas. Não sabemos ainda o que se poderá considerar como o resultado prático da
utilidade desse questionário.
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Como é sabido tem surgido, originada em Sociedades Científicas ou grupos numérica e
cientificamente representativos, a ideia da necessidade de equiparar a formação de especialistas com
a finalidade de se vir a obter uma grande semelhança na capacidade teórica, prática e técnica dos
. especialistas dos Países da Comunidade. Apareceu assim a ideia de se formarem Colégios de
Especialistas, que criariam uma avaliação, livre e opcional, dos especialistas da Comunidade.
E essa tarefa caberia a um conjunto constituído por Associações Científicas, Universidades
e Secções Monoespecializadas.
Estas últimas, de acordo com os corpos Directivos da UEMS, resolveram avançar com uma
proposta de Constituição de "Boards Europeus de Especialidades" preferindo esta designação à de
"Colégios".
Os· Estatutos desses "Boards" foram já modificados, na tentativa de os tornar mais
aceitáveis, e algumas Especialidades já avançaram muito. A Urologia, por exemplo, já oficiali
zou um "board" através de uma escritura e até marcou exames para se iniciarem em 1992.
Outras Especialidades declaram que a instituição dos "Boards Europeus" é imparável. Mas não
estabelecem bem as vantagens, para além da tal harmonização que todos desejamos, mas não
está ainda concluída.
Serão os "boards" uma fórmula de triste estabelecimento de 2 tipos de Especialistas
europeus? Os que "têm" o "board" e os que não o "têm"?
Parece prematuro, arriscado e um pouco superficial avançar na Europa actual com um
tipo de "classificação" (com ou sem exame??) como é usada nos Estados Unidos e que está,
no momento actual, em reformulação. E nos EUA os parâmetros de formação são estabeleci
dos a nível Federal com o Concurso de muitas Instituições do mais alto nível, em que os
dirigentes são de alta competência e muitos trabalham em "full-time" na formação médica
contínua. Uma imitação pouco aprofundada, feita pelos Europeus "ainda separados" e que se
reúnem uma ou duas vezes por ano, parece um risco insensato.
Não quero dizer que certas especialidades não possam, não queiram ou não devam fazer
propostas nesse sentido se se lerem bem os artigos em referência, do Dr. Meisch e do Dr.
Dercq, vêem-se, e não só nas entrelinhas, as reservas que parecem surgir no espírito de pessoas
responsáveis. O Dr. Dercq assume a posição de que não se deve temer a migração maciça de
médicos de uns países para os outros. E nós, em representação da Ordem, temos essa confirma
ção nas reuniões da Conferência Internacional das Ordens onde, três vezes por ano, se apresen
ta, estuda e compara a Demografia Médica Europeia. No fim da Conferência do Dr. Dercq
constata-se a ineficácia que tem presidido à acção desse C.C.F.M. E diz que a estrutura da
UEMS é que poderá ser intérprete das acções a tomar nos vários Países.
Tenho as maiores dúvidas que a posição actual da UEMS, ainda com muito "amadoris
mo" no seu funcionamento, apesar do entusiasmo dos seus responsáveis, possa, por enquanto,
tomar iniciativas convincentes. E em toda a sua conferência o Dr. Dercq nunca fala em
"Boards".
O Dr. Meisch apresenta o trabalho desenvolvido pelo "seu" Comité no passado. E, em
determinada altura, refere um relatório do Comité em que se propõe, e transcrevo em francês:
"- Création, dans chague pays, d'une autorité compétente pour fixer les normes de
formation, en contrôler l'application, assurer la coordination entre les diverses disciplines, en
sanctionner la validité par l'attribution de qualifications. Cette autorité doit être habilitée à
homologuer les centres de formation ou à leur retirer l'homologation, en tenant compte de
l'infrastructure hospitaliere, de l'activité de l'unité, des qualifications et expériences des forma
teurs et de leurs collaborateurs. Elle doit assurer la qualité de la formation dispensée à chague
stagiaire par l'approbation du programme de formation, la supervision de l'accomplissement du
stage par le moyen du carnet de stage, par des examens ou des évaluations adéquates."
Afinal esse parágrafo pode, e deve, comparar-se às atribuições da Ordem dos Médicos.
E, mais adiante, diz o Dr. Meisch:
"Ce dernier sujet a été introduit suite à ma propre intervention, connaissant de longue
date Ie profond malaise existant au sein de l'UEMS et de ses sections monospéciaJisé s, exprimé
à chague réunion du Comité Permanent des médecins de la C.E. et concernant un réaménage4 - ORDEM DOS MÉDICOS

n
n

t

EDITORIAL
ment du nombre, de la dénomination et de la durée de formation des différences spécialités
médicales fixé aux Directives de 1975 et complété encare tout récemment en date du 4 décem
bre 1990, du fait de l'unification allemande."
E ainda mais adiante:
"Pour ma part, j'ai acquis la ferme conviction que la Commission n'entend pas s'engager
dans la reglementation de la formation spécialisée au-delà des dispositions et des standards
minimaux contenus dans les Directives de 1975. Elle veut bien émettre et diffuser à l'adresse
des autorités compétentes des avis et recommandations sur lesquels les experts du Comité
Consultatif ont pu se mettre d'accord, mais au-delà elle n'entend pas s'immiscer dans les
législations nationales en vigueur, les structures, les systemes de santé paraissent trop intoucha
bles pour permettre même l'idée d'un examen en commun." E, mais abaixo, "Quant à la libre
circulation des personnes et des services médicaux, c'est-à-dire l'harmonisation des formations
et la reconnaissance mutuelle des diplômes, la Commission suit avec intérêt le project de la
création de «Colleges européens» délivrant un «certificat de reconnaissance de qualification»,
préconisé en son temps par quelques sections monospécialisées de l'UEMS et repris par celle-ci
dans son tout récent rapport de statut daté du 20 avril dernier."
Note-se que os tais Estatutos a que o Dr. Meisch se refere, datados de 20 de Abril, já
foram um pouco modificados.
Parece que não é assunto terminado e que os tais exames têm provocado bastante
"inquietação" e grandes reservas.
Na conferência do Dr. Meisch também não há referência à palavra "Board".
Em Julho deste ano realizou-se, por minha solicitação, uma reunião, dos Presidentes das
Direcções dos Colégios da Especialidade da Ordem dos Médicos com o CNE. E foi unanime
mente aprovado um texto para uma carta que foi enviado aos Conselhos Directivos dos Colé
gios. Esse texto é o seguinte:
"Na sua reunião de 06.07.91, e dando seguimento ao decidido na reunião havida com os
Presidentes dos Colégios das Especialidades em 01.07.91, o Conselho Nacional Executivo
colocou as maiores reservas no que diz respeito à criação dos European Boards, visto considerar
que o trabalho de harmonização dos curricula das diferentes especialidades, deverá ser desem
penhado pelas secções monoespecializadas e pela Comissão de Harmonização da UEMS.
Agradecemos que o Colega veicule esta posição do Conselho Nacional Executivo nas
reuniões em que represente a Ordem dos Médicos."
O CNE mantém esta reserva. Mas os representantes da Ordem nas Secções Monoespe
cializadas podem, e devem, colaborar no ESTUDO da situação. Não haverá qualquer obstruc
cionismo para se avançarem propostas. Mas vale a pena lembrar que a Ordem já tem um exame
válido e credível.
Será legítimo propor ou aceitar mais exames??
Servirão estes para uma afirmação de "poder" e "usurpação" de competências por
pessoas estrangeiras, com o risco de não serem as mais indicadas ou as mais competentes?
Julgo que toda esta explicação era necessária e que esclarece algumas dúvidas.
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do Prof. Machado Macedo a "Past President" da
AMM e a intervenção do novo Presidente, Alan R.
Nelson.
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LA POSICION ACTUELE
DE LA COMMISSION DE LA C.E.
• DR. J. P. DERCQ
Messieurs, Mesdames, ehers Con
fri�res,
C'est pour moi un grand honneur
de m'adresser aux 400.000 médeeins
spéeialistes européens que vous re
présentez.
Permettez-moi de me situer d'une
autre façon que eelle qui a trop sou
vent été utilisée par le Comité Con
sultatif pour la formation des méde
eins, à savoir que eelui-ei a toujours
servi de vaie de eommunieations avee
la Commission mais n'a jamais été
utilisé eomme un moyen d'aetion sur
le terrain via l'interloeuteur privilégié
que vous représentez. Et eroyez bien
qu'à un moment ou la Commission
semble eonsidérer qu'elle a terminé
le travail dans le eadre juridique
qu'elle s'était fixé, il est dans mon in
tention d'essayer de nouer avee
l'U.E.M.S. un lien qui naus permette
eette fois de ne pas travailler vers la
Commission mais vers les gens qui
sont sur le terrain. Je erois dane qu'il
est partieulierement important de
pouvoir inaugurer une relation dans
un sens qui n'a jamais été utilisé aupa
ravant.
Rappelons d'abord les Direetives
européennes. Bien que Monsieur
Peiffer l'ait fait de maniere tout à fait
préeise, il subsiste apparemment dans
l'esprit de eertains un doute.
Les Direetives européennes "Mé
deeins" sont d'applieation depuis
1975, elles résultent d'une méthode
de travail partieuliere qui était l'éla
boration de direetives à earaetere spé
eifique. Vous verrez qu'aetuellement,
la Commission a ehangé de méthode
de travail, vraisemblablement paree
que l'investissement que représentait
le travail spéeifique était beaueoup
trop important. Aetuellement, la
Commission a déeidé de travailler par
l'intermédiaire de direetives à earae
tere général.
C'est ainsi qu'une Direetive qui est
d'ailleurs d'applieation en Europe de
puis le ler janvier de l'année, ouvre la
libre eireulation de tous les diplômes
de l'enseignement supérieur, qui
eomportent au moins trais années
apres l'enseignement moyen. Dane, il
s'agit iei d'une Direetive qui touehe
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Les Directives
européennes
"Médecins" sont
d'application depois
1975, elles résultent
d'une méthode de
travail particuliere qui
était l'élaboration de
directives à caractere
spécifique.

l'ensemble des diplômes des profes
sions paramédieales, des professions
universitaires qui doivent être assimi
lées lorsqu'elles répondent à l'exi
genee minimale du bae seeondaire,
plus trais années supérieures.
Ceei pour vous montrer que la fa
çon de proeéder de la Commission a
totalement ehangé. En effet, l'opti
que de la Commission n'est pas d'as
surer l'homogénéité ou la similitude
des formations, elle est simplement
de garantir la possibilité d'une libre
eireulation. Chose importante, elle ne
modifie pas la libre eoneurrenee et
vous verrez qu'à l'intérieur du sys
teme médieal, la libre eoneurrenee a
joué un eertain rôle en favorisant
vraisemblement les mieux formés, je
vais en parler tout à l'heure.

A la lumiere de eet ensemble de
Direeetives, je voudrais mettre en évi
denee le rôle ambigu que joue la pro
longation ou la eourse à la prolonga
tion des formations spéeialisées dans
les différents états membres. En effet,
les déeisions d'allongement au-delà
des mlnimums imposés par les Diree
tives européennes ne sont applieables
qu'à vos propres ressortissants. Les
migrants européens sont protégés par
la durée minimale de formation qt
est définie dans les Direetives.
D'une eertaine maniere, lorsque
vous prolongez la durée de formation
à l'intérieur de vos Etats membres,
vous eréez insidieusement un méea
nisme de diserimination entre vos
propres ressortissants et les migrants
européens. En effet, le systeme juri
dique est tel que seuls les migrants
peuvent invoquer la Direetive euro
péenne et que les ressortissants d'un
Etat membre ne peuvent utiliser une
Direetive de libre eireulation pour
améliorer leurs droits dans leurs pro
pres pays. Je pense que e'est une no
tion qui est claire et qui méritait
d'être préeisée.
Le earaetere diseriminatoire appa
ratt de maniere beaueoup plus nette
lorsque l'on songe aux populations
beaueoup plus importantes qui sont
eoneernées par des Direetives relati
ves à la reeonnaissanee mutuelle des
diplômes de l'enseignement supé
rieur.
Je voudrais vous aider, peut-être, à
dissiper le earaetere passionnel ou les
eraintes qui peuvent être assoeiés au
probleme des migrations. Evidem
ment, la période que naus eouvrons
par les données statistiques que je
vais vous présenter est la période qui
préeede l'ouverture du grand marehé.
II est visible que l'ouverture du grand
marehé sera un faeteur d'aeeroisse
ment de ees migrations. Toujours est
il que depuis 1975 jusqu'à 1988, les
migrations en matiere de médeeins
ont porté sur moins de 1 % de la popu
lation médieale. II y a en Europe,
grosso modo, 970.000 médeeins.
Moins de 10.000 ont invoqué les Di
reetives européennes pour migrer.
Quels sont les faeteurs qui favori
sent les migrations? Apparemment,
on retrouve, lorsqu'on reeherehe les
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migrations les plus importantes qui se
sont déroulées entre pays européens,
trois facteurs : la proximité géograp
hique, la proximité culturelle et lin
guistique. Les grandes migrations
sont observées entre l'Irlande et le
Royaume Uni, entre la Hollande et
la Belgique, entre la France et la Bel
gique. Une petite remarque, en pas
sant, 17% des diplômes de migrants
onty leur origine en Allemagne.
Vous voyez donc que les faits, les
migrations européennes n'ont pas un
caractere menaçant, il ne faut pas
s'imaginer qu'il y a des quantités de
migrants qui sont massés derriere les
frontieres et qui seront prêts à vous
envahir lorsque celles-ci seront ouver
tes. Je pense qu'il s'agit d'une idée
qui doit être rejetée, qui fait partie de
notre inconscient historique et qu'il
faut apprendre à mieux maitriser.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, les
irectives Européennes n'ont en au
n cas comme motivation d'établir
un homogénéité des produits. Elles
respectent le caractere national des
formations, elles cherchent simple
ment à assurer la libre circulation. Le
faible taux de migration signifie peut
être que la libre concurrence a joué
son plein effet en donnant la préfé
rence, à l'intérieur de chaque Etat
membre, aux médecins qui étaient
formés au sein de celui-ci.

Si on veut, et je crois que vous êtes
idéalement placés pour jouer ce rôle,
essayer d'atteindre une homogénéité
qui n'existe pas dans les formations,
la seule maniere de l'obtenir n'est pas
de jouer sur le point de départ c.à.d.
sur la formation, mais de jouer sur
l'intégration dans le contexte médica!
du pays d'accueil. Et je pourrais si
gnaler là le probleme de la formation
continue. La formation continue et
son évaluation sont en effet les meiil
leurs moyens d'assurer à l'intérieur
d'un Etat membre, l'homogénéité des
formations qui s'y trouvent, quelle
que soit !'origine des médecins qui
pratiquent dans cet Etat membre. II
s'agit donc d'un objectif parfaitement
compatible avec la libre circulation
essayer avec votre collaboration
d'élaborer les mécanismes qui pour
ront assurer dans chaque Etat mem
bre, l'existence d'une formation con
tinue, son évaluation et sa coordina
tion. C'est certainement un des rôles
que peut remplir votre organisation
dont la structure et les objectifs s'y
prêtent à merveille.
Vous avec égalefnent à jouer un
rôle en matiere de coordination des
législations locales. Cette notion est
apparue clairement dans les dernieres
discussions au sujet des Directives eu
ropéennes : la Commission ne pren
dra en charge des modifications de çes

Directives que dans la mesure ou les
modifications proposées sont deve
nues réalité sur le terrain, donc cela
souligne l'important action que vous
pouvez mener afin d'établir de ma
niere coordonnée une certaine égalité
des formations à l'intérieur de chaque
Etat membre.
Et finalement, je voudrais vous de
mander d'essayer de soutenir égale
ment par votre action le Comité Con
sultatif pour la formation des méde
cins, parce que je crois qu'il faut
changer le cours des choses. Le Co
mité Consultatif, et j'ai commencé
mon exposé par là, a essayé de tra
vailler en direction de la Commission,
il est grand temps, à mon avis, que
l'on change le sens du travai!, et qu'on
essaie que re Comité Consultatif de
vienne un moyen de coordination et
de coopération dans le sens Commis
sion - médecins établis dans les Etats
membres et je pense que l'UEMS, du
fait de la structure qu'elle a à l'heure
actuelle et de la bonne volonté dont
font preuve l'ensemble de ses sec
tions, de ses membres et son Comité
Directeur, est l'organisme idéalement
placé pour servir d'interprete aupres
de chaque pays concerné.
Je vous remercie de votre bonne at
tention.
Bruxelles, le 29 juin 1991.
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Com o apoio de um razoável conjunio de
especialistas, desenvolvemos um conjunto de
soluções informáticas para a área da saúde:
a gama MEDICIS.
Nesta destacam-se os seguintes Sistemas
de Informação
• SIGED : vocacionado para a Gestão de
Clínicas e Instituições de Saúde
• GEMEO : dirigido à Gestão de Saúde · �
Ocupacional e Medicina do Trabalho
• SINLAB : destinado à Gestão
de Blocos Operatórios
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LA QUALIFICATION DES
MEDECINS EN EUROPA
• DOCTEUR GUY MEISCH

- un expert des autorités compétentes de l'Etat membre

Faire aujourd'hui le point sur l'état
de la formation des médecins généra
listes et des médecins spécialistes dans
la Communauté Européenne équi
vaut à essayer de dresser un résumé
des travaux du Comité Consultatif
pour la formation des médecins insti
tué par les Directives du Conseil des
Communautés Européennes de 1975
et de juger de leur impact sur la poli
tique en matiêre de formation des mé
decins des douze Etats membres.
La Directive 75/364/CEE avait
donné à ce Comité pour mission es
sentielle "de contribuer à assurer une
formation des médecins de niveau
comparablement élevé dans la Com
munauté, tant en ce qui concerne la
formation du médecin que celle du
médecin spécialiste".
Cette mission devait être remplie
par les moyens suivants
- échange d'informations completes
sur les méthodes de formation,
ainsi que sur le contenu, le niveau
et la structure de l'enseignement
théorique et pratique dispensé dans
les Etats membres;
- échange de vues et consultations
aux fins de parvenir à une concep
tion commune en ce qui concerne
le niveau à atteindre pour la forma
tion des médecins et, le cas
échéant, la structure et le contenu
de cette formation;
- prise en considération de l'adapta
tion de la formation des médecins
aux progrês de la science médicale
et des méthodes pédagogiques.

soit un aréopage de 72 experts sié
geant en séances pléniêres et en com
missions à Bruxelles, sous l'autorité
d'un président et de deux vice-prési
dents encadrés par les services admi
nistratifs de la Commission des C.E.

Le Comité était invité à adresser
ses avis et recommendations à la Co
mission des Communautés Européen
nes ainsi qu'aux Etats membres.
Le Comité se compose de trois ex
perts par Etat membre avec leurs sup
pléants, à savoir
- un expert du corps médica! en exer
cice;
un expert des facultés de médecine
des universités;
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Rapporis élaborés
depois 1975 :
- Rapport sur les tendances généra
les dans la formation médicale de
base (adopté le 13 juin 1978);
- Avis relatif à la formation à temps
partiel des médecins spécialistes
(adopté le 28 novembre 1978);
- Recommendation relative à la for
mation clinique des médecins
(adoptée le 28 novembre 1978);
- Rapport et avis concernant la for
mation spécifique des médecins gé
néralistes (adoptés le 20 mars
1979);
- Rapport et recommandations sur
les probêmes généraux de la forma
tion des médecins spécialistes
(adoptés le 20 mars 1979);
- Avis sur la reconnaissance mutuelle
des périodes de formation accom
plies dans un autre Etat membre
dans le cadre de la formation de la
médecine spécialisée (adopté le 10
mars 1981);
- Rapport et recommandations con
cernant les problêmes d'équilibre
entre le nombre d'étudiants en mé
decine et les moyens nécessaires à
leur formation (adoptés le 10 mars
1981);
- Avis sur les objectifs de la forma
tion médicale de base (adopté le 6
octobre 1981);
- Deuxiême rapport et recommanda
tions concernant la formation des
spécialistes (adoptés le 9 mars
1983);
- Rapport concernant la médecine du
travai! (adopté le 4 mars 1986);

- Troisiême rapport et recommanda
tions concernant les conditions de
formation des spécialistes (adoptés
le 20 juin 1985);
- Rapport sur la qualité de la forma
tion (adopté le 5 octobre 1988);
- Avis et recommandations concer
nant la formation des médecin
dans le domaine du cancer (adopt
le 5 octobre 1988);
- Profil du médecin de demain (docu
ment adopté le 10 juin 1990);
Vous constaterez que le travai! qui
a été accompli est à la mesure de l'Eu
rope, ct qu'il est d'autant plus méri
toire que toutes les décisions ont été
prises à la quasi-unanimité des voix
des experts.
En effet, le Comité Consultatif a
rejeté au moins trois projets de re
commandations sur l'évaluation des
connaissances et les critêres de sélec
tion. Celui-ci fait ressortir le manque
d'informations précises sur les carac
téristiques du futur bon médecin.
- Texte concernant la médecine gé
nérale
- Texte concernant le numerus clau
sus
- Texte concernant la formation d
base
- Texte concernant le médecin géné
raliste
Concernant les médecins spécialis
tes : la formation du médecin spécia
liste a été le sujet de longues et âpres
discussions au sein du Comité consul
tatif qui se sont échelonnées entre
1979 et 1985 et qui, successivement,
ont abouti à trois rapports avec re
commandations que je me propose de
vous résumer ci-aprês
- Création, dans chague pays, d'une
autorité compétente pour fixer les
normes de formation, en contrôler
l'application, assurer la coordina
tion entre les diverses disciplines,
en sanctionner la validité par l'attri
bution de qualifications. Cette au
torité doit être habilitée à homolo
guer les centres de formation ou à
leur retirer l'homologation, en te-
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nant compte de l'infrastructure hos
pitaliêre, de l'activité de l'unité, des
qualifications et expériences des
formateurs et de leurs collabora
teurs. Elle doit assurer la qualité
de la formation dispensée à chague
stagiaire par l'approbation du pro
gramme de formation, la supervi
sion de l'accomplissement du stage
par le moyen du carnet de stage,
par des examens ou des évaluations
adéquates.
Début de la formation spécifique
aprês l'accomplissement et la sanc
tion de la formation de base.
La formation spécifique doit débu
ter sous la forme d'une forcnation
générale étendue aux spécialités
apparentées au "tronc commun",
dont la durée et le contenu seront
modulés en fonction de l'orienta
tion finale.
La formation doit normalement
s'effectuer à temps plein. Elle doit
comporter un enseignement théori
que au plus haut niveau et une ex
périence pratique à des postes con
venablement rémunérés. Le sta
giaire doit se voir confier progressi
vement des responsabilités de plus
en plus grandes au fur et à mesure
que ses compétences et son expé
rience s'accroissent.
II est nécessaire que le nombre de
candidats spécialistes soit établi en
fonction, à la fois des besoins futurs
des spécialistes et des moyens de
formation disponibles, de façon à
garantir la qualité de la formation.
De là découle la nécessité d'une
certaine forme de sélection et d'in
citation. II faut aussi recourir au po
tentiel des postes de formation pra
tique des hôpitaux non universitai
res et, dans certains cas, des institu
tions non hospitaliêres.
Possibilité d'acquérir une partie de
la formation spécialisée dans un ou
plusieurs Etats membres. Ainsi, on
pourrait concevoir l'établissement,
spécialité par spécialité, de canaux
de communications entre les autori
tés compétentes des Etats membres
en vue de l'échange de listes de pos
tes de formation agréés et des ré
ponses aux demandes spécifiques
dans ce domaine.
En considérant que les durées mini
males de formation spécialisée pré
vues aux Direcctives de 1975 sont
dépassées dans la plupart des Etats
membres, le Comité Consultatif re
commande aux autorités nationales
compétentes le soin de décider el
les-mêmes de la nature et du calen
drier des mesures nécessaires pour
la modification des durées de for
mation dans leur pays respectif. La
tendance actuelle existe de ne plus
allonger la durée des formations

10 - ORDEM DOS MÉDICOS

post-graduées et de favoriser en
contrepartie la formation médicale
continue.'
- Prudence dans la création de nou
velles spécialités, et en cela le Co
mité Consultatif prend parti pour
la formation "intégrée" aux dépens
de la formation "éclatée".
*

*

*

Actuellement, les travaux du Co
mité Consulltatif marquent le pas
puisque la Commission a acquis la
ferme conviction que la formation
médicale - présente actuellement
dans les douze Etats membres un
niveau également élevé, et elle pré
texte des restrictions de budget et
de personnel pour reporter son ac
tivité sur la formation des autres
professions de santé ainsi que sur
des sujets ponctuels tels que la for
mation en oncologie dans le cadre
de la campagne "L'Europe contre
le cancer" ou le SIDA.
Ainsi, 'la derniêre séance pléniêre
du Comité Consultatif a eu lieu le
10 juin 1990, et la prochaine est
prévue pour le 19 et 20 novembre
1991.
Le programme établi pour les
trois prochaines années se résume
à une remise à jour de la formation
médicale de base et à l'élaboration
d'un avis et recommandations sur
la formation médicale continue, et
à cet effet deux sous-commissions
ont été mises sur pied. De plus qua
tre rapporteurs ont été nommés
pour élaborer des documents sur
"Le rôle et les qualités du futur mé
decin", "Le contrôle de la qualité
de la formation de base", "La for
mation médicale en matiêre de
compétence de gestion" et "La for
mation spécialisée".
Ce dernier sujet a été introduit
suite à ma propre intervention,
connaissant de longue date le pro
fond malaise existant au sein de
l'UEMS et de ses sections monos
pécialisées, exprimé à chaque réu
nion du Comité Permanent des mé
decins de la C.E. et concernant un
réaménagement du nombre, de la
dénomination et de la durée de for
mation des différences spécialités
médicales fixé aux Directives de
1975 et complété encore tout ré
cemment en date du 4 décembre
1990, du fait de l'unification alle
mande.
Ainsi, le Comité Consultatif a
chargé son vice-président, le Dr.
Dercq, représentant l'autorité com
pétente belge, de prendre contact
avec le Bureau de l'UEMS et d'éla
borer ensemble, dans un délai ac
ceptable, une conception d'ensem-

ble sur l'orientation de la formation
spécialisée dans les Etats membres,
en prenant pour départ le "Troi
siême rapport et recommandations
concernant les conditions de forma
tion des spécialistes" àdoptés en
1985.
Pour ma part, j'ai acquis la ferme
conviction que la Commission n'en
tend pas s'engager dans la rêgle
mentation de la formation spéciali
sée au-delà des dispositions et des
standards minimaux contenus dans
les Directives de 1975. Elle veut
émettre et diffuser à l'adresse des
autorités compétentes des avis et
recommandations sur lesquels les
experts du Comité Consultatif ont
pu se mettre d'accord, mais au
delà elle n'entend pas s'immiscer
dans les législations nationales en
vigueur, les structures, les systêmes
de santé paraissent trop intouch
bles pour permettre même l'ide:w,r
d'un examen en commun.
Dês lors, il faudra appliquer à la
formation spécialisée les príncipes
qui régissent "l'Europe des Pa
tries", chaque spécialité médicale
devant oeuvrer sur le plan national
pour obtenir sur le plan législatif
les dispositions qui lui semblent les
mieux adaptées pour garantir un ni
veau suffisamment élevé dans son
pays.
Quant à la libre circulation des
personnes et des services médicaux,
c'est-à-dire l'harmonisation des for
mations et la reconnaissance mu
tuelle des diplômes, la Comission
suit avec intérêt le projet de la créa
tion de "Collêges européens" déli
vrant un "certificat de reconnais
sance de qualification", préconisé
en son temps par quelques sections
monospécialisées de l'UEMS et re
pris par celle-ci dans son tout réce�
rapport de statut daté du 20 avr•
dernier.
Aussi, dans ce projet de statut,
l'UEMS charge ses sections monos
pécialisées de créer en leur sein un
College européen de leur spécialité
respective. En seront membres des
représentants éminents des organi
sations nationales représentant leur
pays sur les plans professionnel,
scientifique et universitaire.
Si j'ai bien compris, ces Collêges
européens devront constituer à
l'égard de la Commission autant de
petits "comités consultatifs" char
gés de conseiller celle-ci en matiêre
de formation spécialisée des disci
plines médicales et prenant en plus
l'engagement de sactionner cellesci par la délivrance d'un certificat
de reconnaissance de qualification.
Yienne, le 9 mai 1991.
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A POLÍTICA REGIONAL DE SAÚDE
NA EUROPA DOS ANOS 90

• PROF. MANUEL E. MACHADO MACEDO
Nos últimps anos muito se tem dito ou escrito acerca destes mesmo tema,
sob várias fprmas. E sempre com o louvável intuito de renovar o interesse e
excitar a imaginação dos responsáveis e dos intervenientes neste magno pro
blema que é a saúde sob as suas várias formas desde a prevenção da doença às
terapêuticas mais sofisticadas.

Esta curta conferência pronunciada
na sessão inaugural da reunião do Co
mité Regional da Europa da Organi
zação Mundial de Saúde, e com o tí
tulo que me foi sugerido, poderia le
var-me a fazer comentários ou até
propostas para que o "motu" "saúde
para todos no ano 2000" tivesse possi
bilidade de ser cumprido.
1'/4as represento não só a Ordem
dos Médicos do meu país, como, prin
cipalmente neste momento, a Asso
ciação Médica Mundial a que presido,
e o Comité Permanente dos Médicos
da CEE, cuja presidência assumo em
Janeiro próximo.
A Organização Mundial de Saúde
não necessita, evidentemente, de
apresentação nem de referências elo
giosas. É uma instituição insubstituí
vel que desenvolve acções em todo o
mundo para além de exercer uma pe
dagogia "no terreno" e distribuindo
livros e publicações com o nobre in
tuito de harmonizar os cuidados de
saúde primários, de actualizar a profi
laxia e a terapêutica dos males que
ainda assolam o mundo. Assim faz
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nos capítulos do vício de fumar, dos
hábitos alimentares, do álcool, da
sida , da malária, nos programas de
vacinação e muitos outros capítulos
da medicina.
As instituições que há pouco referi,
também se oçupam destes problemas
mas certamente com menor envolvi
mento. A ética, a deontologia, a for
mação médica, a política de saúde, a
liberdade do exercício da medicina,
os problemas que surgem com os
avanços técnicos são as respectivas e
principais áreas de estudo e acção.
Felizmente tem vindo a ser criada,
através de um forum e um comnité de
ligação, uma colaboração das Asso
ciações Médicas Nacionais e a Orga
nização Mundial de Saúde.
Este relacionamento, forte e sem
perda de independência, permite o
entendimento positivo entre a insti
tuição cujo encontro hoje se inaugu
ra, que é oficial e depende dos gover
nos, e as restantes, totalmente inde
pendentes, mas não menos cooperan�s.
É esse o primeiro aspecto que de-

sejo focar e que julgo ser um caminho
positivo a desenvolver na década
agora iniciada.
É do conhecimento geral que a
mortalidade infantil diminuiu mui
nos países industrializados e mais 1
cos e, da mesma forma e nas mesmas
regiões, a esperança de vida aumen
tou.
Também se sabe que o mundo rico
tem meios e equipamentos de dia
gnóstico e terapêutica muito sofistica
dos e de alto custo.
As tromboses coronárias, nas pri
meiras horas de evolução poderão
não deixar sequelas, não provocar um
verdadeiro enfarte do miocárdio, se o
tratamento for feito por equipas trei
nadas e dispondo de unidades coroná
rias ligadas a um laboratório de he
modinâmica, com um grupo cirúrgico
colaborante e próximo.
Os acidentes de viação produzem
candidatos a internamento em cuida
dos intensivos, só possível com meios
de transporte rápido e especializado
em que o tratamento é iniciado no
caminho.

NOTÍCIAS
· As transplantações de órgãos, in
cluindo a de medula óssea, adquiri
ram uma posição que as colocou no
grupo das terapêuticas de rotina se
bem que só devam ser praticadas em
serviços especialmente apetrechados
e escolhidos.
Mas, quanto é que tudo isto custa?
Deve ser evidente que me estou a
referir aos tais países de um "primei
ro" mundo e não aos que são pobres
e que se costumam, eufemisticamen
te, chamar "em via de desenvolvi
mento". E até estão! Mas o que se
passa com a saúde nesses países?
Mesmo nos países industrializados
ou mais ricos, como os Estados Uni
dos, o Canadá, a Europa Comunitária
e o Japão, há dificuldade em manter
ao dispor da população realmente ca
rente todos os meios actualmente em
uso na medicina. É sabido que nou
tras regiões do globo a situação é pre
cária ou mesmo desastrosa.
A nova Europa dos últimos dois
anos vai passar por uma fase de equi
líbrio a nível da saúde. Será um dos
progressos mais exigidos mas tam
bém, pelos custos que envolve, um
dos mais difíceis de conseguir. Sabe
mos, pelos colegas desses países com
quem temos contactos frequentes,
que os meios e técnicas de diagnóstico
e terapêutica são já bem conhecidos
mas que a sua utilização ainda está
pouco difundida e que o equipamento
é escasso.
Da Associação Médica Mundial fa
rei só uma referência rápida pois
abrange o mundo inteiro e não a Eu
ropa de que se ocupa esta Conferên
cia.
Na Associação Médica Mundial já
têm assento quase todos os países da
Europa Comunitária além de muitos
outros tanto na Europa como no resto
do mundo. A população médica dos
50 países membros ultrapassa os 3 mi
lhões. Espero que se estabeleça uma
boa relação de trabalho entre a Asso
ciação Médica Mundial e a Organiza
ção Mundial de Saúde. Este é mais
um_ voto
_ que faço para a década que
se lnICIOU.
Também pensando no alvo do ano
2000, as instituições da CEE estão a
promover uma harmonização da Edu
cação médica desde o ensino pré-gra
duado até ao fim da especialização e
da formação médica contínua. Um es
forço "major" para a saúde na Eu
ropa dos anos 90 vai ser o de harmoni
zar não só as especialidades, mas o
que os vários sistemas de saúde po
dem oferecer às populações.
Estamos na Europa, no canto infe
rior esquerdo quando se olha para o
mapa. O nosso tema é especialmente
dedicado ao velho continente. Mas
14 -
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Impõe-se aos médicos
uma reflexão sincera,
intensa e permanente
para que as regras da
ética não sejam
esquecidas. Pelo
contrário, têm de
prevalecer em todo o
acto médico e em tudo
o que o rodeie tanto
na pn;vençao como no
tratamento da
doença.
Aliás, falando na
Europa dos anos 90,
devemos lembrar que
o Acto Único se
aproxima. Para nada
serve ter receio de
uma migração
exagerada
proveniente de países
onde o desemprego
médico seja elevado.

não nos podemos esq,uecer da situa
ção da medicina em Africa, tão agu
damente carenciada. E não quero dei
xar de formular outro voto, que já há
muito tempo tenho repetido.
Parece indispensável que Portugal
encontre os meios de colaborar com
os países de língua portuguesa, que

prefiro chamar lusófonos, aos quais
gostaríamos de continuar ligados den
tro de total e saudável independência.
Os médicos costumam ser elos de
ligação entre os países. Tem sucedido
noutras regiões e está a suceder com
os nossos colegas africanos. A nossa
disponibilidade é total. E eles têm
disso conhecimento.
Cabe nesta Conferência fazer algu
mas referências à formação e atitude
do médico do fim do século, confron
tado com os progressos da medicina e
da tecnologia.
Quem julgou ou previu que a medi
cina curativa iria dar lugar à medicina
preventiva fez um raciocínio errado.
De facto o resultado do aumento da
esperança de vida traduz-se também
na existência de um grande número
de doentes crónicos e uma população
mais idosa com o consequente au
mento da frequência e complexidade
de doenças não do terceiro mund
mas da terceira idade. Este fenómeno
é real e obviamente muito grave. A
explosão demográfica e o aumento
exponencial do custo da saúde e do
prolongamento da vida traz proble
mas económicos colossais. Mas, não
existe contrapartida.
O progresso da medicina não alte
rou a atitude, moral ou ética do mé
dico que, desde o princípio dos sécu
los, tem sido, e mantém-se, o natural
protector e companheiro do homem
doente.
Impõe-se aos médicos uma reflexão
sincera, intensa e permanente para
que as regras da ética não sejam es
quecidas. Pelo contrário, têm de pre
valecer em todo o acto médico e em
tudo o que o rodeie tanto na preven
ção como no tratamento da doença.
Aliás, falando na Europa dos anos
90, devemos lembrar que o Acto
Único se aproxima. Para nada serv
ter receio de uma migração exagerad
proveniente de países onde o desem
prego médico seja elevado.
O que há a fazer é intensificar a
formação, a preparação dos especia
listas, em suma, assegurar a compe
tência profissional para que o nível
dos médicos nacionais seja pelo me
nos igual ao daqueles que possam
chegar de outras paragens.
Será dura a luta para conservar os
ideais da medicina nos tempos move
diços do futuro. A palavra final é de
esperança porque a profissão médica
é indestrutível e tem de se apoiar nos
seus princípios que não se podem al
terar mesmo aceitando a adaptação
progressiva imposta pela evolução. O
meu último voto: que se generalize
uma medicina de grande nível e hu
manizada para que a "saúde para to
dos no ano 2000" seja uma realidade
concreta e não uma utopia.
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SITUAÇAO DA MEDICINA LEGAL
NA COMUNIDADE EUROPEIA
,-

Sub-Comissão
"Formação Profissional"
Madrid, 2 Outubro 1991
INTRODUÇÃO
O grupo de trabalho "Sevilha" foi
criado em 1986 pelo Professor Dr.
Luís Frontela Carreras (Espanha),
catedrático de Medicina Legal na
Universidade de Sevilha, e tem como
objectivo principal a harmonização e
estandardização da formação e prá
tica da Medicina Legal na Europa.
Como consequência do trabalho deste
grupo foi publicado o "Manifesto de
Sevilha" propondo um conjunto de
condições mínimas para o exercício
da Medicina Legal.
O tema da Medicina Legal foi in
troduzido no CP no final do ano de
1989 pelo Secretário-Geral da Asso
ciação Médica Holandesa. Dr. Theo
van Berkestijn, após a recepção de
um relatório preliminar destes grupo
de trabalho que foi distribuído com o
n.º CP 90/13. Posteriormente foi ela
borado pela delegação Holandesa
(Dr. Meursing) um questionário so
bre este tema (CP 90/33), cujas res
postas são sintetizadas abaixo.
QUESTIONÁRIO SOBRE
MEDICINA LEGAL (90/33)
Este questionário foi respondido
por 11 países membros (B, D, DK,
E, F, 1, LX, GR, NL, P, UK) e por
um país observador (CH). Não rece
bemos ainda a resposta Irlandesa.
1. O seu País reconhece a Medi
cina Legal como uma Especialidade
Médica?
A Medicina Legal é reconhecida
como Especialidade em 4 países co
munitários (Alemanha, Espanha, Itá
lia e Grécia), sendo o período de for
mação de 3 anos. Em Portugal está
em vias de se tornar uma Especiali
dade e na Dinamarca não é uma Es
pecialidade independente. Em Fran
ça, até 1984 a Medicina Legal era uma
"Competência" que podia ser exer
cida por qualquer médico após uma
formação específica de 2 anos, desde
esta data que foi considerada uma
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Propostas de harmonização foram
apresentadas pelas organizações mé
dicas de 4 países (E, GR, P, UK).
A Associação Médica Espanhola
tem um representante na Comissão
assessora do Ministério da Saúde para
a Medicina Legal. Na Grécia foram
entregues várias propostas, às quais o
Governo não deu ainda resposta.
Em Portugal foi criado um grupo
de trabalho que estuda os critérios de
reconhecimento da Medicina Legal
como especialidade.
No Reino Unido foi pedida a incl
são desta disciplina no currículo obri
gatório das Faculdades de Medicina.
Na Dinamarca os médicos de Medi
cina Legal estão representados na Co
missão de Ética da Associação Mé
dica Dinamarquesa, existindo já re
gras definidas para a prática de Medi
cina Legal.

O tema da Medicina
Legal foi introduzido
no CP no fmal do ano
de 1989 pelo
Secretário-Geral da
Associação Médica
Holandesa. Dr. Theo
van Berkestijn, após a
recepção de um
relatório preliminar
destes grupo de
trabalho que foi
distribuído com o n.º
CP 90/13.
Posteriormente foi
elaborado pela
delegação Holandesa
(Dr. Meursing) um
questionário sobre
este tema (CP 90/33),
cujas respostas são
sintetizadas abaixo.

3. Que medidas tomou o seu país
para formalizar junto da Comunidade
Europeia as condições nacionais de
formação em Medicina Legal ou, pelo
menos, as delineadas no Manifesto de
Sevilha?
Os principais objectivos do Mani
festo de Sevilha já foram atingidos em
4 países (D, E, GR, P), podendo, no
entanto, ser ainda necessárias algu
mas adaptações. Na DK embora al
guns destes objectivos já tenham sido
atingidos não estão, no entanto, for
malizados.
A delegação Belga fez notar qt
não abordou ainda a questão do reco
nhecimento mútuo dos diplomas
desta disciplina, visto que ela está ex
cluída da livre circulação, ao tratar-se
de uma actividade de ordem pública.
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"Sub-Especialidade", sendo exercida
por especialistas após o curso de 2
anos acima referido.
2. Que medidas foram tomadas
pela sua Associação Médica Nacional
para harmonizar os seus critérios de
formação em Medicina Legal com os
de outros da Comunidades Europeia?

4. Que acções prevê no futuro em
relação à formação e prática da Medi
cina Legal, e em relação à harmoniza
ção e estandardização dos seus crité
rios de exercício?
Em 5 países prevêem-se actividades
futuras. Na Itália e Grécia a aplicação
completa dos princípios expressos no
Manifesto de Sevilha, em Portugàl a
preparação do currículo e .no Reino
Unido a formação dos Institutos de
Medicina Legal. A Associação Mé
dica Holandesa continuará a promo
ver a harmonização e estandardização
da formação e prática da Medicina
Legal na Comunidade Europeia.
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REUNIÃO DO COMITÉ
EXECUTIVO DO
COLÉGIO EUROPEU
DE MEDICINA FÍSICA E
DE REABILITAÇÃO
PARIS - 91/09/06
Reunião com início pelas 9.30 ho
ras, terminada pelas 18.30 e realizada
no Hospital dos Inválidos.
Presentes e Presidente e Vice-Pre
sidente do Colégio, respectivarnente,
Professores Luís Pablo Rodriguez e
Rodriguez (Espanha) e Andre Bardot
(França); Secretário e Secretário-Ad
junto, Drs. Antoine Macouin (Fran
ça) e Honoré Anciaux (Bégica); Te
soureiro e Tesoureiro-adjunto, Drs.
Harry Verstappen (Holanda) e Maria
Adelaide do C.F. Pinto de Vasconce
los (Portugal).
Esta reunião, a primeira do Comité
Executivo do Colégio Europeu de
Medicina Física e de Reabilitação,
não apresentando ponto de ordem de
finido, pautou-se pela clarificação da
acção do Colégio ainda na definição
de linhas programáticas de trabalho.
Ficou claramente definido que o Co
légio Europeu é uma secção de traba
lho da Secção Monoespecializada de
MFR da UEMS, com estatutos pró
prios, de acordo com o regulamento
de ordem interna da UEMS e o regu
lamento da Secção Monoespeciali
zada de MFR.
O CEMPR, para além de garante
dos melhores cuidados no domínio da
nossa especialidade nos países comu
nitários, promoverá a optimização na
acção formativa dos médicos, "reco
mendando" condições de formação,
"propondo" conteúdos dos progra
mas de formação, "qualidade" de for
mação, "critérios" a que devem res
ponder os centros formadores, "facili
dades" na troca de candidatos entre
centros formadores, "recomenda
ções" para a livre circulação e o "re
conhecimento" de qualificação na es
pecialidade - European Board Quali
fication.
- Na reunião da Secção Monoespe
cializada de MFR - Abril 91 - foi so
licitado a todos os membros presen
tes, e eram dez os representantes, fi
zessem um resumo da actividade for
mativa nos seus países, versando es
sencialmente ensino pré-graduado,
acesso à formação, conteúdos progra
máticos, estágios obrigatórios, con
trolo de conhecimentos, cargas horá
rias, cursos magistrais, etc. Atempa
damente responderam, Grécia, Paí
ses Baixos e Portugal. França entre
gou programa no decorrer da reu
nião.
Pós-reflexão pontual sobre ensino
e formação nos países que responde22 - ORDEM DOS MÉDICOS

ram ao solicitado, definiu-se que da
Comissão de Ensino, segundo Regu
lamento do Colégio, art.º 10, (Regu
lamento do conhecimento dos Cole
gas) farão parte representantes, ainda
a enunciar, dos países comunitários
onde já existe ensino universitário.
Esses representantes serão da Bélgi
ca, Espanha, França, Itália, Países
Baixos e Portugal.
Essa comissão estudará dossiers do
que já existe e estruturará o ensino
universitário, proporá ainda o estabe
lecimento dos critérios mínimos obri
gatórios para o médico em formação
no seu próprio país, para, se assim o
desejar, se apresentar a exame para
obtenção do título europeu.
Esta comissão agregará ainda uma
sub-comissão com função de controlo
dos centros formadores.
Além da comissão de ensino, existe
ainda a comissão da demografia pro
fissional e para a qual foi decidido por
razões económicas, que dela fizessem
parte os membros do Colégio, ou
seja, os membros titulares da Secção
Monoespecializada de MFR da
UEMS.
- Nesta reunião, entre a leitura de
cartas e ofícios, mereceu atenção um
ofício do Exmo. Senhor Presidente da
Ordem dos Médicos de Portugal, por
nós entregue, dando conta da preocu
pação sobre a existência dos Colégios
Europeus por considerar que o traba
lho de harmonização curricular deve
ser desempenhado pelas Secções Mo
noespecializadas e Comissão de Har
monização da UEMS.
- Assinalamos ainda a primeira res
posta por parte da Irlanda sobre in
quéritos de ensino e harmonização
(inquéritos respondidos, já organiza
dos e apresentados a público no Con
gresso Europeu de MFR, em Madrid,
1989).
- Foi entregue a todos os elemen
tos do Comité Executivo do Colégio,
uma fotocópia autenticada do registo
notarial dos Estatutos do Colégio Eu
ropeu de Medicina Física e de Reabi
litação.
- Foi agendada a 1." reunião da Co
missão de Ensino (representantes a
indicar pelos países directamente en
volvidos) com o Comité Executivo do
Colégio Europeu, para 9 e 10 de Ja
neiro de 1992.
- Para 7 e 8 de Novembro de 91, já
tinham sido agendadas as reuniões,
do Comité Executivo do Colégio, do
Colégio Europeu e a da Secção Mo
noespecializada de MFR da UEMS.
Local, Amesterdão. Para esta cidade
foi acordada uma visita a um Centro
de Reabilitação.
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REUNIÃO DA SECÇÃO
MONOESPECIALIZADA DE
MEDICINA FÍSICA E DE
REABILITAÇÃO DA UEMS
PARIS -ABRIL DE 1991
Reunião realizada no Hospital dos
Inválidos e que contou com a pre
sença dos representantes de dez, dos
doze países comunitários, excepção
feita pela Inglaterra, que apresentou
escusa, e pela Irlanda.
Teve como ordem do dia:
- alocução do Presidente
- eleição do Tesoureiro
- estudo do projecto de Estatuto
do Colégio Europeu de Medi
cina Física e de Reabilitação
- relatório do Tesoureiro
- relatório do Secretário
- questões diversas
1. No seu primeiro discurso como
Presidente da Secção monoespe
cializada de MFR, o Pro[essor
Luís Pablo Rodriguez e Rodri
guez, além de se congratular com
o trabalho desenvolvido pela sec
ção, felicitando os seus melhores
obreiros, traçou linhas programáti
cas para futuro, focando em parti
cular a acção a desenvolver pelo
Colégio Europeu sobretudo na
vertente de formação e ensino.
2. Aceite por unanimidade a eleição
do Dr. Verstappen como nvo te
soureiro da Secção, substituindo
assim o seu· compatriota, Dr. Nie
len.

NOTÍCIAS
3. Após novos debates e estudo
ponto por ponto, foram introduzi
das pequenas rectificações, sem al
teração substancial ao espírito es
tatutário inicial, ao Estatuto do
Colégio Europeu de Medicina Fí
sica e de Reabilitação (projecto já
do conhecimento de todos os Cole
gas o qual, com algumas sugestões
pontuais, mereceu uma franca
aderência).
Foram eleitos os elementos que
constituirão o l.º Comité Execu
tivo do CEMPR (Colégio Europeu
MFR) e que são:
- Presidente - Professor Luis Pa
blo Rodriguez Rodriguez (Es
panha)
- Vice-Presidente
Professor
Andre Bardot (França)
- Secretário - Dr. Antoine Ma
couin (França)
- Secretário-Adjunto - Dr. Ho
noré Anciaux (Bélgica)
- Tesoureiro - Dr. Harry Vers
tappen (Países Baixos)
- Tesoureiro-Adjunto - Dr.• Ma
ria Adelaide C. F. Pinto de
Vasconcelos (Portugal)
Pela facilidade de acção e traba
lho, a sede social do Colégio será
a da residência do Secretário.
4. Após debate, foi aprovada a acta
da reunião anteriór.
5. Portugal mantém em ordem a quo
tização da Secção Monoespeciali
zada MFR e que é de 300 florins.
A esta quotízação vai somar-se
agora, a quotização para arranque
do Colégio Europeu e que será
para Portugal de 2000 francos fran
ceses.
6. Leitura do texto de resolução da
autoria do Professor Andre Bar
dot, no que concerne à coordena
ção das equipas nos Serviços de
MFR. Debate da proposta agen
dada para uma próxima reunião.
Agendadas as próximas reuniões:
- l.ª reunião do Comité Executivo do
Colégio Europeu de MFR - Setem
bro de 91 - Paris.
- Reunião do Comité Executivo,
Reunião do Colégio e Reunião da
Secção Monoespecializada de MFR
da UEMS - Novembro de 91 Amesterdão.

Maria Adelaide C.F. Pinto de
Vasconcelos
Delegada da Direcção do Colégio da
Especialidade de Medicina Física e de
Reabilitação à Secção Monoespecia/izada
da U.E.M.S.
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REUNIÃO DA SECÇÃO
MONOESPECIALIZADA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA
CÉRVICO-FACIAL,
REALIZADA EM BONN,
ALEMANHA
(29, 30 E 31 AGOSTO DE 1991)
Com a presença dos Delegados de
todos os Países da Comunidade Euro
peia, iniciou-se a reunião às 9 horas
do dia 30 com a aprovação da acta da
reunião do ano anterior.
Seguidamente, o Prof. E. Stennert,
como nosso anfitrião e consequente
mente Presidente, deu as boas-vindas
a todos. Falou em seguida das modifi
cações políticas que se estão a verifi
car nos países de leste e da probabili
dade de alargamento da Comunidade
Europeia. Este alargamento torna
ainda mais necessário programar con
venientemente o ensino e a prática da
nossa Especialidade em nível de
grande qualidade.
Logo após, o Secretário, Dr. Jean
de Bournonville informou que o Prof.
Michel Wanoff era o Delegado Fran
cês que substituiu o Prof. Bourgnet e
que escreveu em nosso nome uma
carta ao Dr. Demarez que terminou
as suas funções como Secretário-Ge
ral da U.E.M.S. Falou ainda no pro
blema da duração do treino da nossa
Especialidade - 6 anos - cujo pedido
por nós formulado se encontra a nível
do Comité Permanente da U.E.M.S.
a fim de ser decidido em conjunto
com outras Especialidades. Aliás, na
maioria dos Países da Comunidade,
Portugal incluído, já existe um pe
ríodo de 6 anos desde a licenciatura
para a obtenção do título de Especia
lista. Reafirmou a necessidade de se
harmonizar a preparação em todos os
Países da Comunidade.
Discutiu connosco a carta de 14 de
Agosto do novo Secretário-Geral da
U .E.M.S., Dr. R. Peiffer e sobre este
problema do tempo de treino na
nossa Especialidade e desta discussão
decidiu-se, por unanimidade, enviar
uma carta que anexo e onde se mani
festa o nosso desagrado e surpresa.
Entra-se em seguida no ponto 4, so
bre a criação dos "Boards Europeus".
Antes de se começar a discutir o as
sunto pedi a palavra para expor o con
teúdo da carta enviada pelo Prof. Ma
chado Macedo em que o Conselho
Nacional Executivo coloca as maiores
reservas à criação dos "Boards Europeus".
O assunto foi largamente discutido,
tendo-se chegado à conclusão, prati
camente por unanimidade, que as fi
nalidades dos "Boards" são pratica-

mente as mesmas das Secções Mo
noespecializadas.
Pelas 9 horas do dia 31 continuou
se a reunião com a conclusão firme
de que a nossa Secção Monoespeciali
zada será ela mesma o "Board Euro
peu", pelo que el� passará então a
chamar-se "SECÇAO MONOESPE
CIALIZADA E BOARD EURO
PEU DE OTORRINOLARINGO
LOGIA E CIRURGIA CÉRVICO
FACIAL". Foi decidido enviar uma
ao
Secretário-Geral
da
carta
U.E.M.S. com esta informação.
Relativamente aos Estatutos eles
serão praticamente os da Secção Mo
noespecializada. Se, porém, houver
necessidade de se fazer outros com
mais pormenor, o Comité Restrito da
nossa Secção Monoespecializada reu
nir-se-á e elaborá-lo-á.
Reavaliou-se o problema da neces
sidade de se harmonizar o treino da
nossa Especialidade e cada um do
Representantes corrigiu o documento
D 9146 que contém informações in
correctas. A correcção foi feita e vai
ser enviada ao Secretário da
U.E.M.S.
Recebemos em seguida um questio
nário sobre Seguro de Responsabili
dade Civil que dada a sua relativa
complexidade ficou para ser avaliado
em cada país e enviado depois ao Se
cretário da nossa Secção Monoespe
cializada.
Dado que os Foniatras não estive
ram presentes, o problema desta sub
Secção da nossa ficou para ser discu
tido na próxima reunião.
Finalmente decidiu-se que a pró
xima reunião terá lugar no primeiro
fim de semana de Outubro de 1992,
na Dinamarca.
Porto, 6 de Setembro de 1991.
A. Gameiro dos Santos
Representante da Direcção do Colégio na
Reunião da Secção Monoespecializada de
Otorrinolaringologia e de Cirurgia
Cérvico-Facia/

NOTÍCIAS

PARECER
Critérios de Semiologia
Médico-Legal para a·verificação
da morte cerebral em crianças
O Grupo de Trabalho para o Es
tudo da Morte Cerebral nomeado
pelo Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, tendo em conta
os dados doutrinários reunidos no seu
Parecer de 15.2.86 publicado na "Re
vista da Ordem dos Médicos", n.º 4/
86, pág. 14, retoma o seguinte passo
desse Parecer, inteiramente aplicável
tanto a adultos como a crianças de
qualquer idade:
I - Uma pessoa será declarada
morta quando, segundo critérios esta
belecidos, se verifique:
1 º Paragem irreversível das funções
respiratória e circulatória, ou
2 º Paragem irreversível da função do
tronco cerebral (morte cerebral).
II - O diagnóstico de morte cere
bral deverá ser considerado a partir
do momento em que se observarem
concomitantemente as seguintes cir
cunstâncias (condições prévias):
1.º Estado de coma profundo, tendo
sido excluídos como causa do
coma os fármacos depressores do
sistema nervoso central, a hipo
termia e alterações endócrinas ou
metabólicas;
0
2. Estado de apneia, a impor a ma
nutenção em ventilação artificial,
sem que tal situação se possa atri
buir a uso de relaxantes muscula
res ou de fármacos depressores
dos centros respiratórios;
3.º Quando se apurar que esta situa
ção clínica se deve a lesão estrutu
ral irreversível do encéfalo, cuja
etiologia foi estabelecida de
forma inequívoca.
O Grupo de Trabalho, havendo
examinado os relatórios remetidos
pela Direcção do Colégio da Especia
lidade de Pediatria (ofício n.º 993 de
13.2.90) e a documentação científica
disponível, entende que o diagnóstico
da morte cerebral em crianças pode
ser pronunciado através da aplicação
dos princípios e regras estabelecidas
no relatório intitulado "Guidelines
for the Determination of Brain Death
in Children", subscrito pela "Task
Force for the Determination of Brain
Death in Children", publicado na re
vista "Neurology", 37:1077-1078,
1987, de que se transcreve o essencial.
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Considerações gerais;
história clínica:
Não obstante a convicção comum
de que o encéfalo infantil é mais resis
tente às agressões causadoras da mor
te, o Relatório considera perimido o
limite dos 5 anos de idade anterior
mente observado e afirma que os cri
térios de morte cerebral estabelecidos
para adultás e crianças maiores de 5
anos são aplicáveis a infantes e crian
ças de baixa idade. É difícil, certa
mente, avaliar clinicamente um re
cém-nascido na sequência de um aci
dente peri-natal, o que se relaciona
com variados factores que incluem di
ficuldades quanto à valorização clíni
ca, à comprovação da causa imediata
do coma e, como é evidente, à fiabili
dade das provas laboratoriais; tais
problemas avolumam-se no prematu
ro. Todavia a extensão e a rev.ersibili- ·
dade da agressão neurológica· pqdem
ser avaliadas no recém-nascido· .. de .
termo (mínimo de 38 semanas.de ges
tação) pelo exame físico e por estudos
laboratoriais, uma vez transcorrido
um certo tempo, aceitando-se geral
mente como limiar o 7.º dia após a
agressão.
O Relatório enuncia os dados fun
damentais da história clínica (inteira
mente coincidentes com as "circuns
tâncias" ou "condições prévias" esta
belecidas no citado Parecer do Grupo
de Trabalho dà Ordem dos Médicos).

Critérios_ seniiológicos:
1. Existência simultânea de coma e
apneia; comprovação da perda
completa de consciência, de emis
são de voz e de actividade volitiva;
2. Ausência da função do tronco ce
rebral eviddenciado por:
a) Pupilas de diâmetro fixo ou to
talmente dilatadas sem reflexo pu
pilar à luz (certos fármacos podem
perturbar a avaliação do sinal pupi
lar);
b) Ausência de movimentos ocu
lares espontâneos e de resposta às
provas óculo-cefálica e óculo-vesti
bulares;
c) Ausência de respostas motoras
dependentes dos centros bulbares,
incluindo os dos músc_uló da face e
_ s refle
da orofaringe. Ausência ·do
xos corneano, de.engasgamento da
tosse, da sucção, -de "rooting";
d) Ausência de movimentos. respi
ratórios espontâneos depois de des
ligar o ventilador mecânico; pode
rão utilizar-se os métodos padroni
zados de verificação da apneia mas

só após a utilização dos outros cri
térios (o Grupo de Trabalho da Or
dem dos Médicos remete para 0
texto do seu Parecer anterior).
3. Ausência de hipotermia ou hipo
tensão significativa em relação à
idade.
4. Flacidez do tónus e ausência de
movimentos espontâneos ou pro
vocados (não são de considerar os
reflexos de automatismo medular
tais como o "reflex withdrawal" ou
o mioclonnus espinal).
5. O diagnóstico da morte cerebral
deve ser evidenciável pelo exame
clínico em qualquer momento ao
longo do período de observação e
de colheita dos sintomas e sinais.

Períodos de observação
em função da idade:
Os períodos de observação reco
mendados dependem da idade dos pa
cientes e dos métodos laboratoriais
utilizados. A "Task Force" estabelece
as seguintes recomendações:
a) Dos 7 dias aos 2 meses:
Recomendam-se dois exames clí
nicos com electroencefalograma,
com um intervalo de 48 horas pelo
menos;
b) Dos 2 meses a l ano:
Dois exames clínicos com EEG,
com um intervalo mínimo de 24
horas. A repetição do exame e de
EEG podem dispensar-se se a an
giografia radio-isotópica demons
trar a falta de visualização das ar
térias cerebrais;
c) Para além do ano:
Quando a causa do coma é irrever
sível os exames laboratoriais são
dispensáveis e a observação po
derá prolongar-se apenas por 12
horas. Há situações, nomeada
mente a encefalopatia hipóxica-is
quémica, em que é difícil avaliar a
extensão e a reversibilidade da le
são
especialmente
cerebral,
quando o primeiro exame é reali
zado logo após a agressão aguda.
Em tais casos recomenda-se um
período mais longo de observação,
de 24 horas no mínimo, período
este que poderá ser reduzido face
aos resultados significativos do
EEG ou da angiografia isotópica.
Coimbra, 9 de Junho de 1990.
O Grupo de Trabalho para o Estudo da Morre Cerebral,
Dr. 11 Murcia da Graça do Carmo R. da Rocl,a /?eis
Prof. Dr. Alexandre José Li11/wres Furwdo
Dr. Amónio Nog11('ira da Rocha e Melo
Prof. Dr. Ade/i,ro A11g11sto A. F. Marques

(Coordenador)
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ASSOCIAÇÃO MUNDIAL MÉDICA
• PROF. MANUEL E. MACHADO MACEDO
A number of presidents of the
World Medical Association have
stressed, in their final speech, that
their term of office had been, indeed,
a very high honour without, however,
giving them much to do. The sarne
has occurred to me while holding the
presidency this past year. I signed a
few letters, attended the council me
etings and am now in front of you to
say, with gratitude, how much I apre
ciated the privilege of being president
of the World Medical Association. I
could say that I regret not having
been more useful, but I do unders
tand that the president is, and should
be, an honorary figure without any
executive involvement. Continuity
would be lost if a one year presidency
were to intervene in the work of the
council and of the secretary general.
Having said this I pay my respects to
the devotion to our "cause" they have
demonstrated. ln this I include the
executive director and his team.
I have read some of the last "abs
chied"· addresses of my predecessors.

ln using the title of the last song of
"das lied von der erde" by Gustav
Mahler, which is of colossal beauty
but somewhat invaded by sorrow, I
have the impression that those vale
dictory addresses were also rather sad
and even discouraging for someone
who is about to take over the presi
dency, to become our next president.
This is not at ali my intention. I would
be only too happy to go on attending
the meetings and serving the World
Medical Association as best I could.
Those fortunate enough to have been
presidents of our great institution are
left with a sense of duty towards every
detail that concerns our profession, so
well described and defended in the
declarations of the W.M.A. and also
quoted and respected in ali gatherings
of physicians around the world.
ln his last address, Dr. Lindsay
Thompson referred to the african
continent where, partly due to mo
dem medicine, the population of sub
saharan Africa will rise from 415 mil
lion in 1985 to an estimated 840 mil-

lion in the year 2005. He went on to
say that he hoped the W.M.A. could
assist in the establishment of a Regio
nal Medical Association.
I was invited to visit the Republi
of South Africa and Mozambique ear
lier this year. A concise report of that
trip was presented at the council me
eting last May. I have clearly felt the
impact the World Medical Associa
tion had on ali the contacts I made,
when my position in our association
was mentioned. I am well aware of
the fact that being president of the
W.M.A. had a specially high role in
the warm welcome, facilities, and gra
cious hospitality I have received. My
portuguese friends and colleagues,
wherever we met, never failed to in
troduce me, in the first place, as presi
dent of this association. After that ex
perience and on this occasion, I wish
_
to stress the importance of the posst
ble action by the W.M.A. in that vast
area. I intend to visit the portuguese
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speaking countries, or lusophone
countries as I prefer to call them, in
the near future. They are totally inde
. pendent and recovering from a diffi
cult period of political instability. I
,shall do my best to assist our african
colleagues in establishing their own
,Medical Association in the shape of
the ones we, at the W.M.A., recogni
se.
It is with great joy that I mention
that Canada and Finland have applied
to become members of the W.M.A.
This was a great step forward and a
sign that the ice is melting. Indeed
other very important and respected
associations are now joining us. they
come from the scandinavian countries
and I name them by alphabetical or
-der: Denmark, Iceland, Norway and
Sweden. And, then, Bulgaria has also
presented her candidacy. How fortu
nate and happy I am with ali this hap
pening during my year as president.
I believe that we, who served it, will
maintain close ties with our associa
tion and that the past-presidents as a
"body" should be an important in
tluentíal extension of the World Me
dical Association.
I am glad to see you ali here in Mal
ta: a place which many of us are visi
ting for the first time, but is certainly
part of our culture. lt was a s_plendid
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lt is with great joy that I
mention that Canada and
Finland have applied to
become members of the
W .M.A. This was a great
step forward and a sigo
that the ice is melting.
lndeed other very
important and respected
associations are now
joining us. they come
from the scandinavian
countries and I name
them by alphabetical
order: Denmark, Iceland,
Norway and Sweden.
And, then, Bulgaria has
also presented her
candidacy. How fortunate
aód happy I arn with ali
this happening during my
year as president.

idea to have the World Medical As
sembly ·on this prestigious, historical
and strategic island. It would certainly
be out of place for me to repeat the
interesting and historie features of
Malta, but I feel it is my duty to men
tion that two very important great
masters of the order of Saint John, or
Knights Hospitallers, were portugue
se. Manuel Pinto and António Ma
nuel de Vilhena are two names which
have gone down in the annals of mal
tese history and you may have come
across them during your stay.
Before closing I would just like to
say how André Wynen's presence has
been missed here. I know that l speak
for ali of us in wishing André a speedy
recovery and extending our warmest
regards to his wife.
Finally: my term of office as presi
dent follows and precedes the work
of two prestigious professionals: Dr.
Ram Ishay and Dr. Alan Nelson. M
last words are to pay tribute to both
of them. Thanking Dr. Ishay for what
he has done before me with such great
devotion and foresight. And presen
ting my best whises to the new presi
dent whose work will take our organi
sation a step forward. His ability and
competence are well known. We will
ali benefit from the results of his outs
tanding qualities and powerful action.
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INAUGURAL ADDRESS
Alan R. Nelson, M.D.
Past President
American Medical Association
44th World Medical Association Assembly
• ALAN R. NELSON, M.D.
We are meeting at this 43rd Assembly of the World Medical Association
because national associations of physicians have bonds that transcend all of the
differences in the way that medical care is financed organized and delivered in
our various countries.
It is indeed true that if WMA were to disappear today another organization
like it would have to be formed tomorrow.
This is the case because physicians everywhere share a common base of
scientific information have the sarne ethical responsibilities and require the
sarne freedom to make clinical decisions on behalf of their patients.

Ali doctors must have authority to
match their responsibility whether
they practice in an advanced or a de
veloping country whether they are in
a high-tech or primitive setting or
whether the financing of care is clo
sely tied to govemment or to a free
market.
We do, indeed live in a global villa
ge.
We have developed tools to process
and analyze information that are ana
logous in our ability to expand know
ledge to the development of thc alp
habet or the printing press. George
Lundberg editor of the Journal of the
American Medical Association has
said that "We believe the golden age
of medicine is at hand for patients".
He noted ten salient achievements
that we have been working toward in
cluding advances in science abundant
technology excellent facilities cons
tructive entrepreneurialism and scien
tific management.
The task that remains to us Dr.
Lundberg concludes is to manage our
resources well and we will be success
ful.

Now a new global
reorganization is
occurring in the
aftermath of the cold
war and there is a
continuing need for
internationally
recognized ethical
principies that
accompany our
techn�logy as we map
the human genome
and unlock the secrets
of the cell.

Just consider, for a moment some
of the marvelous opportunities that
await us.
For example we have a realistic ex
pectation to map the human genome
locating ali one hundred thousand ge
nes.
This ten-year project costing ten
billion dollars is well under way.
It will provide insight into the inte
raction of genetic factors and environ
ment and promises to be the key to
understanding and preventing cancer.
We are literally unlocking the se
crets of the cell.
Our recombinant DNA technology
is enabling us to use E. Coli to manu
facture Factor VIII.
Monoclonal antibody technology
will permit us to target specific recep
tors and tum on or tum off cellular
processes that until now we have only
be able to observe or perhaps to in
fluence along the way to their outco
mes.
Laser technology permits us to
rearrange microstructures within the
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cell as though we had microscopic-si
zed intracellular tractors.
Genetic engineering will enable us
to cure a host of metabolic disorders
that we have been heretofore unable
to successfully confront.
Physicians in every nation in the
world will meet the realities this re
naissance brings to the last dccadc of
this millenium and the beginning of
the next.
Our explosion of technology is
overlaid on a world that is politically
realigned increasingly decentralized,
in terms of governmental responsibi
lity and influenced strongly by the
media.
Our attitudes are being influenced
by the baby boomers who have retai
ned their commitment to the environ
ment their social consciousness and
their respect for differences.
Now in their 40s their collective
wealth and influence will permit their
attitudes to be brought to bear on pu
blic policy.
ln 1992 then the WMA will find it
self on the threshold of a new time.
A time of challenge and opportu
nity not unlike that in 1947 when a
conference of delegates representing
27 national medical associations uni
ted in the First General Assembly of
the World Medical Association.
Then a global reorganization was
occurring in the aftermath of World
War II and with a need for an interna
tionally recognized code of medical
ethics to expand upon the principies
set by the court at the Nuremberg
triais.
Now a new global reorganization is
occurring in the aftermath of the cold
war and there is a continuing need for
internationally recognized ethical
principies that accompafly our tech
nology as we map the human genome
and unlock the secrets of the cell.
It is in this context that the WMA
addresses the reality of its being the
need for it to maximize its functional
capability its relations with other
health-related international organiza
tions and its agenda for the future.
It is in this context that the Plan
ning Task Force has requested and re
ceived the input of the national medi
cal associations on an agenda for the
future of WMA and the best way for
WMA to position itself to pursue that
agenda.
Let me address each of four compo
nents of that work Ethics physician
competence professional freedom and
our responsibility to a more healthful
world.
Defining medical ethics has always
been a central activity for WMA and
will remain so.
Ethics set the standards of honora36 - ORDEM DOS MÉDICOS
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Further society must
increase its
understanding of
optimal manpower
needs to permit the
efficient use of its
resources and to
ensure that medical
professionals are able
to retain their
traditional
commitment to
altruism and to
excellence.
Peer review is
intrinsic to
professionalism and is
at the heart of medical
quality assurance.
WMA should
continue to focos on
research in this area at
its scientific
assemblies and may
ultimately become a
clearing house for
quality assurance
information.
To exclude WMA the
global representative
of the private sector
from this rapidly
developing sphere of
medical care is to
leave our professional
destinies in the hands
of others.

ble behavior for physicians.
These standards may be higher
than law when law which is obedience
to a sovereign authority does not re
cognize the primacy of the patient.
A noted American ethicist Edmund
Pelligrino says that ethics "aims to
make us more criticai of what we are
doing - to bring us back daily to thin
king what it is to be a good doctor".
White there is no question about
the need, commitment or ability of
the WMA to develop declarations
that assist ethical decision making it
is also clear that a more systematic
way should be established for identi
fying emerging ethical issues assisting
NMAs in their application of ethical
principies and assuring that we re
main an international force in this
area.
Physician cornpetence is an out
come of the education of the physi
cian the mental and physical ability t
perform the necessary tasks and the
use of the available resources to pro
vide the highest possible quality of
care.
WMA should continue of work to
ward a core curriculum and a vision
of the future for medical education at
ali leveis.
While resources differ from country
to country the scientific and ethical
bases on which medicine is taught and
learned are universal.
Further society must increase its
understanding of optimal manpower
needs to permit the efficient use of its
resources and to ensure that medical
professionals are able to retain their
traditional commitment to altruism
and to excellence.
Peer review is intrinsic to professio
nalism and is at the heart of medical
quality assurance.
WMA should continue to focus ºai
research in this area at its scientif9.
assemblies and may ultimately be
come a clearing house for quality as
surance information.
To exclude WMA the global repre
sentative of the private sector from
this rapidly developing sphere of me
dical care is to leave our professional
destinies in the hands of others.
Let me speak next of professional
freedom.
According to the Planning Task
force draft report "Professional fre
edom is a fundamental concern of the
WMA, anel should be a clriving force
that runs through many of its activi
ties. Physicians world-wide, regar
dless of their professional circumstan
ces or the systems uncler which they
provide care, must have the freedom
to exercise their medical judgment
based on their training anel experien
ce".

ACTUALIDADE

CONCURSO PARA PROVIMENTO
Pedido de escusa apresentado pelo
Dr. Luís Manuel da Piedade Couti
nho Miranda e a posição tomada pela
Secção Regional do Sul e pelo Conse
lho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos sobre o assunto.
Exmo. Senhor
Director Geral dos Hospitais
Luís Manuel da Piedade Coutinho
ele Miranda, Chefe de Serviço de Ci
rurgia Geral dos Hospitais Civis de
Lisboa, tendo tomado conhecimento
da abertura de Concurso para provi
mento de duas vagas para Chefe de
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital
de S. Francisco Xavier - Diário da
República, II." Série, n.º 257 ele 8/11/
1991, Pág. 11257, vem muito respeito
samente, solicitar a sua escusa como
membro efectivo do júri, do referido
concurso.
O pedido de escusa baseia-se na sua
discordância profunda em relação à
presidência do júri. Embora da car
reira cirúrgica o presidente carece, in
clusivé, cios requesitos legais para ser
candidato ao referido concurso.
·Ofende à consciência cio requerente
que um concurso de ordem técnica te
nha como presidente alguém que vai
julgar candidatos de grau técnico su
perior ao dele próprio. O respeito que
os candidatos merecem, nomeada
mente os candidatos do Hospital de
S. Francisco Xavier, obrigam-nos a
não pactuar com uma situação que
nos parece altamente anómala.
O articulado legal permite, à pri
meira vista que anomalias deste tipo
sejam possíveis. No entanto não acre
ditamos que o espírito da lei esteja a
ser bem interpretado, nomeadamente
com a leitura atenta cio Regulamento
da constituição do júri.
Quando a "distracção" do legisla
dor dá azo a que interpretações da lei
ofendam o senso comum, achamos
que o bom senso deve imperar.
O presidente do júri "corre o risco"
de vir a ser julgado daqui a 3 ou 4
anos pelos candidatos do presente
concurso a cujo júri ele preside!
O presidente do júri terá aprendido
com 2 dos vogais do nomeado júri
com quem trabalhou, que um cios pi
lares da Cirurgia é o senso comum;
quando a insensatez é atributo conhe
cido de um cirurgião, é natural que
ele se veja em difi�uldades em qual
quer concurso em que concorra.
Cabe à "lnteligentzia Médica" cha
mar a atenção para as anomalias que
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a actual legislação ( ou sua interpreta
ção) acarreta.
Não temos a pretensão de sermos a
consciência da Classe, mas sempre é
salutar que alguém brade "o rei vai
nú".
Embora não expressa temos a cer
teza que a opinião cios restantes vo
gais e, intimamente, do próprio presi
dente do júri nomeado corrobora o
nosso ponto de vista.
Apresentamo-nos, pois, como "ob
jector de consciência" na concordân
cia da composição do júri e requere
mos, respeitosamente, que V. Exa.
não violente a nossa consciência e nos
conceda a escusa requerida.
Temos a esperança que à data da
recepção deste documento a presi
dência do júri tenha sido delegacia a

alguém tecnicamente qualificado para
tal, nomeadamente ao vogal Dr. Ma
lato Correia, Chefe ele Serviço ele Ci
rurgia Geral cio Hospital de S. Fran
cisco Xavier, circunstância que, auto
maticamente, retira validade ao nosso
pedido ele escusa.
Como a matéria focada excede o
"mero circunstancial" permitimo-nos
o envio duma cópia deste documento
a cada um dos Sindicatos Médicos, à
Ordem dos Médicos, além ele, como
é óbvio, aos Conselhos de Adminis
tração cios Hospitais do Grupo
H.C. L., ao Conselho de Administra
ção do Hospital S. Francisco Xavier e
a cada um dos membros do júri.
Lisboa, 18 de Novembro de 1991.
Luís Ma11uel da Piedade Couti11ho de Mira11da
(Chefe de Serviço de Cirurgia Geral dos H.C.L.)

Exmo. Senhor
Dr. Luís Manuel da Piedade Coutinho de Miranda

Exmo. Colega,
Tendo esta Secção Regional tomado conhecimento e apreciado o oficio que o
Exmo. Colega dirigiu ao Senhor Director Geral dos Hospitais sobre a abertura de
concursos para provimento de duas vagas para Chefe de Serviço de C. Geral do
Hospital de S. Francisco Xavier, vimos pelo presente comunicar-lhe a nossa inteira
concordância com a sua posição e que iremos tomar as medidas adequadas que o
assunto merece.
Aproveitamos para lhe endereçar os nossos melhores cumprimentos.
Pel'O Conselho Regional do Sul
Dr. Fernando Costa e Sousa

A

Sua Excelência
O Ministro da Saúde
Ministério da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9
1000 LISBOA
Excelência
Apreciou o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o oficio enviado
pelo nosso Colega Dr. Luís Coutinho de Miranda ao Senhor Director Geral dos
Hospitais e de que deu conhecimento a esta Ordem.
Este Conselho subscreve inteiramente as posições assumidas pelo Colega.
Aliás elas não representam mais do que a consequência prática das objecções
genéricas que na ocasião tínhamos recentemente expresso junto de Vossa Excelên
cia e que infelizmente não tiveram acolhimento legal no texto definitivo dos Regu
lamentos de Concursos de Provimento.
Consequentemente mais uma vez reiteramos a Vossa Excelência a nossa solicita
ção para que os referidos diplomas sejam alterados no sentido que apontamos de
as presidenciais dos juris serem entregues aos elementos médicos mais qualificados
das respectivas especialidades de cada instituição.
O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
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