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Bastonário da Ordem dos Médicos

E

m 1 961 foi publicado o
Relatório Sobre as Carreiras
Médicas. Passados mais de
3 3 anos ele continua a ser um
documento ele importância impar e
uma referência do papel ela Ordem
cios Médicos na sociedade portu
guesa. Era então Bastonário o Prof.
Jorge ela Silva Horta e, além dele,
integraram o grupo que esteve na
base cio relatório os Doutores
Albertino da Costa Barros, Albino
Aroso Ramos, António Galhorclas,
Mário Luís Mendes e João Miller
Guerra, relator e posterior Bastonário
da O.M.
Num momento em que o futuro das
Carreiras Médicas ameaça perder
contornos definidos parece-me opor
tuno recuar um pouco, enquadrar
historicamente a génese desse docu
mento e recorcla_r a sua importância.
O Relatório de 196] começa a ser
esboçado num momento histórico de
debilidade política do regime de
então, sobretudo depois das eleições
presidenciais de 1958, cios primeiros
passos do movimento estudantil, do
início da guerra colonial, da
emigração em massa para a Europa e
de uma consciência cívica cada vez
mais acentuada cios cidadãos. A esse
quadro político juntava-se a crise
cios modelos ele cuidados ele saúde e
do seu insuficiente desenvolvimento.
num período em que se impunham

na Europa os sistemas de saúde no
quadro cio Estado-Providência.
Este documento, uma iniciativa
ímpar dos médicos, tanto a nível
europeu como mundial, levou o
poder político ele então a uma
mudança de atitude que, entre
outras medidas, se traduziu na
criação ele um Ministério ela Saúde,
em substituição de uma Secretaria
ele Estado ela Assistência, depen
dente cio Ministério do Interior, e de
outras disposições gerais, como o
Regulamento Geral dos Hospitais.
Entretanto, e há precisamente 25
anos, foi criado o Internato Geral
Obrigatório, fruto igualmente elas
pressões então vividas, bem assim
como um conjunto de outras medidas
governamentais, sem dúvida ind1.:
zidas por aquele Relatório como
foram, os Decretos-Lei 413 e 414/71.
Após o 25 ele Abril tiãu ele realçar
alguns aspectos importantes, como o
ela criação do Serviço Médico à
Periferia, igualmente por iniciativa
ele um grupo ele médicos mais jovens
e, posteriormente, a publicação ele
dois diplomas legais que vieram
reformular e actualizar os alicerces
jurídicos das acluais Carreiras
Médicas: os Decretos-Lei 310/82 e
73/90.
Passado todo este tempo, e tendo
presente o progresso registado, as
novas realidades científicas,

técnicas e humanas, a alteração das
relações público-privado, a crise do
Estado-Providência, os problemas e
angústias dos médicos mais jovens,
decidiu a Ordem cios Médicos
promover uma série ele debates sobre
as Carreiras Médicas. Uma iniciativa
que se pretende ponto de partida
para a elaboração de um Segundo
Relatório Sobre as Carreiras
Médicas.
Os primeiros passos foram dados e
estamos certos de que dentro de
alguns meses, através ele um Grupo
de Trabalho para o efeito consti
tuído, e com o contributo de todos os
que o queiram prestar, será possível
que os médicos lenham uma vez
mais um papel decisivo no que diz
respeito não só ao exercício ela sua
profissão mas, sobretudo, aos
cuidados de s aú de prestados à
população.
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Reunião da Ordem dos Médicos
com o Ministro da Saúde
1 º Compromisso do Mi nistro da
Saúde na rápida execução do caitão
do utente e da garantia de com
participação à prescrição medica
mentosa qualquer que seja o médico
e a sua relação com o S erviço
Nacional de Saúde.
2 º A garantia dada à Ordem dos
Médicos de que, após a conclusão
dos concursos internos de provi
mento em curso para os assistentes
eventuais com vínculo à Função
Pública, todos os outros concursos
de provimento serão externos.
3 º Confirmou a extinção das Comis
sões Técnicas no âmbito da P01taria
978/92 de 13 de Outubro - destina
das a conceder equivalência de
qualificação profissional - na
sequência do acordo sobre Titulação
Única.
4 º Concordou com a proposta da
Ordem dos M édicos de que, em
todas as acções da Inspecção Geral
da Saúde que envolvam actividade
clínica os peritos médicos serão
nomeados pela Ordem dos Médicos.
5 º Tendo a Ordem dos Médicos,
mais uma vez, manifestado a sua
preocupação quanto à actual Lei de
Gestão Hospitalar e Regulamento
dos Centros de Saúde, não teve res
posta efectiva ao documento ante
riormente apresentado, mas somente
a promessa do envio para estudo de
u m seu pro j ecto sobre Estatuto,
Regulamento Geral e Gestão dos
Hospitais bem assim como de revi
são do Regulamento dos Centros de
Saúde.

6º O Ministro da Saúde irá enviar
em breve à Ordem dos Médicos para
análise a proposta de legislação
sobre convenções com grupos de
médicos.

7 º A Ordem dos Médicos reafirmou

a posição saída do Conselho Nacio
nal Executivo de 17 de Setembro de
1994 em que rejeita a designação de
medicamento para os produtos

homeopáticos, alerta ndo para os
perigos para a saúde pública que
poderão advir da utilização de pro
dutos, substâncias e preparados que
não preenchem os requisitos técni
cos e científicos para que possam ser
considerados como tal. A Ordem dos
Médicos manifestou a sua estranheza
pela obrigatoriedade de venda em
farmácias de produtos que manifes
tamente não são medicamentos.

Co

SELHO NACIO AL EXECUTIVO

Parecer sobre o projecto de Decreto-Lei que visa aprovar o regime jurídico
da introdução no 1nercado do fabrico, da cmnercialização, da rotulagen"i e
da publicidade dos medicamentos homeopáticos para uso hummio

O

1

Conselho Nacional Execu
tivo, em reunião no dia 15 de
Outubro, em Coimbra, deci
diu aprovar o seguinte parecer:
Em primeira mão e de uma forma
genérica cabe-nos apreciar as inten
ções do legislador pelo preâmbulo do
próprio diploma.
Assim, pretende-se disciplinar a
produção, a distribuição e utilização
de produtos homeopáticos com o fim
de garantir a protecção da saúde
pública, promovendo concomitante
mente a qualidade e segurança da
;;ua utilização.
Para tanto o legislador alargou as
regras do D.L. 72/91, de 8 de
Fevereiro, as normas ora em estudo
reservam sempre a sua adequação às
características próprias dos produtos
homeopáticos em matéria de ensaios
tóxico-farmacológicos e clínicos.
No fundo, pretende-se fazer a inte
gração na ordem jurídica portuguesa
da D i rectiva 92/73/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro.
Antes de mais não queremos deixar
de fazer uma nota prévia à aprecia
ção do diploma no que respeita à
matéria que com ele está, sem
dúvida, conexionada - a homeopatia
/ "medicina homeopática".
Nos termos cio D.L. 282/77, nomea
damente na alínea e) do seu art º 6°,
cabe a esta Ordem velar pelo
cumprimento da Lei, do Estatuto e
respectivos Regulamentos, nomeada
mente no que se refere ao título e à
profissão de médico, promovendo
procedimento judicial contra quem o
use ou exerça ilegalmente.
Como se sabe e aliás contra as
posições assumidas por esta Ordem,
proliferam no nosso país, impune
mente, as mais diversas formas de
exercício ilegal de medicina e ,
dentre elas, é sem dúvida d e ressal
tar aquelas que se prendem com as
ditas actividades homeopáticas.

aos produtos homeopáticos a
designação de medicamentos, o que
implica, desde já, um<! alteraç�o do
projecto nesta matéria.
Para a Ordem dos Médicos só faz
sentido que a terminologia a utilizar
seja a de "produtos homeopáticos" e
não de "medicame!1tos homeopá
ticos".
Acresce que ao analisarmos o texto
da Directiva, nos parece ter havido 'W''
alguma incorrecção na própria
tradução da expressão.
Facto é que se os produtos homeopá
ticos pudessem revestir a caracterís
tica dos medicamentos o legislador
não mencionaria certame11te, em
todos os artigos que relevam e no
próprio preâmbulo, a necessidade ele
adaptação e ele elaboração ele
normas específi�as para os ensaios
toxicológicos, fa rmacológicos e
clínicos.
Impõe-se, pois, a alteração e!::: deno
minação "medicamentos homeo
páticos" para "produtos homeopá
ticos", sem prejuízo ele se manterem
as normas previstas para a introclL;ção no mercado e fabrico de tais
produtos.
A Ordem dos Médicos entende útil o
controlo administrativo e técnico por
parte do Ministério ela Saúde, já que
assim se garante a qualidade e
inocuidade cios produtos.
1o que respeita à comercialização e
como é bem ele ver por tudo quanto
acima ficou referido, não se justifica,
em nosso entender, que este tipo de
produtos seja vendido exclusivamen
te nas farmácias.
Tal exigência não é feita pela Direc
tiva e é ainda mais absurda quando
aplicada aos produtos sujeitos ao
processo de registo simplificado.
A sua vencia exclusivamente em
farmácias pode ter consequências
perversas e graves para a saúde
pública.

a

Não 1iodemos, pois, deixar de
sublinhar este vazio legislativo e as
certamente nefastas consequências
que o mesmo acarreta.
Por último, é ainda de, em termos
genéricos, censurar nesta vertente a
menção que o projecto faz ao que
apelida de "prática da medicina
homeopática".
Com efeito, sendo que nos termos da
lei só existe uma medicina e que
para o seu exercício os respectivos
profissionais terão de estar habilita
dos e inscritos na Ordem dos Médi
cos, não faz sentido que o legislador
utilize expressões que não têm
correspondência com a realidade
j uríd ica, já que não existe uma
especialidade de medicina homeopá
tica reconhecida pela única entidade
com competência para tal - a Ordem
dos Médicos (art º s 8 ° , 9° e 90 º do
D.L. 282/77).
Apreciemos agora e em concreto a
questão dos "medicamentos" homeo
páticos, confrontando a posição da
Ordem com a Directiva supra referi
da e com o projecto em apreço.
Em sede de análise médico-científi
ca, os produtos homeopáticos não dis
põem de provas de eficácia terapêu
tica cientificamente reconhecidas.
Perante esta concl usão e atento o
conceito farmacológico e legal de
medicamento, (artº 2º alínea a) Dec.
Lei 72/91) não é possível atribuir

Na verdade a toma de produtos que
no fundo podem ser um placebo, é
susceptível de atrasar o tratamento
de uma doença com os prejuízos que
daí possam advir.
Este aspecto é tanto mais alarmante
se tais produtos forem exclusiva
mente comercializados em farmácias
já que muitos doentes aí esperam
ouvir conselhos válidos e encontrar
produtos eficazes.
Julgamos que vender na farmácia
tais placebos em nada dignifica
esses locais, a activiclade cios farma
cêuticos e a saúde pública.
N estes termos, teriam que ser
alterados os artigos 8 º e 9 º e! o
projecto, no sentido de que os produ
tos em causa possam ser comer� cializaclos nos circuitos tradicionais
W e, inclusive, em estabelecimentos
comerciais onde sejam vendidos
produtos clietéticos e nutricionais,
como é o caso cios supermercados.
Por outro lado, é de sustentar todas
as exigências previstas no projecto
no que respeita à obrigatoriedade e
conteúdo da rotulagem e folheto
informativo, sem prejuízo cio que
acima ficou dito sobre distinção
entre medicamento e produto
homeopático.
É, ainda, importante que estej"m
definidas normas rigorosas no que
respeita à publicidade de tais
produtos, o que poderá ficar satis
feito com uma adequação daquelas
que são aplicáveis aos medica
mentos.
Quanto à fiscalização, às infracções,
às contraordenações, aplicação e
destino das coimas, custos de actos
relativos aos processos e legislação
subsidiária, julgamos não haver
qualquer tipo de censura a fazer,
desde que se processe a confor
mação com os princípios acima
explanados.
Por último e embora não tenhamos
elementos para equacionar com rigor
as consequências que possam vir a
decorrer cio prazo estabelecido 110
n. º 1 do artº 19º cio Projecto, não
queremos deixar de assinalar que o
mesmo nos parece demasiado longo.

Coimbra, 15 de Outubro de 1994.

O Presidente,
Carlos Alberto ele Santana Maia

COMITÉ PERMANENTE
DOS MÉDICOS EUROPEUS

Nota de Imprensa
25 DE SETEMBRO DE 1994

A

mais importante organização
de médicos europeus que é o

.
Comité Permanente dos
Médic os Eu1·opeus, reunida em

Espinho, concluiu os seus trabalhos
após duas jornadas de intensa
activiclacle e participação de 90
delegados, representando todos os
países que constituirão a União
Europeia alargada, a partir de 1995,
incluíndo ainda observadores de
outros países candidatos.
Sob a Presidência da Ordem cios
Médicos e no âmbito de duas
comissões, designadamente a cios
"Cuidados de Saúde,
S egurança Social e
Economia da Saúde" e
a cjue trata cios assun
tos cio "Ambiente e
Medicina Preventiva",
foram abordados di
versos temas, sendo
de destacar algumas
conclusões e orienta
ções, nomeadamente:
1 - Os médicos e a
generalidade cios trabalhadores da saúde
têm um importante papel a
desempenhar na área ela Saúde e
Am bien te, sendo necessária a
inclusão destas matérias no ensino
básico e pós-graduado da medicina.
2 - A investigação clínica e a abso1 u ta necessidade de colaboração
científica entre a profissão médica e
as variadas indústrias, tais como a
farmacêutica, dos equipamentos, cios
dispositivos e a bio-engenharia, deve
ter como primeiro e principal desti
natário o sujeito doente ou o indiví
duo em risco. Tais interacções �are-

cem do estabelecimento de acordos
que não poderão levantar suspeição
nem gerar conflitos potenciais entre
os interesses científicos e firtancei
ros. Procedeu-se à análise ela situa
ção após a introdução de legislação
derivada das Directivas Comunitá
rias no ordenamento jurídico interno
cios países.
3 - Constatou-se que há amplas
zonas ele contornos mal definidos no
texto sobre as "Norinas de Boa
Prática de Farmácia", preparadas
pelo Grupo Farmacêutico da Comunidade Europeia.
Foram cl etectaclas
muitas orientações,
atitudes e práticas
que estão fora ela
competência e res
ponsabilidade cio
profissional de oficí
na farmacêutica por
pertencerem ao exer
cício da profissão
médica, independen
temente cio país e/ou
cio sistema de saúde.
4 - Com a finalidade ele salvaguar
dar a vigilância e o tratamento ade
quado a prestar aos doentes, o Comi
té Permanente vai promover, junto
cio Conselho ele Ministros da União
Europeia, a adopção de iniciativas
com vista a melhorar as condições
ele prestação de cuidados médicos e
a inclusão dos jovens médicos em
formação no âmbito da Directiva
s obre Horas ele Trabalho, ela
qual foram excluídos, à semelhança
dos trabalhadores cios sectores da
Pesca e cios Transportes, sem qual
quer debate prévio.

O passado, presente e o futuro das

•

arrezras
Durante todo o dia 29 decorreu nas instalações da Ordem dos Médicos um encontro
de reflexão sobre esta temática. Organizados em quatro grupos de trabalho os médicos presentes
em grande número e a partir dos temas previamente disti·ibuídos desenvolveram um intenso debate
do qual sairam as conclusões aqui apresentadas. Estas conclusões foram sujeitas a uma discussão
em plenário na noite desse dia, em sessão muito participada, tendo sido particularmente salientada
a necessidade de um segundo relatório das carreiras médicas.

O

Passado, o Presente e o
Futuro das Carreiras Médi
cas embora beneficiem com
uma atenção constante e regular a
que os profissionais da medicina não
devem eximir-se, também precisam,
em momentos de maior oportuni
dade, de ser objecto duma apre
ciação conjunta, o mais aprofundada
possível na qual, por necessário e
obrigatório, estejam envolvidos todos
os médicos de todas as gerações. As
circunstâncias, agora em curso,
parecem concorrer para definirem
uma oportunidade cuja perda poderá
ter inconvenientes de vária ordem
designada, senão principalmente,
para a qualidade dos serviços
prestados aos doentes.
Desde 1961, ano da aprovação, pelas
trê s Assembleias Regionais, do
Relatório Sobre as Carreiras Médi
cas que, na Ordem dos Médicos, não
é reaberto um debate nacional sobre
essa matéria cuja importância
capital todos reconhecerão. Agora,
na sequência duma proposta dirigida
ao Colega Bastonário pelos médicos
que, em Lisboa, quiseram assinalar o
início, h á vinte cinco anos, do
Internato Geral obrigatório, o
Conselho Nacional Executivo da
Ordem decidiu chegado o momento
de promover um debate sobre o
problema das Carreiras Médicas e,
com tal, dar o seu aval à organização

dum primeiro "Workshop" subordi
nado ao tema. Será o arranque para
uma avaliação que deverá ir tão
longe quanto possível, ele tal modo,
mais tarde, depois de tantos
trabalhos quantos forem conside
rados necessários, seja elaborado um
2 ° Relatório Sobre as Carreiras
Médicas a ser submetido à apre
ciação das Assembleias da Ordem.

Tratar-se-à não só de querer home
nagear e reflectir sobre um passado
que fez História como, também, de
identificar, na medida do possível,
os méritos, os erros, os desvios, as
vantagens ou os inconvenientes dum
percurso profissional que já tem
quarenta anos sem que os mais
directamente interessados se pro-

nunciem no seio da sua organização
profissional mais abrangente.
É imperioso fazer uma estimativa
objectiva, serena e equilibrada da
natureza e da adequação actual das
Carreiras e, com o maior empenho,
querer apontar, sem preconceitos,
tudo quanto seja mais aconselhável
para um futuro que se antevê como
um tanto sombrio, muito em parti
cular, para os Médicos agora no
início de catTeira.
A multiplicidade e variedade das
experiências profissionais vividas e o
contingente das perspectivas neces
sariamente suscitadas, oferecem-se,
desde logo, como as contribuições
mais promissoras para uma tarefa de
todos e cujo interesse, em última ins
tância, ultrapassa o próp1io âmbito do
exercício profissional da Medicina.
Estarão as Carreiras Médicas actuais
a dar resposta bastante e suficiente
aos problemas complexos com que
se debatem as instituições de saúde?
Estarão essas mesmas instituições a
responder com efectividade, eficácia
e eficiência às questões muito mais
complexas e muito vastas colocadas
pela estratégia da saúde no ano
2000? A Medicina P01tuguesa volta
a ter premência numa reflexão de
grande envergadura para que, mais
outra vez, com toda a independência
e frontalidade, possa reavaliar e
redefinir os seus compromissos.

, •
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TEMAS EM DEBATE
I

A evolução da Medicina em
Portugal e o seu Impacto
nas Carreiras Médicas

a) A certeza e a incerteza na decisão
médica
b) Desenvolvimento desigual do
diagnóstico e do tratamento médico
c) Relação Médico/Doente
d) Relatório das Carreiras Médicas
e) Serviço Médico à Periferia
í) Carreira de Clínica Geral
g) O mesmo modelo para as três
carreiras?
II A Carreira Médica
e a garantia de qualidade
dos Aclos Médicos
a) A diferenciação técnica ela
profissão
b) Formação contínua
c) Certificação, planos ele formação
d) A humanização ela actividade
médica
e) Trabalho em equipa e
interdisciplinar
í) Satisfação e motivação dos
profissionais
g) Avaliação interna e externa
h) Gestão da formação médica
III As Carreiras Médicas e a
Responsabilidade Médica
a) Visão parcelar ou holística do
doente
b) Hierarquias/Chefias médicas
c) Ética das Instituições/Ética
Médica
d) Segredo profissional/Inspecção de
Saúde
e) Responsabilização, negligência,
culpa e dolo

IV Carreit-as Médicas
e a gestão elas Unidades
de Saúde
a) Estrutura orgânica dos Sei.:viços,
Depmtamentos, unidades e áreas
funcionais
b) Médico gestor/gestor médico
c) Autonomia técnico-cientí
fica/Administração
cl) Condições de trabalho médico
e) Sistema retributivo

Principais conclusões

Grupo l A Evolução da Medicina em Portugal
e o seu impacto nas Carreiras Médicas
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praxis mécÍica tem vindo a
evoluir ao l�1�go cios tempos
com a aqu1s1ção de novos
dados científicos e a utilização de
tecnologias, que tiveram como con
sequência maior rigor no diagnóstico
e na terapêutica; mas por outro lado
tornaram cada vez mais efémeros os
conhecimentos adquiridos.
Esta evolução tem vindo a ditar
graus de estruturação e funciona
mento do médico progressivamente
mais especializados e essencial
mente subordinados a critérios
biológicos. A consequência foi um
caminhar para um aprofundamento
de conhecimentos necessariamente
mais restritos, com a perda da visão
global do homem.
O exercício médico sentiu também
uma série de bloqueios e dificulda
des nas vertentes da formação, da
investigação, da organização cios
serviços e no desempenho dos actos
médicos. O estado actual da Medi
cina e a complexidade dos aspectos
organizativos, vão ter um impacto na
estruturação das Carreiras Médicas,
que obriga a encarar estas no con
texto deste Workshop de uma forma
fundamentalmente técnico-científi
ca, e deixando os aspectos de ordem
contratual para as associações de
índole sindical.
O chamado R elatório sobre as
Carreiras Médicas que deu origem às
actuais Carreiras Médicas, resultou
da fmstração que os profissionais da
altura sentiram perante a realidade
circundante e da necessidade de
construir uma arquitectura capaz de
responder aos desafios colocados
pelas condições sócio-político-sani
tárias prevalecentes. Hoje os pro
blemas são de outra ordem, mas tal
como nessa época, há uma situação
complexa que tem de ser avaliada e
para a qual têm que ser encontradas
as respostas adequadas nos aspectos
formativos e do exercício. Há pres
supostos que têm que ser realçados
para que se ultrapassem as dificul-
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dades e se atinjam patamares quali
tativos susceptíveis de imporem o
prestígio e a respeitabilidade dos
médicos:
Uma postura profissional que não
esqueça a cultura humanista que
está ligada à tradição da Medicina.
Um desempenho de funções em
qualquer modelo de exercício que
não esqueça a vertente humana
do ser necessitado de ajuda.
Um respeito pelos direitos do
doente qué deve ser feito em
todos os estaclios de evolução da
doença.
Uma relação médico-doente
assente numa comunicação que
flua numa forma serena cordial e
simples. Esta relação tem verten
tes de informação, de colheita de
dados que são essenciais ao
diagnóstico, mas tem também
componentes importantes de
índole terapêutica.
Uma activiclacle médica que não
descure a necessidade de pugnar
constantemente pelas condições
necessárias ao acto médico e tor
ná-las disponíveis, para se atin
girem níveis ele atendimento com
qualidade. Nesta perspectiva, o
investimento eleve obedecer a um
planeamento que. esbata as assi-

metrias na distribuição cios
recursos e permita a cada um uma
acção que aproveite todas as
capacidades instaladas.
A existência de novas tecnologias
é importante, mas a activiclade
clínica deve preservar o primado
do raciocínio clínico em relação à
procura de mediações tecnoló
gicas mais ou menos sofisticadas;
mesmo em ordem a obterem as
melhores performances e resul
tados, os avanços tecnológicos
devem ser utilizados sob critérios
que tenham somente em conta as
necessidades dos doentes. Assu
midos como importantes estes
pressupostos, a discussão cio
grupo obedeceu ao escalonamento
dos lemas previamente feito pela
organização:
a) A certeza e a incerteza na
decisão médica;
b) Desenvolvimento desigual cio
diagnóstico e do tratamento
médico;
c) Relação médico/doente;
cl) Relatório das Carreiras
Médicas;
e) Serviço Médico à Periferia;
1) Carreira de Clínica Geral;
g) O mesmo modelo para as três
Carreiras.

A síntese das opiniões que se con
frontaram foi tirada do consenso pos
sível que resumiremos nas seguintes
conclusões:
1 - O Grupo achou fundamental que
a discussão se centrasse nos �spec
tos técnico/científicos, com carácter
abrangente ao Sistema de Saúde, não
caindo na visão redutora �os lugares

desempenhados nos vários locais de
exercício.
2 - Diferenciar os aspectos contra
tuais cios aspeclos lécnico/cienlíficos
das carreiras.
3 - A diferenciação técnico/cientí
fica passa pelo reconhecimento da
avaliação feita inter-pares.
4 - A diferenciação deve ser assu
mida em t o t al autonomia Lécni-

co/científica, com todas as conse
quências daí decorrentes.
5 - Será desejável, incrementar 3
níveis de diferenciação técni
co/científica:
Médico em formação
especializada
Especialista
Consultor

Grupo II A Carreira Médica e a garantia de
qualidade dos Actos Médicos
A qualidade cio acto médico - pra
ticar !'bem" os diferentes "tem
pos" da intervenção no ac lo
clínico do diagnóstico, tratamento
e reabilitação, com acesso às
tecnologias actualizadas, aplica
das de forma a d e quada, para
benefício cio doente - é parte da
qualidade da Í}rática assistencial
e sofre influêrici� da orga1�ização
do sistema de ·saúde.
As carreiras médicas interagem,
de forma ineq�1íVoca, com a qua
lidade do act9 médico praticado
e, bem assim, �om a oferta dos
cuidados de saúde.
A abordagem da problemática da
garantia de qualidade do acto
médico, no que às carreiras mé
dicas respeita, tem que centrar-se
na caracterização da evolução de
medidas regulamentadoras e na
análise da situação actual.
A "evolução" da eslruluração e
regulamentação das carreiras
atendeu, sobretudo, a necessidades
administrativas, em parle de
conteúdo salarial e que introdu
ziram disfunções no sistema de
progressão profissional e tiveram
implicaçõ�s negativas na qualidade
da prestação 9a actividade médica.
A insufj�·i ência do período de
formação específica pós-especia
lização influencia a qualificação
cio aclo médico individual com
prejuízo do cles�mpenho pessoal e
inslilucional.
Não se desenvolveram esquemas/
/moclaliclacles de aquisição de

competências para a gestão de
unidades administrativas, o que
originou a desadaptação de
médicos especialistas para tarefas
em relação às quais não recebe
ram formação técnica específica.
A qualificação técnico/científica
dos médicos não vem assegurando
o princípio do acesso dos mais
capazes a posições de chefia dos
Serviços/Unidades médicas, facto
que pode ter repercussões nega
tivas na função destas como estru
turas formadoras profissionais.
A qualidade dos aclos médicos
praticados nos Serviç�s de Urgên
cia, que colhe, por vezes, uma
apreciação desfavorá v el, é
influenciada pela composição e
funcionamento das equipas e tem

implicações na formação técnica
profissional.
O sistema pelo qual se tem feito o
acesso à especialização médica
caracteriza-se pela ausência de
um quadro de admissão aos
internatos relativamente fixo, que
atenda ao princípio da satisfação
das necessidades nacionais e ins
titucionais, devidamente planifi
cadas, e da capacidade formativa
dos Serviços. Vêm-se verificando
assimetrias anuais na atribuição
de vagas para especialização, sem
aparente justificação e que
comprometem a concretização
daquele princípio.
Certas especialidades (Radiotera
pia, Medicina Nuclear, Anatomia
Patológica, etc.) têm dificuldade no

recrutamento de profissionais,
com reflexos na qualidade dos
actos médicos específicos. Re
querem-se, por isso, condições
especiais que concretizem a moti
vação vocacional para estas
especialidades.
A garantia de qualidade em
MP-dicina depende também da
selecção dos melhores profissio
nais, em concursos externos de
provimento, abertos a todos os
especialistas e tem como critério
único a competência na sua área
profissional.
A formação contínua é um pres
suposto da qualidade do acto

médico. Constata-se que, actual
mente, é insuficiente, dispersa e,
em grande parte, determinada por
razões que não se identificam
com a intenção de promover essa
qualidade.
É desejável fomentar a articula
ção de esforços de entidades que
vêm desenv olvendo formação
contínua (Instituições de Saúde,
Ordem dos Médicos, Sociedades
Científicas e Faculdades de
Medicina).
Não se tem verificado o cumpri
mento da responsabilidade legal
das Instituições Oficiais, para
organizar programas de formação

contínua, o que influencia indi
rectamente a qualidade do acto
médico.
A formação contínua deve estar
associada a modalidades de cre
ditação e sistemas de certificação
das acções formativas, para o que
se reconhece papel principal aos
Colégios de Especialidade da
Ordem dos Médicos.
A realização profissional é uma
condição da qualidade do acto
médico e nela se incluem as con
dições de trabalho e o sistema
remuneratório, cuja correcção é
indispensável para a satisfação e
motivação profissionais.

Grupo III As Carreiras Médicas e a
Responsabilidade Médica

O

grupo de trabalho reuniu
com 6 Colegas e Leve apoio
do jurista da Presidência da
Ordem dos Médicos.
Foi acordada a metodologia de rever,
de forma sistemática, os itens cons
tantes do sumário inicialmente dis
tribuído, tendo em vista a elaboração
de lista alargada de questões polé
micas ou relevantes a submeter,
futuramente a estudos mais aprofun
dados.
1 - O Grupo foi de opinião que a
visão holística integrada e continua
da dos doentes e utentes deve ser
prática dominante em futuro
próximo. Aponta-se para a necessi
dade do estudo de mecanismos
organizativos que facilitem o acom
panhamento dos doentes ou utentes
junto dos diversos especialistas
intervenientes - a criação da figura
de "gestor do doente" deverá ser
equacionada, nomeadamente nos
serviços ou instituições de saúde.
2 - As hierarquias técnico-científica
e administrativa correspondendo a
funções distintas podem, conforme
os modelos, ser geridas de forma
separada ou integrada. O estudo das
vantagens e desvantagens de um e
outro modelo, cotejados com a reali-

dade nacional, foi apontado como
prioridade de acção da Ordem dos
Médicos.
3 - Os limites à boa prática médica
relacionados com as insuficiências
e limitações dos meios e deficientes
condições do exercício profissional
nos serviços ou instituições de
saúde são cada vez mais frequentes,
exigindo a imputação da responsa
bilidade aos poderes p úblicos
salvaguardando a ética médica.
Impõe-se uma reflexão sobre um

Código de Ética das Instituições de
Saúde.
4 - O processo clínico é propriedade
material do médico e ou dos serviços
ou instituições de saúde.
O médico é fiel depositário das
informações relativas ao doente ou
utente sendo ilícita a sua divulgação
sem autorização, expressa do pró
prio. Mesmo depois da autorização o
médico será o último juiz, salvaguar
dando os interesses dos doentes e de
terceiros.

5 - A nomeação da componente
técnica da Inspecção de Saúde deve
ser da responsabilidade da Ordem
dos Médicos com vista a salvaguar
dar o rigor, a adequação e a isenção
na avaliação das situações problema.
6 - A responsabilidade médica é
parte integrante do acto médico, tem
carácter individual, é in<lepen<le11le
da natureza do exercício profissional
e do estatuto jurídico do serviço.
Foram identificados diversos níveis
de responsabilidade tais como: indi
vidual, repartida, hierárquica, soli
dária e corresponsabilidade.

7 - À natureza particular da activi
dade médica deve corresponder um
quadro jurídico adequado. Deve ser
salvaguardado o princípio essencial
ele que a activiclacle médica está
sujeita a regras probabilísticas de
diagnóstico e terapêutica.
8 - Foram identificados alguns factores
negativos de interferência no acto
médico, nomeadamente de natureza
administrativa e outra de que é
exemplo o uso de critérios e avaliações
médicas para selecção e exclusão de
pessoas, na admissão às universidades
e às empresas públicas e privadas.

9 - Finalmente foi recomendada à
Ordem dos Médicos a definição, a
actualização e o aperfeiçoamento dos
Códigos, das 01mas e dos Proto�olos
de boa prática das diversas espe�iali
dades médicas tendo em vista a promo
ção da qualidade da medicina e salva
guarda da responsabilidade médica.
O Grupo concluiu que face à vasti
dão e complexidade dos temas
abordados e das questões levantadas
pela discussão realizada importa
criar condições para alargar e apro
fundar o debate que agora se iniciou
entre os médicos.

Grupo IV Carreiras Médicas e a gestão
das Unidades de Saúde
Enquadramento

Assume o actual enquadramento
legal, não se limitando exclusiva
mente a ele.
Carreira Médica

"Trajecto profissional definido como
uma sequência ele graus (patamares de
conhecimento e diferenciação técnico
científica de responsabilidade cres
cente) exigindo pe1iodos de fo1mação e
provas públicas de competência"
O enquadramento organizacional do
exercício médico apresenta duas
dimensões ele autonomia:
Autonomia técnico-científica

Definição e reconhecimento
exclusivamente interpares.

Autonomia-técnico adminis
trativa

Conjugação da primeira com as
regras gerais de administração
vigentes, no respeito do código
ético e deontológico da OM.
ESTRUTURA ORGÂNICA
DAS UNIDADES DE SAÚDE
Unidade de saúde

Entidade prestadora de cuidados de
saúde, pluridisciplinar, especializada.
etc (Centro de Saúde, Hospital Cen
tral, Hospital Geral, Maternidade...)

Nota:

A definição de estrutura funcional
destes serviços deve ser vista à luz
de três critérios:
Quadro próprio
Nível no sistema de saúde
Perspectiva organizacional dinâ
mica
Centt·o de saúde

"Unidade integrada, polivalente e
dinâmica, prestadora de cuidados
primários, que visa a promoção e

vigilância da saúde, a prevenção, o
diagnóstico e o tratamento da doen
ça, dirigindo-se, globalmente, à .sua
acção ao indivíduo, família e à
comunidade"
O Centro de Saúde tem dois tipos de
Serviços:
Medicina Geral e Familiar:

Conjunto integrado ele unidades
prestadoras, autónomas técnica,
administrativa e financeiramente,
favorecendo a dinâmica de
pequenos grupos.

Saúde Pública:
Serviço cuja distribuição e organi
zação deverá ser pensada aten
dendo às necessidades de saúde e
dimensão populacional abrangida.

HOSPITAL
"U niclade de saúde com capacidade
para o internamento de doentes, des
tinada ao diagnóstico, tratamento e
reabilitação, cujos graus de comple
xidade exigem condições físicas
próprias para a sua execução."
Serviço hospitalar:
Área de prestação de cuidados
especializados, com autonomia
técnica, administrativa e financei
ra. Pode i ntegra r sectores ou
núcleos diferenciados.
O director cio Serviço assume a
responsabilidade integral da
gestão cio mesmo.
De partamento (e vo l uçã o
natural ou 1·esposta à incapa
cidade de gestão?):
Associação de Serviços afins e/ou
complementares com vi s ta à
obtenção de s i nergismos de
funcionamento.

Cenlt·os de 1·esponsabilidade:
A filosofia dos centros de respon
sabiliclad e deve ser aplicada a
Centros de Saúde e Serviços.
Centros de responsabilidade e
centros de custos deverão como tal
ser consideracjos instrumentos de
gestão de Centros de Saúde e dos
Serviços, e não como forma encapo
tada de legitimar o exercício da
medicina privada no âmbito dases
truturas públicas de saúde. O grupo
de - trabalho manifestou � sua preo
cupação quanto às graves questões
que esta situação tem vindo a
levantar, nomeadamente quanto à
equidade de acessibilidade e da
ética e deontologia médicas.

GESTÃO MÉDICA
Tendo em conta os conceitos aci
ma expostos, torna-se necessária
a existência de formação pré- e
pós-graduada na área da gestão.
O exercício da função de Director
de Serviço deverá pressupor a fre
quência de "Ciclos de Estudos
Especiais" na área da gestão de
Serviços.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
A insatisfaçã o sobre as actua i s
condições de trabalho foi consensual
entre os membros cio grupo. Foram
identificados os seguintes problemas
prioritá rios:
A garantia da estabilidade do
vínculo laboral.
Início da Carreira Médica n o
Internato Geral.
Salvaguarda da responsabilidade
civil e profissional, quer:
pela informação escrita pelos
médicos das insuficiências dos
Serviços;
pela responsabilização institu
cional na assunção cios even
tuais danos.

SISTEMA RETRIBUTIVO
O grupo considerou que o actu�]
sistema não co1Tesponde às expectati
vas cios médicos. Deverá ser modifi
cado, de acordo com as especificida
des e diferenciação técnica do exer
cício médico, de uma forma global e
integrada (nomeadamente pelo
aumento do número de escalões).
•
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Educação Médica
e Carreiras Médicas
Algumas Considerações e Recomendações

Joaquim Telo S. Soares
da Costa

E

mbora o nível sanitário ele um
país dependa ele numerosos
factores não relacionados
directamente com a Medicina (tais
como factores económicos, políticos,
sociais, culturais, etc.) a quantidade
e a qualidade cios seus profissionais
de saúde, designadamente cios
médicos, têm uma importância
relevante. O interesse e os meios
que, em Portugal, se dedicaram à
educação médica terão influência
indiscutível na qualidade dos seus
médicos e consequentemente na
qualidade dos actos por eles
p ra ticados. A exi s tênc ia de
carreiras médicas bem estrutura
das parece ser o principal ga1·ante
da boa qualidade da educação
médica. Entende-se por car reira
médica o "trajecto profissional
definido como uma sequência de
graus (patamares de conhecimento e
diferenciação técnico-científica de
responsabilidade ci-escente) exigindo
períodos de formação e provas
p úblicas de competência" (1).
Convém ter sempre presente que a
razão primeira da existência de

alunos e professores das faculdades
de Medicina, carreiras médicas.
hospitais, centros de saúde, etc. é a
assistência ao homem doente.
Em Portugal, o grande impulso às
carreiras médicas foi dado pelo hoje
célebre "Relatório Sobre As
Carreiras Médicas" (2), publicado
em 1961, da responsabilidade da
Ordem elos· Médicos, na altura
presidida por Jorge da Silva da
Horta. A comissão de elaboração e o
seu relator, João Pedro Miller
Guerra, merecem gratidão cio povo
português e cios seus médicos, pois o
referido relatório constitui, ainda
hoje, a pedra angular p a ra um
eventual projecto de reestruturação
das carreiras médicas existentes. É
justo lembrar, em especial aos
médicos mais jovens, que a publi
cação elo relatório foi um acto singu
lar de coragem no regime "fascista
salazaris ta" e11tão em vigor. A
estruturação das carreiras médicas
deve ser influenciada principal
mente pela evolução t écnico
científica e pouco pelas constantes
mudanças das políticas de saúde que
se têm verificado, mesmo na
vigência do mesmo governo.
Nas últimas décadas, o rêípido
desenvolvimento científico e tecno
lógico da Medicina, a consciencia
lização generalizada cio valor da
saúde no bem estar do homem e no
progresso das sociedades, o conse
quente reconhecimento cio direito à
saúde, que em Portugal tem dignida
de constitucional (3), os custos
crescentes da Medicina preventiva,
curativa e da reabilitação, e as
modificações políticas no sentido da
democracia, da solidariedade e da
equidade, causaram 1irnclanças acen
tu aclas nas políticas de saúde, no

papel cio médico na sociedade e, e1Í1
consequência, no processo da súa
formação (4), (5). (6), (7), (8),(9). O
acelerado progresso científico
tecnológico da Medicina tornou
necessário que a educação cio médi
co seja permanente, desde os bancos
ela faculdade até ao seu último acto
médico. Hoje em dia, considera:se
que a educação médica é um
processo contínuo que se desenvolve
em dois períodos consecutivos: fase
f onnat,iva e eclU,cação médica
contínua. A fase formativa desdobra
se em dois períodos sucessivos e
interligados estreitamente: fase de
formação geral e fase de formação
profissional.
A fase ele formação geral (básica ou
pré-graduada) tem como objectivos
principais habilitar os estudantes de
Medicina a:
a) entrarem em um programa de
formação profissional;
b) a aprenderem a se actualizar e a
aperfeiçoar durante toda a sua vicia
clínica, isto é, a aprenderem a
aprender.
Esta fase corresponde, em Portugal,
ao curso ele Medicina e ao Internato
Geral.
A fase de formação profis s ional
(pós-básica ou pós-graduada) tem
como objectivo principal a aquisição
de competência para exercer
Medicina em determinada área pro
fissional tecnicamente individua
lizada por aspectos diagnósticos e/ou
terapêuticos. Em Portugal, esta fase
corresponde aos diversos Internatos
Complementares.
A educação médica contínua. é uma
fase de actualização e apêrfeiçoa
mento permanentes. A educação
médica contínua tem sido_ realizada,
em Portugal, por entidades várias:

Sociedades Científicas, Faculdades
de Medicina, Ordem dos Médicos,
Direcções do Internato Médico, etc.
Demasiadas vezes, as actividades
desenvolvidas parecem ter como
obje_ctivo o ornamento dos "curri
culum vitae" de docentes e discentes
e não a educação médica contínua...
Na verdade tornou-se indispensável
que a educação médica contínua
esteja associada a modalidades de
creditação e a sistemas de certifi
caç_ã o das acções desenvolvidas,
sendo aconselhável que este papel
seja desempenhado pelos Colégios
de Especialidade da Ordem dos
Médicos.
Em virtude dos enormes progressos
da Ciência e da tecnologia médicas,
pode-se considerar a Medicina dos
nossos dias como uma verdadeira
ciência que tem, como objecto, o
homem e as suas doenças (11). O
desenvolvimento da biologia molé
cular, da genética, da imunologia, da
farínacologia e das tecnologias
diagnósticas e terapêuticas conduzi
ram a que o exercício da Medicina
atingisse um nível elevado de
eficiência no combate a muitas
doe11ças, quer curando-as, quer
red.üzindo o sofrimento por elas
provocado. Todavia, talvez o maior
progresso da Medicina hodierna
coris_i sta em se ter conseguido
deli1f1itar, com rigor e exactidão, o
que está provado, o que é provável, o
que é hipotético e o que não passa
de imaginação infundamentada (4).
Hoje em dia, os raciocínios de
decisão diagnóstica e terapêutica são
essencialmente baseados na
probábilidade.
O progresso da Medicina é bem
atestado pelo acentuado aumento da
esperança de vida nos países indus
triaÍizados de mercado livre e nos
países: em vias de desenvolvimento
como Portugal. Toda via, diversos
factores vieram desumanizar a
prática clínica, designadamente: a
acehtuada modificação da relação
médico-doente, o custo elevadíssimo
dos cuidados médicos mais diferen
ciados, a tendência para a hiper
especialização precoce do médico
jovem, o deslumbramento pacóvio
pelas técnicas diagnósticas, esque
cendo que o seu uso apropriado

consiste em suplementar mas não
su plantar um exame clínico
cuidadoso "pedra · angular" na
avaliação global do doente. O
médico deve encarar o homem
doente como um todo orgânico e
psíquico, que actua integrado em
determinada sociedade e que tem
um projecto de vida próprio, e não
como um portador de um sistema ou
orgão doente (4).
Na última década surgiram docu
mentos notáveis com recomendações
relativas à educação médica (5), (6),
(7), (8) e (9), cuja leitura é indispen
sável para quem tem responsabilida
des na formação de médicos. Parece
útil realçar algumas recomendações
neles expressas, designadamente as
seguintes (4):
a) As fases de f ormação geral e
profissio1iaf ela educação médica são
s ucessivas e interligadas, sendo
necessária uma estreita cooperação
entre os ministérios da Educação e
da Saúde e a Ordem dos Médicos.
b) Definir claramente quais os
conhecimentos, aptidões, atitudes e
valores necessários para a compe
tência profissional elo médico, em
cada patamar das carreiras médicas.
c) A aquisição de aptidões, atitudes e
valores eleve ser desenvolvida no
mesmo grau que a aquisição de
conhecimentos, de modo a se
assegurar a transmissão dos conhe
cimentos no desempenho profis
sional.
d) Os conheciment os, aptidões,
atitudes e valores a adquirir depen
dem das prioridades impostas pelos
problemas de saúde de cada país.
e) Os locais de ens ino dei
medicina clínica não pode m ser
unicamente os serviços de inter
namento, os serviços de urgência
e as consult a s exte rnas dos
hospitais, mas também os serviços
de a mbulatório. No· nosso país

existe a tend ência para que o
ensino-aprendizagem, quer no
curso de Med i cina, quer nos
internatos geral e comple1nentar,
se fm1drunente quase wrlcrunente
nos doen tes g1·aves e em fase
adiru1tada de evolução. Este tipo
de ensino-aprendizagem não dá o
·merecido relevo, por exe1nplo, às
doenças mais prevalentes que não

são graves e às fases iniciais das
doenças graves e, em consequên
cia, ao seu diagnóstico precoce.

1) Aumentar a enfase na promoção da
saúde e na prevenção da doença.
g) Aprendizagem pelo métod o de
análise de problemas. Neste método,
o problema clínico desencadeia o
processo intelectual de aquisição de
conhecimentos, isto é, um médico
deve fazer a sua auto-aprendizagem
a partir dos problemas que surgem
na prática clínica. Como escreveu
Osler: "ln what may be called the
natural method of teaching, the
student begins with the patient,
continues with the patient, anel ends
his studies with the patient, using
books and lectures as tools, as
means to an end (12)".

1) Decreto Lei nº 73/90 de 6 de Março.
2) Relatório Sobre as Carreiras Médicas;
Ordem dos Médicos,Lisboa,1961.
3) Constituição da República Portuguesa
(texto de 1989) - artigo 64º (Saúde); Porto,
Porto Editora,1989, pág. 46.
4) Organização dos internatos médicos em
Portugal; Soares-Costa JTS; Rev. Interno
1993, 1:7-19.
5) Associalion of Ame1ican Medical Colleges,
1984: Physicians for the Twenty-Firsl
Century. Repmt of Lhe Panei on Lhe General
Profissional Education of the Physician and
College Preparation for Medicine. Educação
Médica 1990, Vai.1,nº 1: 8-24.
6) Worl d-Federation for Medical
Education (WF ME), Edinburgh, 7-12
August 1988. World Conference on
Medical Education: Reporl. Educação
Médica 1990,Vai.1, nºl: 25-60.
7) The Government of Portugal,World
Health Organizalion, Regional Office for
Europe, The World Federation for Medical
Education in Europe, Lisbon, 31, Octobre 3 November 1988.Educação Médica 1990,
Vol. 1,nºl: 61-63.
8) World Health Organization. Division of
Development of Human Resources for
Health. Changin Medical Education. An
Agenda for Action. Geneve, Swilzerland
1991.
9) Educational programs in US medical
schools; Jonas SH, Etzel SI, Barzansky B;
JAMA 1992, 268:1083-1090.
10) Educação Médica. Princípios Gerais.
Educação Médica 1990, Vol. 1, nºl: 7.
11) Grandeur e Tentalions de la Médicine.
Bernard J.; Paris, Éditions Buchet/Chastel
1973,pág.313-18.
12) The hospital as a college. Osler W; ln
Aequanimitor With Other Adresses to
Medical Studenls, Nurses and Practitioners
of Medicine. 3rd. ed. Philadelphia, P .
Blackistonco, 1945; pág. 315.

Carreiras Médicas

Necessidade de uma
Política de Saúde Coerente

José Ezaguy Manaças

A

s "Carreiras Médicas" são
um assunto controverso e
_
_
motivo de discussão, tendo
vindo a público nos últimos meses a
polémica levantada pela possibilida
de de serem alteradas.
Pela sua importância e por constituir
um dos alicerces do Serviço Nacio
nal de Saúde, esta matéria ultrapas
sa largamente o âmbito dos profis
sionais médicos, reflectindo-se nos
mais diferentes níveis do funciona
mento de Lodo o Sistema.
Lembro que o Decreto-Lei 73/90,
que regulamenta as Caneiras Médi
cas, é recente. Antes de proceder a
qualquer alteração deste diploma,
seria importante começar por ana
lisar, de forma serena e pormenori
zada, quer pelo Ministério da Saúde,
quer pelas organizações médicas, a
forma como se repercutiu e as suas
consequências sobre o funciona
mento dos Serviços de Saúde e ao
nível dos profissionais médicos.
As diferentes Carreiras Médicas
(Hospitalar, Clínica Geral e Saúde
Pública) são estruturadas por catego
rias hierarquizadas, sendo a cate
goria a posição que o médico ocupa
no âmbito da Carreira, de acordo

com a sua qualificação profissional e
diferenciação das funções.
Foram estabelecidas duas modali
dades de trabalho - tempo completo
e dedicação exclusiva. A ambas as
modalidades corresponde uma carga
horária de trabalho de 35 horas
semanais, podendo, no entanto, os
médicos em regime de dedicação
exclusiva, e só estes, solicitar um
horário semanal de 42 horas.
O regime de dedicação exclusiva é
incompatível. com o desempenho de
qualquer outra actividade profis
sional pública ou privada, incluindo
o exercício de profissão liberal.
Vejamos algumas das repercussões e
consequências da actual legislação.
A maioria dos médicos que trabalha
nos hospitais não está em dedicação
exclusiva e pratica, portanto, um
horário semanal de 35 horas. Como
12 dessas horas são prestadas no
Serviço de Urgência, restam 23
horas que, distribuídas pelos dias
úteis da semana, só permitem que se
trabalhe num período limitado do dia
- em termos práticos, isto implica
que os hospitais só funcionem em
pleno durante a parte da manhã.
Esta situação é a todos os títulos in
concebível, e um contrasenso
quando a palavra de ordem é a
"rentabilidade".
É contra todos os pdncípios de
mna correcta gestão que vultuo
sos investimentos em instalações e
equipamentos, e a manutenção de
toda mna pesada estruttu·a com os
ine1·e n t e s e eleva dos custos
a d m inis t r a tivos e de funci o
nan1ento, não sejam utilizados no
máximo das suas potencialidades.
Da mesma forma, deveriam ser apro
veitados os recursos humanos,
nomeadamente os médicos enquanto
técnicos altamente diferenciados,
_cuja formação profissional foj em

grande parte efectuada em institui
ções públicas, como é bom não
esquecer.
Perante esta situação, ressaltam os
aspectos éticos e de justiça social, face
à existência das longas listas de espera
e das intervenções cirúrgicas, cuja
demora se traduz em meses e até anos!
Analisemos agora os vencimentos
dos médicos. As remunerações para
cada categoria são fixadas com base
no regime de dedicação exclusiva e
no horário de trabalho de 35 horas
semanais, a que corresponde o
índice 100. Quem não opte por este
regime é penalizado, sendo a sua
remuneração reduzida para apenas
66 por cento do valor correspondente
ao regime de dedicação exclusiva.
Para agravar ainda mais esta discre
pância, os médicos em dedicação
exclusiva podem solicitar o horário
de 42 horas semanais, auferindo um
adicional de 25 por cento sobre a
sua remuneração base mensal.
Criaram-se assim situações perfeita
mente absurdas!
Quem conheça o funcionamento de
um hospital e tenha sensibilidade
para este assunto, sabe que o
trabalho médico é um trabalho de
equipa. Sendo assim, em termos
práticos, a actuação de quem está
em exclusividade é semelhante à de
quem está em tempo c:ompleto, o que
significa que dois profissionais
médicos com a mesma categoria e
especialidade, trabalhando na mes
ma equipa e com idênticos desem
penhos, um poderá ganhar pratica
mente o dobro do outro.
Os Internos de Especialidade em
dedicação exclusiva, médicos encon
trando-se em fase de formação e não
podendo intervir autonomamente no
exercício da sua especialidade sem a
tutela de um Especialista, podem
auferir um vencimento superior.ao

de um Chefe de Serviço em tempo
completo. Convém referir que a
categoria de Chefe de Serviç o
corresponde ao topo da Carreira
Médica, p osição que só alguns
conseguem atingir ao fim de muitos
anos e ele um longo percurso.
O regime ele dedicação exclusiva é
aberrante e injusto. Frustrando as
expectativas, não conduziu n a
maioria dos casos a uma melhoria da
produtividade e rentabilidade dos
serviços de acção médica. É factor
de perturbação ele funcionamento
dos serviços, pois é indutor de
conflitos, predispondo ao m a u
relacionamento d o pessoal. S ó o alto
sentido do dever e o respeito dos
profissionais médicos pelos códigos
de deontologia e ele ética têm
atenuado este último aspecto.
Não concordo com um regime de
dedicação exclusiva imposto por
regulamento. Dever-se-iam, pelo
contrário, criar incentivos para os
m édicos não necessitarem de
trabalhar em mais outro local. Neste
sentido, o conecto é que se fomen
tem as condições para os Serviços de
Saúde funcionarem em pleno, sendo
as remunerações justas e apro
priadas.
Já é altura cios médicos, através dos
organismos representativos ela classe,
equacionarem esta grave questão e
reivindicarem o que lhes é devido.
Pelos contornos que têm assumido, é
importante analisar os "concursos
m é dicos" ele acesso às Carreiras
Médicas ou ele promoção dentro
destas, que deveriam ter como
objectivo colocar os mais aptos nos
cargos a prover, para que desta forma
se possa prestar um melhor serviço à
população. Como é sabido e convém
ter sempre presente, o Serviço Nacio
nal de Saúde é pago pelo Orçamento
Geral do Estado, ou seja, pelo bolso
dos cidadãos utentes.
Examinemos a realidade dos últimos
anos, tomando como exemplo os
concursos para Assis tente da
Carreira Médica Hospitalar, que se
revestem ele especial importância,
pois são os que dão acesso à carreira
- são institucionais, curriculares,
sendo o júri composto por médicos
nomeados pela Administração cio
Hospital respectivo.

Para um número restrito ele vagas, os
candidatos escolhidos entre os
muitos concorrentes, frequentemente
não têm sido os elementos mais
cotados, que iriam des ta forma
melhor rentabil i zar e dar maior
qualidade aos serviços, mas sim os
escolhidos entre os amigos, preva
lecendo o compadrio como critério
ele selecção, fabricando o júri para
esta finalidade grelhas classifica
tivas de forma inaceitável, recor
rendo a uma imaginativa ginástica
aritmética.
Consequentemente, um número
apreciável de candidatos que não
foram classificados dentro das vagas
existentes e se sentiram lesados, tem
exercido o seu legítimo direito de
recurso para o Ministério, através da
Direcção-Geral respectiva, onde se
têm acumulado um elevadíssimo
número de•reclamações.
Esta entidade, que deveria apreciar
e decidir de forma fundamentada e
atempada todos os recursos interpos
tos em pra z o a especificar no
respectivo regulamento do concurso,
ela mesma forma que es tabelece
prazos aos concorrentes, não o faz.
As decisões, que deveriam ser de
dias, têm sido frequentemente
arrastadas durante longos meses e
até anos e, entretanto, permite-se a
tomada de posse aos candidatos que
foram abrangidos· pelas vagas. Na
prática, tornam-se inconsequentes
muitos dos recursos hierárquicos,
pervertendo-se desta maneira o
sentido de Justiç a cio qual o
Ministério da Saúde, se quiser ter
credibilidade, deverá ser o garante.
Torna-se necessário e uTgente
moralizar o sistema!
É legítimo perguntar se são estas as
Carreiras Médicas que os médicos
pretendeni, que o Serviço 1acional
de Saúde necessita, e que melhor
servem o país.
Considero necessário e premente
toda uma reformulação das Carreiras
Médicas, assim como toda i.1ma nova
concepção dos respectivos concursos.
No entanto, é necessário e primordial
que se parta de uma prévia definição
estratégica do Sistema de Saúde, com
realismo e tendo em conta os
condicionalismos existentes, no qual
·as Carreiras Médicas deverão ter um

enquadramento adequado, constituin
do assim um dos pilares do Edifício
Saúde.
É importa;1te que se promova uin
debate alargado e profundo, onde
estejam representados os diferentes
grupos e as diferentes sensibilidades
envolvidas no processo e que sejam
elaborados e apresentad o s vários
cenários e orientações alternativas
por forma a que a decisão final
corresponda a um �ocumento
coerente e correctamente funda
mentado, e assim se evite mais uma
nova, desnecessária e efémera rajada
legislativa.
Concebo o Sisteiirn de Saúde de uma
forma integrada e toda uma Rede
Hospitalar funcionando em pleno, de
forma articulada e actuando em
complemento.

Desta fonna, as Cm-reiras Médi
cas, entre Óuh·os aspectos, deve
rão possibilitar:
- Um 1naio1'. ap1·oveitan1ento de
todos os Se1·viços de Saúde,
funcionando os hospitais de
fonna integral co111 mn aprovei
tame1ito máxitno dos recursos.
A inobilidacle do pessoal médico
clenti·o da mesma Região de
Saúde com base nas vagas exis
teiltes a cada mon1ento, corres
pondentes à mesma especiali
dade e catego1·ia, tornando-se,
portanto, desnecessária a repe
tição ele concm·sos semelhantes.
Que a tr ansferênc'ia de uni
Hospital Central p a 1· a um
Distl"ital, por iniciativ a elos
médicos, niio só os não fa ça
pe1·de1· o vú1culo, como consti
tua um fa:ctor de valorização.
Como ial, passaria a ser consi
de i-ado factor classificativo a
valol"iútr em termos ele promo
ção na Cm-reira e po1·ventti1·a
fria ajudar a r�solver a escassez
c1·ónica ele médicos no interi01·
elo país.
- Um vencimento igual p a 1·a
desempenho igual aos médicos
ela mesma can-ei.i-a e categoria.

Desejo cjue numa base de crítica
construtiva, de diálogo franco e sem
preconceitos, coi11 elevação e sentido
de Estado, se toii1en� as soluções
mais adequadas. Já não é sem
tempo!

Titulação Unica

Outros Concursos e Competência Técnica

Maria do Céu Soares Machado

F

inalmente, a partir de Janeiro
de 1995, os exames para
obtenção do grau de Especia
lista serão por Titulação Única, com
júris mistos sendo dois elementos
nomeados pelo Ministério e três pela
Ordem dos Médicos.
Para além de acabar com a duplica
ção (exame com júri do próprio
Hospital e exame com júri da Ordem)
é uma tentativa de dar uma certa uni
formidade nacional e impedir que
nalguns serviços se seja sistematica
mente classificado de 18 a 20 e
noutros o leque seja maior e mais
justo.
Os exames voltam a ter provas, cur
ricular, de doentes e teórica o que é
estimulante (há alguma coisa que
estimule mais o estudo do que ter
provas para prestar?) e possivel
mente mais justo do que uma prova
apenas curricular, da maneira que
continuam a ser os internatos em
Portugal.
Parecem assim resolvidos, e teorica
mente bem, os Exames de Saída do
Internato Complementar.
E os outros? Os de provimento?

Exames ou Concursos já tiveram
várias modalidades.
Há 30 - 40 anos eram um pavor,
(leia-se exagero) um passador de
crivos microscópicos e era uma
honra obter aprovação nem que fosse
à terceira. Contam-se histórias: A (e
é um dos proclamados barões da
Medicina) concorreu três vezes para
assistente dos Hospitais Civis de
Lisboa e só à terceira é que entrou;
Ah! isso foi o éoncurso em que B foi
chumbado por C, elemento do Júri
que não falava com o Director dele!).
Há 20 anos, após o 25 de Abril,
repentinamente, como se fosse um
direito democraticamente adquirido,
os concursos passaram a ser docu
mentais e houve uma enxurrada de
entradas para o quadro de quem
estava sem lugar, muitas vezes sem
qualquer critério.
Há 10-15 anos, os concursos para
Provimento de Assistente Hospitalar
voltam a ter provas: curricular, de
discussão de doentes e de observação
e discussão de um doente perante o
júri (a chamada "prova de caras").
Provas públicas que, sendo três,
davam azo a que quem sabia fazer
uma história clínica e discutir um
doente conseguisse obter uma boa
classificação.
Claro que para a prova de caras era
necessário ter uma certa queda para o
teatro como aquele candidato que, no
meio do anfiteatro, sendo-lhe pedido
que observasse um recém-nascido e
sabendo que é importante a lavagem
das mãos, olhou em volta e disse: não
vejo um lavatório. Alguém se apres
sou a chamar uma empregada que
entrou com uma bacia, sabão e
toalha. Parece Eça de Queiroz.
Há 10 anos voltaram a ser curricula
res com entrevista, para há cinco
anos passarem a ser documentais.

Avaliam-se as pessoas apenas pela
escrita que pode ser feita por tercei
ros. Alguns com queda para a
redacção ou composição livre (termo
mais moderno) conseguem, do nada,
escrever 100 páginas mais anexos, e
outros por vezes mais trabalhadores,
de maior valor, mas mais honestos
fazem um relato seco, omitindo o que
não parece importante. Estes, para
quem não os conhecer pessoalmente,
correm o risco de serem avaliados
injustamente.
Sou pelas provas ou, mínimo dos
mínimos, por uma entrevista. Os
médicos são, por definição, fazedo
res de histórias, por vocação,
perguntadores e a discussão pública
do currículo é fundamental para
fazer um juízo do candidato.
Isto partindo do princípio que o
lugar a concurso não está pré-deter
mi nado. Para isso, criaram-se os
"perfis" que disfarçam o "arranjo".
Isto é muito comum nos Hospitais
Distritais com a desculpa de que,
"aq uele-coi tado-j á-fez-cá-o-i n ter
nato-então-tem-direi to-a-ficar-cá",
prejudicando internos que, por
melhor classificação, optaram pelos
Hospitais Centrais e depois se vêem
sem vagas nestes -e sem possibili
dades nos outros.
E se as provas já são o que são,
então os júris...
Por lei, o Presidente do júri dos Con
cursos de Provimento para Assisten
te ou Chefe de Serviço é o Director
Clínico do Hospital. Director que é
nomeado pelo Governo, por razões
que, por vezes, nada têm a ver com
competência técnica.
O Director pode aceitar ou delegar
num dos seus adjuntos. Se aceita,
convida em geral o Director de Ser
viço das vagas que estão a concurso
e os dois constituem o resto do júri.

Se delega, supõe-se que o adjunto
também pede opinião ao Director de
Serviço. ão necessariamente. O
adjunto até pode ser doutra especiali
dade qualquer e nomear quem quiser.
Se isto já é um bocado estranho
então se o concurso for para Chefe
de Serviço...
O Chefe de Serviço é de competência
técnica provada (às vezes) e da
confiança do Director visto que o
substitui em situações determinadas e
é em quem o Director delega funções.
Sen do o júri constituído pelo
Director Clínico e nomeado por ele e
embora o Director de Serviço faça
parte a maioria das vezes (ainda há
vergonha) pode não ter qualquer
interferência na nomeação dos que
serão o seu braço direito.
Como se fosse a sogra a escolher a
empregada para a casa da nora.
Quis-se impedir os compadrios e
cada vez está pior.
As histórias repetem-se. Impugnados
estão quase todos e não acredito que
seja uma moda. A verdade é que
ninguém está contente nem acha que
haja justiça. Anulados, alguns ou
poucos.
Os júris constituem-se conforme os
candidatos que há para entrar. E até se
anulam os júris e se nomeiam outros
se não entrarem esses candidatos.
Concursos que são anulados porque
afinal as vagas eram fictícias,
médicos que não se falam e tempo
que se perde pelos corredores a
ouvir as diferentes versões dos
candidatos, dos seus amigos e dos
seus 11111111gos.
Quando acaba este caos? É óbvio
que, qualquer que seja o sistema,
podc1·ão sempre acontecer situa
ções de injustiça mas é difícil ser
pi01· do que está.
Ficam duas hipóteses: ou se 1·evê,
urgentemente, a 1·egulainentação
dos Concu1·sos o que passa tam
bém pela alteração das Carreiras
Médicas ou... que se acabem com
eles e passa a ser tudo por convite.

O Governo convida o Director do
Hospital que, por sua vez, convida o
Director do Departamento que
convida o Chefe de Serviço que
convida o Assistente que, enquanto
for Assistente, não convida ninguém.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Declaração da Ordem dos Médicos prevista no ar
tigo 12. 0 da Lei n. º 12/93, de 22 de Abril.
Conselho Nacional Executivo
Cri*iDI de marta Clllinl

A-certificação de morte cerebral requer a demons
tração da cessação das funções do tronco cerebral e da
sua irreversibilidade.
1 - Condlçõea pníYIH

Para o estabelecimento do diagnóstico de morte ce
rebral é necessário que se verifiquem as seguintes con
dições:
1) Conhecimento da causa e im:versibilidade da
situaÇào clínica;
2) Estado de coma com ausência de resposta mo
tora à estimulação dolorosa na área dos pares
cranianos;
3) Ausência de respeiração espontânea;
4) Constatação de estabilidade hemodinâmica e da
ausência de hipotermia, alterações endócrino
-metabólicas, agentes depressores do sistema
nervoso central e ou de agentes bloqueadores
neuromusculares, que possam ser responsabili
zados pela supressão das funções referidas nos
números anteriores.
li - Regras de aemlologla

1 - O diagnóstico de morte cerebral implica a au
sência na totalidade dos seguintes reflexos do tronco
cerebral:
a) Reflexos fotomotores com pupilas de diâmetro
fixo;
b) Reflexos oculocefálicos;
e) Reflexos oculovestibulares;
d) Reflexos comeopalpebrais;
e) Reflexo faringeo.
2 - Realização da prova de apneia confirmativa da
ausência de respiração espontânea.
Ili - Metodologl•

A verificação da morte cerebral requer:
1) Realização de, no mínimo, dois conjuntos de
provas com intervalo adequado à situação clí
nica e à idade;
2) Realização de exames complementares de diag
nóstico, sempre que for considerado necessário;
3) A execução das provas de morte cerebral por
dois médicos especialistas (em neurologia, neu
rocirurgia ou com experiência de cuidados in
tensivos);_
4) Nenhum dos médicos que executa as provas po
derá pertencer a equipas envolvidas no trans
plante de órgãos ou tecidos e pelo menos um
não deverá pertencer à unidade ou serviço em
que o doente esteja internado.
1 de Setembro de 1994. - O Presidente da Ordem
dos Médicos, Carlos Alberto de Santana Maia.

Inquérito aos Médicos sobre Clínica Cieral
uma iniciativa do Colégio de Clínica Geral da O.M.
Caro Colega,
A Direcção do Colégio de Clínica Geral decidiu reexaminar
um conjunto de designações que têm vindo a ser usadas na
Ordem dos Médicos, e fora dela, de uma forma menos clara
e com menor propriedade do que seria desejável.
Num workshop que recentemente se realizou na Ordem, os
médicos presentes consideraram oportuno passar a designar
a especialidade como Medicina Geral e Familiar e o espe
cialista que a exerce como Médico de Família (Vide Revista
da Ordem Jul/Ago 1994).
Contudo, têm-se vulgarizado na linguagem escrita e oral dos
médicos e da população várias expressões de conteúdos
diversos que pensamos ser necessário harmonizar, em
conjunto com os utilizadores e com as organizações que
pertencem a esta área profissional e a esta disciplina acadé
mica.

Inclusivamente, as mudanças ocorridas na Ordem e o
enquadramento legal impôem que decisões sejam tomadas
nesta matéria.
Pela importância e pelo melindre das decisões a Ordem dos
Médicos achou por bem pôr à consideração da classe um
glossário e realizar um inquérito sobre um conjunto de
alternativas.
Assim, pede-se ao Colega que tendo por base o glossário
preencha o questionário e o envie para a Ordem dos
Médicos no prazo de oito dias.
Este questionário não tem outra pretensão, a não ser a de
perceber o sentir maioritário dos Colegas, possibilitando à
Ordem dos Médicos uma decisão mais ponderada.
Muito obrigado pela sua colaboração
Lisboa, Outubro de 1994
A Direcção do Colégio

GLOSSÁRIO
ACTO MÉDICO - toda a actividade
q u e implique a realização d e
avaliações diagnósticas e/ou pro
g n ósticas relativas a o estado de
saúde de pessoas, grupos ou comu
nidades, bem como a prescrição ou
execução autónoma de medidas de
intervenção preventiva, terapêutica
ou reabilitação numa pessoa simples
identificada. Constituem ainda actos
médicos a realização de exames de
perícia médico-legal e respectivos
relatórios destinados a declarar a
estado de saúde, de doença ou de
óbito de uma pessoa. Não se incluem

A PROFISSÃO, AS DISCIPLINAS E AS
ESPECIALIDADES

disciplinas e especialidades médicas.
Na situação actual, as licenciaturas
nos países industrializados conduzem
à formação de um médico básico
pluripotencial, com as competências
mínimas para praticar actos médicos
a um n ível básico. E s t e médico
deverá optar por uma diferenciação
pós-graduada em um dos diferentes
ramos/especialidades da Medicina.

M EDICINA BÁSICA - conjunto de
conhecimentos e aptidões q u e
constituem o tronco comum a partir
do qual se desenvolvem as diversas

CLfNICA GERAL - prática médica que
se dedica ao estudo e ao tratamento
de todas as doenças em geral, inde
pendentemente do sexo, idade e tipo

dentro do conceito de acto médico as
ajudas prestadas em situações de
emergência quando não haja possibi
lidade de recurso em tempo útil à
intervenção de profissional legal
mente habilitado devendo tal ajuda
cessar logo que a ele haja acesso.

�

Inquérito aos Médicos sobre Clínica Geral
1. Médico de Clínica Geral

SIM
NÃO

0
0

2. Em relação à actualmente designada por Clínica Geral
ou Clínica Geral/Medicina Famíliar assinale a
designação que julga mais apropriada:
Clínica Geral
Medicina Geral
Medicina Familiar
Clínica Geral / Medicina Familiar
Clínica Geral e Medicina Familiar
Medicina Geral e Familiar

o
o
o
o
o
o

3. Em relação ao médico que pratica aquela
especialidade qual a designação que julga mais
apropriada
Clínico Geral
Médico de Família
Médico Geral
Generalista

o
o
o
o

de patologia. A palavra C línica
delimita esta actividade aos aspectos
relativos à doença, pode portanto
considerar-se uma àctividade
integrada na Medicina Geral. Clínica,
do gr.(Kliniké) significa "cuidados do
médico para o doente que está na
cama (Kliné)". Clínico, adj. "relativo
ao leito, médico que visita doentes
que estão na cama".
MEDICINA GER AL - disciplina e
especialidade médica que se dedica
ao estudo e intervenção nos proces
sos de saúde/doença que ocorrem
em cada pessoa considerada no seu
todo e em interacção com os seus
meios envolventes.
MEDICINA FAMILIAR - disciplina e
especialidade médica que se dedica
ao estudo e intervenção nos
processos de saúde/doença que
ocorrem no ente família, enquanto
unidade de estudo e objecto de
prestação de cuidados.
MEDICINA GERAL E FAMILIAR disciplina e especialidade médica que
combina as abordagens da Medicina
Geral e da Medicina Familiar, isto é,
que se dedica ao estudo e
intervenção nos processos de
saúde/doença que ocorrem em cada
pessoa considerada no seu todo e em
interacção com os seus meios
envolventes e em simult âneo

considera a FAMÍLIA como a unidade
de prestação de cuidados.
MEDICINA INTERNA - disciplina e
especialidade médica que se dedica
ao estudo e tratamento de doenças
internas, ou seja, das doenças que
afectam os orgãos "escondidos", não
acessíveis à observação directa.
SAÚDE PÚBLICA (enquanto especia
lidade médica) - disciplina e especia
lidade médica que se dedica ao
estudo e intervenção dos problemas
de saúde que assumem importância,
dimensão e impacto no corpo colec
tivo de uma sociedade. O foco deixa
de ser o indivíduo e a sua esfera
privada para passar a ser o bem estar
do ente colectivo ou público.
O PROFISSIONAL

MÉDICO.- o profissional devida
mente habilitado e reconhecido pela
sociedade com capacidade para
praticar actos médicos. Médico, do
lat.(medicu)" próprio para curar, que
trata, que cura; mágico".
MÉDICO A SSISTENTE PESSOAL
("personal doctor") - designação que
traduz o ponto de vista do doente na
qualificação do médico que elege
para lhe prestar assistência médica e
com o qual estabelece uma relação
personalizada e continuada.

MÉDICO DE FAMÍLIA ("family
doctor/general practitioner") designação que traduz o ponto de
vista do doente para nomear o médi
co que reconhece como o médico
que presta assistência à sua família.
ESPECIALISTA DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR - o médico generalista
que está habilitado para a prática da
Medicina Geral e Familiar.
CLINICO GERAL - o médico que se
dedica à prática da Clínica Geral.
MÉDICO GENERALISTA - designação
aplicável aos médicos de várias espe
cialidades que genericamente dão
resposta aos problemas de saúde da
população que os procuram ou que
aplicam abordagens integradas e ho
lísticas dos processos de saúde/doença
das pessoas. São exemplos, a Medi
cina Geral, a Medicina Interna, a Pe
diatria Geral, a Medicina de Cuidados
Intensivos, a Geriatria entre outros.
MÉDICO ESPECIALISTA - designação
com duplo sentido, tanto pode signi
ficar o médico que restringiu o seu
domínio de estudo e intervenção a
orgãos, aparelhos ou sistemas indivi
dualizados ou a doenças específicas,
como um médico que adquiriu
competências e habilitações especiais
para a prática de um determinado
ramo da Medicina.

4. Em relação ao médico sem qualquer especialidade ou diferenciação pós-graduada
qual a designação que julga mais apropriada
Médico
Médico Básico
Médico Geral
Clínico Geral

O
O
O
O

5. COMENTÁRIOS: ______________________________

ENVIAR O INQUERITO PARA COLEGIO DE CLINICA GERAL DA ORDEM DOS MEDICOS
AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 151 - 1770 LISBOA - PORTUGAL

O Congresso Nacional
de Medicina e a Política
de Saúde

N

o próximo mês de Março irá
realizar-se o VIII Congresso
Nacional de Medicina, que
contará no seu programa, com uma
manhã dedicada a discutir política
de saúde.
Como parceiro fundamental n a
definição ele uma política de saúde
para Portugal, a Ordem dos Médicos
não poderia alhear-se cios movimen
tos que têm surgido por toda a Euro
pa e nos próprios Estados Unidos, e
que têm levado a amplos debates
entre os vários parceiros sociais,
.acerca de questões tão importantes
como o sistema ele financiamento, a

relação público/privado ou a melhor
forma ele gerir os recursos existentes.
É para nós óbvio a existência de um
manifesto déficit de discussão nesta
matéria, tendo sido gratificante
constatar a grande adesão ao ciclo
de debates sobre política de saúde
levado a cabo no início cio ano pela
Secção Regional Sul e que represen
tou o pontapé ele saída para uma
discussão que se pretende cada vez
mais alargada.
Novas formas de financiamento,
novos modelos de gestão como a
competição gerida, ou o papel do
Estado e da iniciativa privada no
sistema ele saúde, são questões que
deveriam ser amplamente discuti
das, evitando a importação de mode
los muitas vezes desajustados à nos
sa realidade. Infelizmente o debate
tem sido escasso, tendo-se vindo a
assistir nos últimos anos a decisões
precipitadas, não discutidas nem
participadas, que têm feito da
política de saúde uma espécie de
catavento ao sabor de opiniões e
opções duvidosas, sem que se vis
lumbre um fio condutor lógico e
coerente, que possa dar garantias
aos doentes e aos profissionais ele
saúde sobre o futuro da qualidade
dos serviços em Portugal.
Também não é conhecido o papel
que eventuais cooperativas, associa
ções sem fins lucrativos ou pequenas

estruturas empresariais entre mé
dicos ou outros grupos profissionais,
possam vir a desempenhar no futuro
sistema de saúde. Pelo contrário, a
recente portaria regulamentadora da
gestão das unidades d e saúde
públicas por entidades privadas,
deixa antever graves problemas
nesta matéria, ao abrir as portas às
grandes multinacionais da prestação
de cuidados médicos. Mais urna vez,
Portugal parece querer andar ao
invés das grandes tendências actuais
em toda a Europa.
Por tudo o que foi dito, é urgente
uma maior definição do tipo de
modelo a adoptar, nomeadamente no
sentido de uma maior abertura às
convenções entre médicos e o
Serviço Nacional de Saúde, de modo
a que as várias formas de iniciativa
privada possam aparecer como uma
real opção aos serviços públicos,
numa po ição de competição saudá
vel e não parasitária, e outras saídas
profissionais sejam possíveis para os
jovens médicos que neste momento
não encontram uma verdadeira alter
nativa aos serviços estatais, pura e
simplesmente porque ela não existe.
É tudo isto que nos propomos discutir
no Congresso cio próximo ano, de
forma a que o nosso contributo se
possa repercutir futuramente na
melhoria da qualidade dos cuidados
de saúde a prestar à população.

A Saúde na Nova Era das Comunicações

T

ERMINA EM DEZEMBRO
DE 1994 O 3° PROGRAMA
Q U ADRO DE INVESTI
GAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (I & DT) da União
Europeia (UE) e com ele o sub-pro
grama AIM 90/94 (Advanced Infor
ma tics in Medicine). No novo 4 °
Programa - Quadro da UE 94/98 a
designação do sub-programa equiva
lente passará a ser "Health Tele
matics" - (Telemática na Saúde).
São enormes as potencialidades das
tecnologias de informqção e da
comunicação no sector da saúde.
Infelizmente estas potencialidades
contrastam dramaticamente com os
anacrónicos dispositivos e práticas
que caracterizam o dia-a-dia dos
serviços de saúde portugueses.
A realização da conferência final de
encerramento do AIM em Li�boa, de
6 a 10 de Dezembro de i 994, tanto
pode constituir um "happening"
formal totalmente divorciado da
realidade concreta do sector da
Saúde Português como ser um
estímulo para a recupera·r do enorme
atraso português no que respeita ao
aproveitamento em larga escala da
tecnologia informática e telemática
no sector da saúde e, portanto, para
que a inércia e a falta de visão estra
tégica possam ser ultrapassadas.
Por isso parece da máxima oportuni
dade e utilidade colaborar numa
ampla divulgação desta conferência.

Encerramento
do Programa AIM
Arranque do Programa
"Health Telematics"
Objectivos da co1úerência
· De entre os objectivos sobressaem,
em termos sucintos:
Divulgar as possibilidades tecno
lógicas actuais em investigação,
junto dos utilizadores finais;
Proporcionar a realização de uma
Exposição de indústrias e de ope
radores de telecomunicações;
Apresentar e demonstrar o que foi
atingido pelo AIM 90/94;
Encorajar os utilizadores a parti
ciparem no programa Telematics
94/98.

Alguns dos assw1los e temas da
co1Úerência
* Projectos AIM
* As prioridades dos utilizadores
* As respostas da Comissão da
União Europeia
* Demonstrações
* O 4° Programa-Quadro de Investi
gação e Desenvolvimento Tecno
lógico
* Videoconferência - "Perspectiv11s
futuras"
Organização, infor maç õ e s e
inscrições
A Organização desta conferência
está a cargo cio Ministério da Saúde,
cio IGIF-Instituto de Gestão Informá
tica e Financeira da Saúde e da
DGXIII da Comissão Europeia.
Os pedidos de informação e inscri
ções podem ser pedidos para:
AIM - Central Office
(DGXIll C - 4, Health Telematics)
Maria Laires
Av. DE Beaulieu,
29 1160 BRUXELAS - BÉLGICA
E - Mail:mlai @ dg 13. cec. be
Tel. (32.2) 296 35 45
Fax (32.2) 296 01 81
IGIF (Ministério da Saúde)
Vasconcelos da Cunha
Av. da República, 61
1000 LISBOA- PORTUGAL
Tel. (351.1) 796 28 66
Fax(351.1) 796 59 96
Local da Co1Úe1·ência:
Forum Telecom (Picoas) - Lisboa

A Telemática Aplicada à Saúde nos 3 º e 4 ° Programa-Quadro
REALIZOU-SE, NO PASSADO DIA 11 DO CORRENTE MÊS,
uma Sessão de informação sobre o Sub-Programa "Telemática
para a Saúde", no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge, no âmbito de uma sirie de Jornadas de Informação sobre
os novos programas de Investigação e Desenvolvimento, a
realizar dentro do 4º Programa-Quadro, levadas a efeito pela
Agência de Inovação/Centro Value-Porlugal.
Participaram os responsáveis pela Gestão deste programa
Comunitário, Engº . Fernanda Laires e Engº . Ilias Jacovidis,
uma representante do TGIF/Ministério da Saúde, Engº . Júlia
Ladeira e pela Administração da Agêricia de Inovação, Engº
Francisco André de Oliveira.
O serviço de Ligação Value é uma rede específica de centros
consu I Li vos dinâmicos, coordenados pelos Serviços da
Comissão das Comunidades Europeias, no Luxemburgo,

(DCXII I), que tornam as acl ividades Comunitárias de
Investigação e Desenvolvim entoTecnológico (l&DT) mais
próximas. Este Serviço promove a divulgação e a exploração dos
resultados gerados pelos programas comunitários de
investigação e facilita a participação nos próximos programas.
esta sessão referiu-se o papel da Agência de Inovação e do
Centro V alue; na perspectiva das aclividades do AIM
(Advanced lnformatics in Medicine), abordou-se a próxima
Conferência "A Saúde na Nova Era das Comunicações" que
decorrerá de 6 a 10 do próximo mês de Dezembro; a perspectiva
do Ministério da Saúde Português: contribuição das novas
tecnologias; o interesse e os benefícios para Portugal. E,
finalmente, falou-se do novo sub-programa "Telemática na
º
Saúde" continuador do AIM, no âmbito do 4 Programa-Quadro
para 94-98 (Temática).

Contacto com o Centro VALUE, em Po1·tugal: Agência de Inovação, SA. • Edificio Green Park
Av. dos Combatentes, 4-3-A, 10º C • 1600 Lisboa • Tel. 727 28 86 • Fax 727 17 33

GABINETE JURIDICO

Consultoria fiscal
1.Dívidas ao Estado
e ou à Segurança Social
anteriores a 01/01/94.
Informamos os interessados de que o
Decreto-Lei n º 225/94, de 5 de
Setembro, permite, a título excepcio
nal, a regularização das dívidas em
atraso de contribuições, impostos e

taxas, com os benefícios e nas moda
lidades referidas no mapa seguinte.
Igualmente ficaram abrangidos por
este diploma legal as infracções por
incumprimento de obrigações tribu
tárias cometidas até 31/12/93, como
por exemplo faltas de apresentação
de declarações e outros docu
mentos.

2. Caixa Geral
de Aposentações

Informamos ain da que contínuamos
a procurar aju dar a resolver os
problemas e as dúvidas junto da
Caixa Geral de Aposentações.

Resumidamente:
Juros
de Mora

Custas

Juros
Compensatórios

Coimas
ou Multas

Isenção Total

Isenção Total

Isenção de 80%

Redução a
5% do fixado

b) Pagamento até 18 prestações
(até 12.000 contos)

Isenção de 75%

3% da dívida

Isenção de 50%

10% do fixado

e) Pagamento até 36 prestações
(>12.000 até 30.000 contos)

Isenção de 62,5%

3% da dívida

Isenção de 50%

10% do fixado

d) Pagamento até 60 prestações
( > a 30.000 contos)

Isenção de 50%

3% da dívida

Isenção de 50%

10% do fixado

e) Pagamento até 120 prestações
( >a 100.000 contos*)

Isenção de 25%

3% da dívida

Isenção de 50%

10% do fixado

Forma de regularização escolhida
(dívidas até 31/12/93)

a) Pronto Pagamento
até 30/11 /94

f) lnfracções (falta de apresentação
de declarações e outros)

Isenção total

10% do máximo
da lei

• É obrigatório apresentar requerimento devidamente fundamentado até 31 de Outubro de 1994.
NOTAS:

- Para regularização das situações os contribuintes deverão dirigir-se às Tesourarias da Fazenda Pública da sua residência até 31 /11 /94.
- Para quaisquer esclarecimentos deverão dirigir-se à Repartição de Finanças ou à Ordem dos Médicos, Av. Almirante Gago Coutinho,
n.º 151 - Lisboa, a esta às 3as. feiras das 9H às 13H e às 5as. feiras das 18.30H às 20.30H, bem como deverão consultar o Decreto-Lei.

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Sul

FORMAÇÃO EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Avaliação e perspectivas futuras
Lisboa, 25 de Novembro de 1994
O PORQUÊ? A Comissão de Internos de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Nacional do Médico Interno e o

Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obtetrícia decidiram promover a organização de um
Workshop 'Formação em Ginecologia e Obstetrícia - Avaliação e perspectivas futuras' com os
seguintes objectivos:
1. Avaliar o programa de formação.
2. Discutir as alterações que se pretendam introduzir no I.C. de Ginecologia-Obstetrícia, num debate
alargado a todos os internos e especialistas (reduzir para 4 anos? criar sub-especialidades? manter ou
abolir o ano de Cirurgia Geral?)

3. Discutir o que é o ginecologia-obstetra no futuro e quais as suas saídas profissionais.
Com este objectivo foram convidados um conjunto de médicos para discutirem e elaborarem um
relatório-síntese a apresentar e discutir na sessão plenária aberta a todos os médicos às 15.30 h de 25
de Novembro de 1994. Fica assim aberto um espaço de debate e produção de ideias que se espera que
contribua para a melhoria da educação médica pós-graduada em Ginecologia-Obstetrícia.

PROGRAMA

15.30 h- Abertura

Presidente do Colégio de Ginecologia/Obstetrícia
Prof. Dr. Carlos Freire Oliveira

Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno

15.45 h16.15 h16.45 h17.00 h -

Dr. Paulo Simões
Idoneidade e Capacidade Formativa. Recomendações Europeias.
Treino no Reino Unido. Alterações Introduzidas
Café
O que pensam os Internos?

Resultados de um inquérito

Dr. Alexandre Lourenço
17.20 h- Apresentação e discussão temática.

Moderador:

Prof. Dr. Henrique Miguel Oliveira

Programa de Formação
Idoneidades
Avaliação
Saídas Profissionais

19.30 h - Encerramento

Presidente da Ordem dos Médicos
Dr. Santana Maia

�------------------------------------------------------------------------------------------Formação em Ginecologia/Obstetrícia - Avaliação e perspectivas futuras

Lisboa, Auditório da Ordem dos Médicos, 25 de Novembro de 1994

Inscrições gratuitas limitadas à capacidade do Auditório (selecção por ordem de Inscrição)

Nome Completo
Nome clínico
Especialidade
Situação profissional
Local de trabalho
Endereço para correspondência (e/ código postal)
Telefone

Data

Assinatura

RENNDA

Registo Nacional de não Dadores
Ministério da Saúde - Decreto Lei n. º 244/94 de 26 de Setembro

•

Ao instituir o novo regime de
dádiva de tecidos ou órgãos de
origem -humana para fins de
diagnóstico ou terapêuticos, a Lei n. 0
12/93, de 22 de Abril, previu
expressamente a existência de um
Registo Nacional de não Dadores,
bem como a emissão de um cartão
individual de não dador.
Importa, em consequência, regu
lamentar tais mecanismos, a fim de
viabilizar um eficaz direito de oposi
ção à dádiva que assegure e dê con
sistência ao primado da vontade e da
consciência individual nesta matéria.
Tratando-se de um direito proce
dimentalmente dependente, urge a
institucionalização de mecanismos
que, pela sua simplicidade e eficácia,
estejam ao alcance de todos aqueles
cujas convicções determinam a sua
indisponibilidade para a dádiva post
mortem de órgãos ou tecidos.
Atentas as dificuldades de prova
que as consultas ao Registo Nacional
de não Dadores podem suscitar,
consagram-se a obrigatoriedade do
registo e arquivo de tais consultas,
bem como do respectivo teor, por
período temporalmente delimitado.
Foi ouvida a Comissão Nacional
de Protecção de Dados Pessoais
Informatizados.
Assim:
No desenvolvimento do regime
jurídico estabelecido pela Lei n. 0
12/93, de 22 de Abril, e nos termos
das alíneas a) e c) do n. 0 1 do artigo
201. 0 da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:
Artigo 1. 0
Objecto
O presente diploma visa regular a
organização e o funcionamento do
Registo Nacional de não Dadores
(RENNDA) e a emissão do respec
tivo cartão individual.

Artigo 2.º
Manifestação da
indisponibilidade para a dádiva
1 - A total ou parcial indisponibi
lidade para a dádiva post mortem de
certos órgãos ou tecidos ou para a
afectação desses órgãos ou tecidos a
certos fins é manifestada junto do
Ministério da Saúde, através da
inscrição no RENNDA mediante o
preenchimento adequado pelos seus
titulares ou- representantes legais de
impresso tipo, em triplicado.
2 - O modelo do impresso tipo a
que se faz referência no número
anterior é aprovado por despacho do
Ministro da Saúde.
Artigo 3. 0
Inscrição no RENNDA
1 - A inscrição no RENNDA é
realizada através da apresentação,
pelo interessado ou por quem o
represente, em qualquer Centro
de Saúde ou extensão, do impres
so a que se refere o artigo ante
rior.
2 - O preenchimento do impresso
é controlado, no momento da sua
apresentação, pelo funcionário
recebedor, através do confronto do
teor das declarações de identidade
constantes do impresso com o
documento comprovativo da sua
identidade ou titularidade.
3 - A recepção do impresso é
confirmada pela entrega imediata de
uma cópia que ateste a entrada do
formulário nos serviços competentes,
assinada de modo legível pelo
funcionário ou agente responsável,
efectuando-se de imediato as diligên
cias necessárias para o processamento
automático do mesmo no RENNDA.
4 - A inscrição no RENNDA
produz efeitos decorridos quatro dias
úteis após a recepção do impresso.

Artigo 4. 0
Finalidade do ficheiro
O ficheiro automatizado do
RENNDA tem por finalidade organizar
e manter actualizada, quanto aos cida
dãos nacionais, apátridas e estran
geiros residentes em P01tugal, a infor
mação relativa à indisponibilidade
para a colheita de orgãos ou tecidos.
Artigo 5. 0
Dados recolhidos
e modo de recolha
1 - Os dados pessoais recolhidos
para tratamento automatizado, refe
rentes a todos os cidadãos inscritos
no RENNDA, nos termos do presen
te diploma, são o nome, morada,
naturalidade e nacionalidade, data
de nascimento, sexo, número e data
do bilhete de identidade ou cédula
pessoal e órgãos, tecidos ou fins que
não são objecto de doação.
2 - A alteração à indisponibilida
de para a dádiva, bem como a actua
lização e recolha dos dados referidos
no número anterior, são realizadas
através do preenchimento, pelos titu
lares ou seus representantes legais,
do impresso referido no artigo 2.0
Artigo 6. 0
Finalidade dos dados
Os dados pessoais constantes do
ficheiro automatizado destinam-se à
verificação, antes de iniciada a
colheita, por parte das entidades que
nos termos da lei aplicável procedem
à colheita post mortem de tecidos ou
órgãos, da existência de oposição ou
de restrições à dádiva.
Artigo 7. 0
Comunicação dos dados
1 - Através da ligação ininter-

rupta ao sistelna informático do
RENNDA é autorizada aos centros
de histocompatibilidade, aos gabine
tes de coordenação de colheitas de
órgãos e transplantação e aos institu
tos de medicina legal a consulta dos
dados referidos no artigo 5. 0
2 - No caso de não ser possível a
consulta nos termos do número
anterior, os dados referidos no artigo
5. 0 podem ser comunicados às enti
dades referidas através de telecópia.
Artigo 8. 0

Segurança da Informação

O responsável pelo ficheiro
automatizado e as entidades autori
zadas a aceder ao ficheiro, nos
termos do artigo anterior, adoptarão
as medidas técnicas necessárias
para garantir que a informação não
possa ser obtida indevidamente ou
usada para outros fins que não os
consentidos no presente diploma.
Artigo 9. 0

Conse1·vação dos dados

Os dados pessoais são conserva
dos durante os 10 anos subsequentes
ao falecimento do titular do registo.
Artigo 10.º

Direito a informação
e acesso aos dados

1 - Qualquer pessoa tem direito a
conhecer o conteúdo do registo ou
registos do ficheiro automatizado do
RENNDA que lhe digain respeito.
2 - Sem prejuízo das condições
que sejam fixadas nos termos da
alínea f) do n. 0 1 do artigo 8.º da Lei
n. 0 10/91, de 29 de Abril, a repro
dução exacta dos registos a que se
refere o numero anterior, com a indi
cação do significado de quaisquer
códigos e abreviaturas deles cons
tantes. é foi-necida gratuitamente a
solicitação dos respectivos titulares
ou represeritantes legais.
Artigo 11.º
Correcções de eventuais
inexactidões

Qualquer pessoa tem o direito de
exigir a correcção de eventuais

inexactidões, a supressão de dados
indevidamente registados e o com
pletamento das omissões, nos termos
previstos nos artigos 30.º e 31.º da
Lei n. 0 10/91, de 29 de Abril.
Artigo 12. 0

Entidade responsável

A entidade responsável pelo
ficheiro automatizado do RENNDA é
o Instituto de Gestão Informática e
Financeira da Saúde.
Artigo 13.º
Confidencialidade

1 - Todos aqueles que no
exercício das suas funções tomem
conhecimento dos dados pessoais
constantes do RENNDA ficam
obrigados a observar sigilo profis
sional, mesmo após o termo das
respectivas.funções.
2 - A violação do dever a que se
refere o número anterior constitui
ilícito disciplinar e civil.
Artigo 14.0
Emissão do cai·tão

1 - A todos os cidadãos que se
tenham inscrito no RENNDA, nos
termos do presente diploma, é
fornecido um cartão individual de não
dador, cmúorme modelo aprovado por
despacho do Ministro da Saúde.
2 - O Instituto de Gestão Infor
mática e Financeü:a da Saúde emite
e envia ao destinatário o cartão indi
vidual de não dador no prazo máxi
mo de 30 dias contados da recepção
do impresso de oposição à dádiva.
3 - O cartão contém os elementos
de identificação das pessoas a que
respeite.
4 - No caso de a indisponibili
dade da doação ser limitada apenas
a certos orgãos ou tecidos ou a certos
fins deve constar do cartão a indi
c�ção destas restrições.
Artigo 15 .º

Consulta ao RENNDA

1 - Os estabelecimentos hospita
lares públicos ou privados que, nos
termos da lei aplicável, procedem a
colheita post mórtem de tecidos ou

órgãos de em, antes de iniciada a
colheita, verificar, através dos gabi
netes de cooi:denação de colheitas de
orgãos e ti-arisplantação e dos centros
de histocompatibilidade, a existên
cia de oposição ou de restrições à
dádiva constantes do RENNDA
2 - Para efeitos do disposto no
número anterior, os gabinetes de
coordenação de colheitas de orgãos e
transplantação e os centros de histo
compatibilidade estão directamente
ligados ao ficheiro automatizado do
RENNDA .
3 - A col heita de tecidos pelos
institutos de medicina legal, nos
termos da lei aplicável, só pode ser
realizada após verificação da não
oposição à mesma, através de
consulta do RENNDA.
Artigo 16.º
Oposição

Sem prejuízo do disposto no artigo
anterior. a oposição à dádiva pode
ser prbvada pela cópia a que se
refere o n. 0 3 do artigo 3. 0 ou pelo
cartão de não dador, desde que exibi
dos ou encontrados no espólio do
falecido, antes de iniciada a colheita.
Artigo 17.º

Certificação da consulta
ao RENNDA

As consultas ao sistema infor
mático do REN DA ficam regista
das em suporte magnético em termos
que permitam fazer prova de que a
consulta foi efectuada, bem como do
respectivo teor.
Visto e aprovado em Conselho de
Ministros de 14 ele Julho de 1994.
- Aníbal António Cavaco Silva
- Alvaro José Brilhante laborinho
lúcio - Adalberto Paulo da Fonseca
Mendo - Luís Manuel Goncalves
Marques Mendes.
Promulgado em 16 de Agosto
de 1994.
Publique-se .
O Presidente da República,
MÁRIO SOARES.
Referendado em 22 de Agosto
de 1994.
O Primeiro-Ministro,
Aníbal António Cavaco Silva.

Pneumologista Português
Distinguido com o Prémio Presidencial
da Sociedade Europeia de Pneumologia

N

1 António José A. Robalo
Cordeiro

o dia 1 de Outubro, em Nice,
França, numa cerimónia que
antecedeu o 4º Congresso da
European Respiratory Society, foi
atribuído o Prémio Presidencial da
mesma Sociedade ao Pneumologista
Português Professor Doutor António
José de Amorim Robalo Cordeiro,
docente da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra desde
1964 e também Director dos Ser
viços de Pneumologia dos Hospitais
da Universidade de Coimbra.
Esta distinção, destina-se a premiar
aqueles que se distinguem no campo
da Pneumolo1':ia peia sua elevada
craveira. Na cerimónia da entrega, foi
destacado o papel do Professor Robalo

REALIZOU-SE O
l !! RALLY PAPER
DA ORDEM DO
MÉDICOS.
A realização mais
divertida da Secção
Regional do Sul em
1994.
Teve lugar no Sábado 15 de Outubro o 1 º Rally
Paper da Ordem cios Médicos que contou com
a entusiasta participação de duas dezenas de
carros e 50 pessoas.
A partida verificou-se da Av. Almirante Gago
Coutinho, e incluiu prova de "perícia" nos
Barcos a remos, no lago do Campo Grande e
peripécias que divertiram os participantes
tendo terminado no Restaurante Cabeço de
Rosa em Bucelas com a entrega ele Prémios.
Os l º e 3 º prémios foram atribuídos pela
Secção Regional do Sul ela Ordem dos
Médicos, o 2º prémio pela Agência Abreu e
consistiam ele viagens a Paris, Londres e
Madrid. Foram distribuídos os Prémios Miss e
Mister Rally, Troféu Perícia nos Barcos a
remos e Prémio Veia Literária, para o melhor
requerimento à Comissão Organizadora.
Foram distribuídos 20 b onitos troféus e
dezenas de Brindes.
Não perca a reportagem no próximo número da
Revista e o 2º Rally Paper em Maio de 1995.

Cordeiro na inserção da Pneumologia
Portuguesa em padrões Europeus,
assim como o seu desempenho em
prol da criação de um ideal europeu
para a Medicina Respiratória.
Honrada com a distinção de um dos
seus pares, a Direcção do Colégio da
Especialidade de Pneumologia da
Ordem dos Médicos, considerou na
sua reunião de 7 de Outubro, ser
este prémio, também, uma honra
para a Pneumologia Portuguesa,
assim como um estímulo para os
jovens Pneumologistas, decidindo
transmitir ao Professor Robalo Cor
deiro as congratulações do Colégio e
pedir a publicação da notícia na
revista da Ordem.

I JORNADAS MÉDICAS
LlT SO-BRASILEII0\S
\

Lisboa, 17 a 19 de Novembro de 1994
Auditório da Ordem dos Médicos
TDL\:3:

SIDA

Docnçils Tropicais e lnÍeclo-Cnulagiosas
Planeamento Familiar
S.i3ten1as de Saúde

Educação Jvlédica

Comemorações do ''Centenário
do nascimento de

Barbosa Sueiro''

N

o corrente ano passa o
"Centenário do Nascimento"
do Professor Doutor Manuel
Bernardo Barbosa S ueiro, Catedrático da Faculdade da Medicina
de Lisboa, onde ensinou 50 gerações
·- de estudantes, nas disciplinas de
Anatomia Topográfica e de História
da Medicina.
O Professor Barbosa Sueiro foi um
reconhecido H u manista, desen
volveu a sua actividade profissional
e científica em Anatomia, Antropo
logia, Biologia e Hist ória da
Medici na, tendo também sido
Professor da Faculdade de Ciências
de Lisboa, nas áreas de Zoologia e
de Antropologia, onde colaborou no
Museu Bocage.
Barbosa Sueiro nasceu em Beja a 19
de Julho de 1894, tendo falecido em
Lisboa a 2 de Outubro de 1974, foi
Fundador da Associação ele Estu
dantes do Liceu de Beja, Fundador
da Casa do Alentejo em Lisboa,
Vereador da Câmara Municipal de
• Lisboa durante a l" República,
\1
Membro da Academia das Ciências,
Membro da Sociedade ele Geografia,
Membro da Sociedade de Ciências
Médicas de Lisboa, onde impul
sio nou a Secção de História da
Medicina. e Fundador da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia.
Um numeroso grupo de individua
lidades, de v árias actividacles
profissionais e diferentes quadrantes
i deológic os, propôs ao Senh or
P residente da República, a pós
parecer da Chancelaria das Ordens,
que fosse atrib uída a Barbosa
Sueiro, a título póstumo, a "Comen
da ela Ordem ela Liberdade".
Para organizar a comemoração foi
constituída uma comissão de Home-

nagem a Barbosa Sueiro, presidida colocada uma placa na casa onde
pelo Senhor Presidente ela Sociedade viveu Barbosa Sueiro.
de Geografia, a qual levou a efeito, Também a Direcção da C asa do
naquela Sociedade, uma sessão Alentejo em Lisboa não quiz deixar
de colaborar neste Evento, organi
evocativa pública no dia 19/07/94.
O Senhor Governador Civil ele Beja e zando uma sessão ele Homenagem no
o S e nhor Presidente da Câmara dia 25/06/94 , data em que foi
Municipal de Beja associaram-se à descerrada uma placa alusiva ao
comemoração do Centenário Barbosa Homenageado.
Sueiro, tendo programado uma Vai ser lançada uma medalha evoca
"Sessão Evocativa" em Beja, a qual tiva do Centenário de Barbosa Sueiro,
da Autoria do Mestre Escultor
se realiza durante o dia 8/10/94
(sábado), data em que será também • Soares Branco.

Um numeroso grupo de
individualidades, de várias actividades
profissionais e diferentes quadrantes
ideológicos, propôs ao Senhor
Presidente da República, após parecer
da Chancelaria das Ordens, que fosse
atribuída a Barbosa Sueiro, a título
póstumo, a ''Comenda da Ordem da
Liberdade".

ULTIMA HORA

Exames de "Titulação
Única" - Portª 186/94
de 31 de Março
e Declaração de
Rectificação
Nº 59/94 de 30 de Abril
Recomendação do Conselho
Nacional Executivo
O Conselho Nacional Executivo
aconselha a Direcção de cada
Colégio a promover uma reunião
nacional conjunta de todos os
elementos por si designados para
integrarem os júris de exame, antes
do início das provas, de modo a
poderem uniformizar tanto quanto
possível os padrões adoptados por
cada júri.

Cirurgia Maxilo-Facial
Todos os médicos que se consi
derem habilitados curricu lai·
mente a fazei· parte dos quadi·os
da e sp e cia lidade de Cirugia
Maxilo-Facial devem requerei· a

sua inscnçao no respectivo Colé
gio até 30 de Novembro de 1994,
faze n do ac o m p anhar o s e u
requerimento de admissão com 4
exemplares do Curriculum Vitae.

Direcções Eleitas:
COLÉGIO DE
COLÉGIO DE
Bll.INO-HEMOTERAPIA NEURORADIOLOGIA

COLÉGIO DE
ONCOLOGIA )IÉDICA

- Áharo Ferrt'ira
da Cunha \Ionteiro
- Cario-, \lanuel
Barra Falcão
- :\faria Gracinda
Ga,-par de o
S u-,a
- :\Iaria Helt>na
Dia-, :\h-e,-,
- :\faria Lui,-a Dia,
Ho1ta de Ofüeira Pais
- ;\laria Paula Queiroz
de �ei�·a elo Rôlo
- \Iarília Jo,-,é
o
S art',- \lorai,,

- Eduardo :\lanuel Lope,Bnrno da Co,-ta
- Joaquim Jo,-,é Gonw,;
Pereira de Gouwia
- Jo,;é Eduardo T.de Ca,-,tro
- Jo,;é \lanuel Leal da "'iha
- Jo,;é da iS ha Ferreira
- Luí,-, Brandão \1.Lima
- ;\faria Candida Be,-,,-a
Rodrigue,; de Azt'\ edo
- \Iaria Helena Amaral
do,-, Santo,-, Ct>n á,-w
- :\faria Regina .ela 'iiha
Guerreiro Leitão ela iS lva
- \ alt>ntim \ze, edo
de Canalho

(.R.\.)
(S.R..)
(.R.S.)
( .R.'\.)
(.R.C.)
C.R.C.)
(.R.'\.)

- .\dalberto Paulo
da Fon�eca Mendo
- :\ugu:;to \1anuel Tinoco
Goulão Constâncio
- Eduardo ugu to Baptista
Pereira l\1edina
- Fernando :\1anuel
da Costa Reis
- Franci»co José de
Ca,;tro Filipe \Iartins
- Joaquim Ferreira
Rodrigue::; da Cruz
- Jo,;é Rodrigues
de ,.ousa Fernandes

(.R.'.\.)
(S.R.S.)
(.R..)
(.R.�.)
(.R.C.)
('.R. .)
(S.R.C.)

(S. R.S.)
(S.R.S.)
(S.H.S.)
(S.R.N.)
(S.R. .)
(S.R.C.)

(S.R.1 .)
(S.R.C.)
(S.R.C.)
(S.R.S.)

