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Debate de Ideias 
Participação e 
Responsabilização 
Médica 

e om a publicação no Diário da 
República cio seu Estatuto 
Disciplinar, os médicos por

tugueses vêem finalmente satisfeita 
uma velha reivindicação. Sem força 
de lei, o documento que até agora 
existia, e com base no qual era exer
cido o controlo disciplinar, conduzia 
a uma situação contraditória, com 
claros prejuízos para a imagem da 
Classe e da sua Ordem. 
S�m poderes para penalizar os 
prevaricadores, transparecia para a' 
opinião pública a ideia de corporati
vismo e de proteccionismo. É evi
dente que tal situação, repudiada 
pelos médicos desde há anos, não 
deixf[va de agradar ao poder em 
molI)entos que todos temos bem 
presente. 
Mas a especialização, a crescente 
atenção que a opinião pública 
dispensa aos casos de alegada negli
gência, muito por acção cios mPdia, e 
principalmente a pressão exercida 
pela Ordem dos Médicos conduziu, 
finalmente, à publicação cio Estatuto 
Disç:i pl i na r. 
Estamos agora na posse de um 
instrumento que permite, de facto, o 
exercício da justiça. E com o 
Estatuto Disciplinar está aberto o 
caminho para uma maior transpa
l'ência junto da opinião pública e 
para uma maior responsabilização do 
papel da Ordem dos Médicos. 

O Regulamento cios contratos-pro
grama de gestão f)rivada dos hospi
tais é um documento que interessa à 
generalidade cios Médicos, pelo que 
não entendemos como o Senhor 
Minist ro da Saúde publica este 
documento sem consulta prévia da 
Ordem cios Médicos. Um documento 
que, no essencial, se esgota nas 
condições a que devem sujeitar-se os 
candidatos. Dos critérios de decisão 
pouco ou nada, transparecendo da 
leitura um preocupante vazio. É um 
mau princípio que um processo que 
promete eficácia e melhor aprovei
tamento cios recursos, arranque como 
mero enunciado de questões admi
nistrativas, esquecendo-se de referir 
claramente os critérios da escolha. 
Como preocupante é também o 
silêncio sobre os deveres cios empre
gadores dos médicos que vão 
trabalhar sob o novo regime. 

Dr. Santana Maia 

Bastonário da Ordem dos Médicos 

Dia 29 de Setembro realiza-se o lº 

Debate sobre O Passado, o Presente 
e o Futuro das Carreiras Médicas, 25 
anos após o início do l º Internato 
Geral Obrigatório. É cio interesse cios 
médicos que este debate aborde 
globalmente as carreiras médicas e 
os temas que mais intei·essam aos 
médicos e que culminará na elabo
ração cio 2º Relatório das Carreiras 
Médicas. 
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Titulação U nicai 
Comissões Técnicas 

·' 

Carta enviada ao Ministro da Saúde e que 
mereceu a sua concordância: 

Excelência, 

Com a publicação da Legislação 
sobre "Titulação Única", é nosso 
parecer que deverão cessar funções 
as Comissões Técnicas no âmbito da 

�orlaria 978/92 de 13 de Outubro, 
pois qualquer médico para ser 
reconhecido como especialista pela 
Ordem dos Médicos, para além do 
exame contemplado pela "Titulação 
Única" tem ao seu dispor o mecanis-

mo disposto pelo Artº 92º cio Estatu
to da Ordem dos Médicos, entidade 
que tem a competência para conferir 
o grau de especialista.

Com os meus melhores cumprimentos, 

O Presidente 
Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

Competências de 

N europediatria, 
Intensivismo e 
Epidemiologia 

N
o CNE de 9/4/94 foi decidido
criar as Competências de 
Neuropediatria, Intensivismo 

e Epidemiologia. Até 31 de Dezem
bro de 1994 far-se-à aprovação da 
orientação geral sobre as Especia
lidades, Sub-Especialidades, Compe
tências e Idoneidades Técnicas, e a 
nomeação de três elementos, um de 
cada Secção Regional. 

F armação Médica 
Despacho do Ministério da Saúde que cria a Comissão 
Permanente com o objectivo de estudar e propôr as medidas 
necessárias à resolução das questões relacionadas com a 
profissionalização e a especialização médicas. 

e onsiderando a necessidade de
se proceder a uma avaliação 
constante do processo de 

formação com vista à profissionaliza
ção e especialização médicas; 

Considerando as alterações a intro
duzir nos internatos médicos 
decorrentes da mudança da estrutura 
da licenciatura em medicina; 

Considerando que a Ordem dos 
Médicos deve participar com carác
ter permanente no estudo e resolu
ção dos problemas que se levantam à 
formação profissional especializada; 

Nestes termos, determino: 

1) É constituída uma comissão
permanente com o objectivo de

estudar e propôr as medidas 
necessárias à resolução das 
questões relacionadas com a 
profissionalização e a especia
lização médicas, à qual compete: 

a) Analisar as modificações curri
culares a introduzir nos inter
natos médicos por mudança da
estrutura cio ensino na licen
ciatura em medicina;

b) Articular com o Ministério da
Educação nas matérias refe
rentes ao ensino médico.

2) A comissão referida no número
anterior é composta pelos seguin
tes elementos:

Director dos Hospitais da Uni
versidade de Coimbra, que 
preside; 

Presidente da Comissão Nacio
nal dos Internatos Médicos; 
Presidente do Instituto de 
Clínica Geral da Zona Sul; 
Três elementos a designar pela 
Ordem dos Médicos*. 

3) O apoio logístico à comissão é
assegurado através do meu
Gabinete.

Lisboa, 5 de Julho de 1994 

O MINISTRO DA SAÚDE 

* Representantes designados pela
Ordem dos Médicos:

Carlos Santos 
José Luís Biscaia 
Pedro Nunes 

S.R.N. 
S.R.C. 
S.R.S. 





possibilidade de representação do ar
guido. Pretendeu-se ainda evitar o pro
telar indeterminado do próprio processo 
disciplinar pelo estabelecimento de um 
prazo para a sua conclusão. 
O regime do estatuto disciplinar agora 
aprovado, no que respeita aos médicos 
que prestam serviço em organismos 
integrados no Serviço Nacional Je 
Saúde, não colide com a jurisdição 
disciplinar decorrente da aplicação do 
Estatuto Disciplinar dos Funcionários 
e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de 
Janeiro. 
Foram ouvidos a Ordem dos Médicos e 
os órgãos de governo próprio das 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira. 
Assim: 

o uso da autorização legislativa con-

cedida pelo artigo l.º da Lei n.º 9/94, 
de 26 de Abril ,  e nos termos das 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 201.º 
da Constituição, o Governo decreta õ 
seguinte: 

Artigo l.º - É aprovado o Estatuto 
Disciplinar dos Médicos, anexo ao 
presente diploma e do qual faz parle 
integrante. 

Arl. 2.º - Aos processos pendentes à 
data da entrada em vigor do presente 
diploma são aplicáveis as seguintes 
regras: 
a) As normas relativas à responsabili

zação e à qualificação de infracções
constantes do Estatuto anexo são
aplicáveis na medida em que forem 
mais favoráveis ao arguido;

b) As normas processuais são de
aplicação imediata.

Art. 3.0 
- São revogados os artigos

68.º e 71.º do Decreto-Lei n.º 282/77,
de 5 de Julho.

Visto e aprovado em Conselho de 
Ministros de 9 de Junho de 1994. 

Aníbal António Cavaco Silva 
- Álvaro José Brilhante Laborinho

Lúcio 
- Adalberto Paulo da Fonseca Mendo.

Promulgado em 27 de Julho de 1994. 
Publique-se. 

O Presidente da República, 
MARIO SOARES. 

Referendado em 29 de Julho de 1994. 

O Primeiro-Ministro, 
Aníbal António Cavaco Silva. 
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CAPÍTULO 

Princípios gerais 

Artigo l." 

Jmisdição disciplinar 

1 - Estão sujeitos à jurisdição discipli
nar da Ordem dos Médicos, nos termos 
previstos neste Estatuto e seus regula
mentos, todos os médicos inscritos no 
momento da prática da infracção. 
2 - O pedido de cancelamento e a sus
pensão da inscrição não fazem cessar a 
·esponsabilidade disciplinar por
rnfracções praticadas anteriormente. 

Artigo 2." 
lnfracção disciplinai· 

Comete infracção disciplinar o médico 
que, por acção ou omissão, violar 
dolosa ou negligentemente algum ou 
alguns dos deveres decorrentes do 
Estatuto da Ordem dos Médicos, do 
Có.digo Deontológico, do presente 
Estatuto, dos regulamentos internos ou 
das demais disposições aplicáveis. 

A1·tigo 3.º 

Responsabilidade 
disciplinar e c1·iminal 

1 - A responsabilidade disciplinar 
perante a Ordem dos Médicos coexiste 

com quaisquer outras previstas por lei. 
2 - Pode, porém, ser determinada a 
suspensão do processo disciplinar 
perante a Ordem dos Médicos até à 
decisão a proferir noutra jurisdição. 
3 - Sempre que da prática do exercício 
da medicina resulte violação de 
normas de natureza deontológica, é 
reconhecido à Ordem dos Médicos a 
possibilidade de instaurar inquérito ou 
processo disciplinar ao abrigo do 
presente Estatuto. 

Artigo 4.º 
Competência elos conselhos 

elisciplina1·es 1·egionais 

1 - Compete aos conselhos discipli
nares regionais, adiante designados 
«COR», exercer a competência disci
plinar da Ordem dos Médicos relativa
mente aos médicos que exerçam a sua 
actividade na área da respecliva região 
no momento da prática da infracção. 
2 - A competência disciplinar respei
l a  n le a infracções cometidas por 
membros de um COR defere-se a outro 
dos COR de acordo com um sistema 
rotativo uniforme e periódico, apro
vado pelo Conselho Nacional de 
Di ciplina no início d.e cada triénio. 

A1·tigo 5.º 

Competência do Consellw 
Nacional de Disciplina 

Compete ao Conselho acional de 
Disciplina: 
a) Exercer a competência disciplinar

em relação ao presidente e a anti
gos presidentes da Ordem dos
Médicos; 

b) Exercer a competência disciplinar
em relação aos membros, antigos ou
actuais, dos conselhos com compe
tência genérica da Ordem dos
Médicos;

c) Exercer a competência disciplinar
em relação aos seus próprios mem
bros;

d) Conhecer, por via de recurso, das
deliberações disciplinares tomadas
pelos COR.

A1·tigo 6.º 
Instauração ele procedimento 

disciplinar 

1 - O procedimento disciplinar é 
instaurado: 
a) Por deliberação do COR com

petente com base em participação
dirigida à Ordem dos Médicos por
qualquer pessoa ou entidade devi
damente identificada que lenha
conhecimento de facto susceptível
de integrar infracção disciplinar;

b) Por decisão do presidente da
Ordem dos Médicos ou do presi
dente do COR competente, inde
pendentemente de participação.



2 - Havendo participação, ou de 
acordo com o disposto na alínea b) do 
número anterior, o presidente do CDR 
competente pode ordenar diligências 
sumárias para esclarecimento dos 
factos antes de decidir ou de submeter 
o caso à deliberação do CDR.

Artigo 7.º 
Legitimidade 

Nos termos previstos no presente 
diploma, podem intervir no processo, 
requerendo e alegando o que tiverem 
por conveniente, as pessoas com inte
resse directo nos factos participados. 

Artigo 8.º 
Natureza secreta 

do processo 

1 - O processo é de natureza secreta 
até ao despacho de acusação. 
2 - O relator pode, contudo, autorizar a 
consulta do processo pelo interessado 
ou pelo arguido quando não haja 
inconveniente para a instrução, ou 
ainda, no interesse desta, dar-lhes a 
conhecer cópia do processo, a fim de 
sobre a mesma se pronunciarem. 

Artigo 9.º 
Prescrição e caducidade do 

procedimento disciplinar 

1 - O direito de instaurar procedi
mento disciplinar prescreve no prazo 
de três anos contados da data da 
prática da infracção. 
2 - Caducará o competente procedi
mento disciplinar se, conhecida a falta 
pelos órgãos competentes da Ordem 
cios Médicos ou pelo seu presidente, o 
mesmo não for instaurado no prazo de 
três meses, sem prejuízo, porém, da 
responsabilidade disciplinar dos 
titulares desses órgãos que couber por 
causa dessa omissão. 
3 - A infracção disciplinar que cons
titua simultaneamente ilícito penal 
prescreve no mesmo prazo que o proce
dimento criminal, se este for superior. 

Artigo 10.º 
Desistência 

do procedimento disciplinar 

A desistência do procedimento disci
plinar pelo interessado extingue a 
responsabilidade disciplinar, salvo se 
a falta imputada afectar a dignidade do 
médico visado ou o prestígio da profis-

são ou da Ordem dos Médicos ou os 
interesses de terceiros. 

Artigo 11.º 
Direito subsidiário 

À jurisdição disciplinar da .Ordem dos 
Médicos aplicam-se, subsidiariamente, 
o Estatuto Disciplinar dos Funcioná1ios 
e Agentes da Administração Central,
Regional e Local e as normas gerais de
direito penal e de processo penal.

CAPÍTULO li 

Das penas disciplinares 
e da sua aplicação 

A1·tigo 12.º 
Penas disciplinares 

As penas disciplinares são as seguintes: 
a) Advertência;
b) Censura;
c) Suspe1Ísão até cinco anos; 
d) Expulsão.

Artigo 13.º 
Penas acessó1·ias 

1 - As penas acessórias são as seguin
tes: 
a) Perda de honorários;
b) Publicidade da pena.
2 - A pena acessória de perda ele 
honorários só pode ser aplicada cumu
lativamente com a pena de suspensão 
até cinco anos. 

Artigo 14.º 
Gràduação da pena 

As penas devem aplicar-se em função 
da culpa do agente, tendo em conta 
todas as circunstâncias do caso, os 
antecedentes profissionais e discipli
nares cio arguido e as consequências 
da infracção. 

Artigo 15.º 
Advertência 

A pena de advertência é aplicável a 
infracções leves. 

Artigo 16.º 
Censu1·a 

A pena de censura é aplicável a infrac
ções graves a que não corresponda a 
pena ele suspensão ou a de expulsão. 

Artigo 17 .º 
Suspensão 

1 - A pena de suspensão é aplicável às 
seguintes infracções: 
a) Desobediência a determinações da

Ordem dos Médicos, quaildo estas 
correspondam ao exercício de pode
res vinculados atribuídos por lei; 

b) Violação de quaisquer deveres 
consagrados em lei ou no Código 
Deontológico e que visem a protec
ção da vicia, da saúde, do bem-estar 
ou da dignidade das pessoas, 
quando não lhe deva corresponder 
sanção superior. 

2 - O encobrimento do exercício ilegal 
da medicina é punido com pena de 
suspensão nunca inferior a dois anos. 

Artigo 18.º 
Expulsão 

A pena de expulsão da Ordem cios 
Médicos é aplicável: 
a) Quando tenha sido cometida infrac

ç ão disciplinar que também
constitua crime punível com pena
de prisão superior a três anos;

b) Quando se verifique incompetência 
profissional notória, com perigo
para a saúde dos pacientes ou da
comunidade; 

c) Quando ocorra encobrimento ou 
participação na violação de direitos 
da personalidade dos doentes. 

Artigo 19.,º
Circunstâncias 

agravantes especiais 

1 - Sã� circunstâncias agravant.e
especiars: 
a) A prática de quaisquer actos que

visem a obtenção de lucros indevi
dos ou desproporcionados à custa
dos doentes;

b) A prática de quaisquer actos que
importem prejuízo considerável
para terceiros;

c) A reincidência 
2 - Dá-se a reincidência quando a
nova infracção disciplinar é cometida
antes ele decorrido um ano sobre a data
em que tiver findado o cumprimento
ela pena imposta por virtude de
infracção anterior.
3 - Ocorrendo qualquer circunstância
agravante especial, as infracções a que
correspondam as penas de advertência
ou de censura são punidas com a pena
de suspensão e naquelas a que corres-



'ponda pena de suspensão o seu limite 
mínimo é fixado em dois anos. 

Artigo 20.º 
Perda de honorários 

A perda de honorários consiste na 
devolução dos honorários já recebidos 
que tenham origem no acto médico 
objecto da infracção punida, ou na 
perda do direi to de os receber, se 
ainda não tiverem sido pagos. 

Artigo 21." 
Publicidade da pena 

A publicidade da pena consiste na 
publicação em órgãos de comunicação 
social, de âmbito nacional ou regional, 
da pena aplicada. 

CAPÍTULO Ili 

Da instauração do processo 

A1·tigo 2 2. º 
Instauração P. rlistl'ibuição 

do processo 

1 - Instaurado o procedimento discipli
nar, deve o processo ser distribuído a 
um dos membros do COR competente, 
para instrução. 
2 - A distribuição será rotativa, de 
acordo com ordem preestabelecida no 
início do mandato do COR respectivo. 
3 - Qualquer relator designado nos 
termos dos números anteriores pode 
pedir escusa, alegando impedimento 
temporário ou a existência entre ele e 
o presumível infractor de relações que
ponham em causa a sua independência

na instrução, a qual só procede quando 
aceite pelo COR. 

Artigo 23.º 
Assessol'ia jurídica 

Em qualquer fase do processo pode o 
COR ou o relator solicitar ao assessor 
jurídico da respectiva secção regional 
as indicações necessárias à marcha do 
processo. 

Artigo 24.º 
Instrução 

l - A instrução do processo disciplinar 
é sumária, devendo o relator remover 
todos os obstáculos ao seu célere 
andamento e recusar tudo o que for 
impertinente, inútil ou dilatório. 

2 - A forma dos actos, quando não 
esteja expressamente regulada, deve 
ajustar-se ao fim em vista e limitar-se 
ao indispensável para o atingir. 

Artigo 25.º 
Poderes do relato1· 

Compete ao relator regular o andamen
to da instrução do processo e manter a 
disciplina nos respectivos actos. 

Artigo 26.º 
Local de instn1ção 

1 - A instrução realiza-se na cidade 
sede do COR competente, salvo 
quando haja conveniência para o pro
cesso em que as diligências ocorram 
1ioutro síJio. 
2 - Quando necessário ou conveniente, 

o relator pode delegar a competência
instrutória em conselhos distritais ou
nas secções e delegações referidas no
n.º 2 do artigo 2.º do Estatuto da
Ordem dos Médicos.

Artigo 27.º 
Meios de pt·ova 

1 - Na instrução do processo são admi
tidos todos os meios de prova permiti
dos em direito. 
2 - O relator deve notificar o médico 
arguido para se pronunciar, querendo, 
sobre a matéria da participação, salvo 
quando isso possa prejudicar a instru
ção. 
3 - O interessado e o arguido podem 
requerer ao relator todas as diligências 
que considerem necessárias ao apu
ramento da verdade. 

Artigo 28.º 
Termo da instrução 

1 - Finda a instrução, o relator profere 
despacho de acusação ou elabora pro
posta fundamentada de arquivamento 
do processo ou de que fique a aguardar 
produção de melhor prova, consoante 
considere que existem ou não indícios 
suficientes da prática da infracção 
disciplinar. 
2 - A proposta de arquivamento ou de 
que o processo fique a aguardar 
produção de melhor prova é apresen
tada ao COR competente, o qual, na 
primeira sessão seguinte, com ela 
concorda ou determina que o processo 
prossiga com a realização de diligên
cias complementares ou com o 
despacho de acusação, podendo, neste 
caso, ser designado novo relator de 
entre os membros do COR que tenham 
votado a continuação do processo. 

CAPÍTULO IV 

Da acusação e da defesa 

A1·tigo 29. º 
Despacho e acusação 

l - O despacho de acusação deve 
especificar a identidade e demais 
elementos pessoais relativos ao argui
do, os factos imputados e as cir
cunstâncias em que os mesmos foram 
praticados, as normas infringidas, a 
sanção aplicável e o prazo para a apre
sentação de defesa. 



2 - Simultaneamente é ordenada a jun
ção aos autos de extracto do registo 
disciplinar do arguido. 

A1·tigo 30.º 

Suspensão preventiva 

1 - Com o despacho de acusação que 
conclua pela aplicação de pena não 
inferior a seis meses de suspensão 
pode ser proposta a suspensão preven
tiva do arguido, a deliberar, por 
maioria qualificada de dois terços, 
pelo CDR competente. 
2 - A suspensão preventiva pode ser 
decretada, em especial, nos casos 
seguintes: 
a) Quando exista a possibilidade de

prática de novas e graves infracções
disciplinares;

b) Quando a instrução possa ser per
turbada em termos que prejudi
quem o apuramento da infracção. 

3 - A suspensão preventiva não pode 
ultrapassar três meses e deve ser des
contada na pena de suspensão que 
venha a ser aplicada. 
4 - Os processos disciplinares em que 
o arguido se encontre preventivamente
suspenso preferem a todos os demais.

Artigo 31.º 

Notificação da acusação 

1 - O arguido é notificado da acusação 
pessoalmente ou pelo correio, entre
gando-se-lhe a respectiva cópi-a. 
2 - A notificação, quando feita pelo 
correio, é remetida, sob registo e aviso 
de recepção, para o domicílio profis
sional ou local de trabalho, ou para a 
residência ou domicílio fiscal do 
arguido, consoante a sua inscrição 
esteja ou não em vigor. 
3 - Se o arguido se encontrar em parte 
incerta e for desconhecida a sua resi
dência, é notificado por edital referin
do apenas que se encontra pendente 
um processo e qual o prazo para apre
sentação de defesa, o qual deve ser 
afixado na porta do seu último domicí
lio profissional, do seu último local de 
trabalho ou da sua última residência 
ou domicílio fiscal conhecidos e ainda 
nas instalações do CDR competente. 

Artigo 32.º 

Prazo para defesa 

1 - O prazo para defesa é fixado pelo 
relator, não podendo ser inferior a 10 
nem superior a 20 dias. 

2 - Quando a notificação seja feita 
para o estrangeiro ou por edital, o 
prazo para defesa não pode ser inferior 
a 30 nem superior a 60 dias. 
3 - A pedido do arguido, pode o 
relator, em casos justificados pela 
complexidade da matéria ou por 
impedimento manifesto, prorrogar o 
prazo para apresentação da defesa ou 
aceitá-la, quando apresentada fora de 
prazo. 

A1·tigo 33.º 

Representação 

1 - O arguido deve defender-se 
pessoalmente, podendo porém, nomear 
em sua defesa um representante espe
cialmente mandatado para o efeito. 
2 - O arguido pode fazer-se repre
sentar por qualquer outra pessoa, 
quando esteja impossibilitado de o 
fazer pessoalmente por ausência ou 
incapacidade física ou mental. 

A1·tigo 34. º 
Apresentação da defesa 

1 - A defesa deve ser apresentada por 
escrito, expondo claramente os factos, 
a sua interpretação e as razões que a 
fundamentam. 
2 - Com a defesa deve o arguido, 
querendo, apresentar o rol de teste
munhas, juntar documentos ou reque
rer a realização de quaisquer diligên
cias, que podem ser recusadas quando 
manifestamente impertinentes, dilató
rias ou desnecessárias para o apura
mento dos factos. 
3 - Não podem ser indicadas mais de 3 
testemunhas por cada facto especi
ficado, não devendo o total exceder 10 
testemunhas, sem prejuízo do disposto 
no artigo seguinte. 

Artigo 35.º 

Novas diligências 

1 - O relator pode ordenar a realização 
de novas diligências que considere 
necessárias para o apuramento da 
verdade. 
2 - Quando surjam novos elementos 
probatórios, deve ser notificado o 
arguido para que se proi1uncie, 
querendo, em prazo não inferior a 5 
nem superior a 10 dias. 

Artigo 36.º 

Alegações 

1 - Realizadas as diligências a que se 
referem os artigos anteriores, o partici
pante, quando exista, e o arguido são 
notificados para alegarem, querendo, 
por escrito, em prazos sucessivos de 
10 dias. 
2 - Só há lugar a alegações se a pena 
indicada na acusação for igual ou 
superior à de suspensão ou quando o 
relator o determine. 

Artigo 37.º 

Consulta do p1·ocesso 

Durante os prazos para a apresentação 
da defesa ou das alegações, pode o 
processo ser consultado na secretaria 
regional respecti va, às horas de expe
diente, ou confiado a advogado cons
tituído, para exame no seu escritório. 

Artigo 38.º 

Relatório 

Encerradas as alegações, quando 
tenham lugar, ou terminado o período 
referido no artigo 30.º, deve o relator, 
em prazo  não superior a 10 dias, 
elaborar um relatório, no qual deve 
especificar os factos provados e não 
provados e as normas violadas, 
concluindó pelo arquivamento do 
processo ou pela formulação de uma 
proposta de sanção. 

CAPÍTULO V 

Da decisão disciplinar 

Artigo 39.º 

Vista 

1 - Elaborado o relatório, é o processo 
enviado para exame a cada um dos 
membros do CDR competente. 
2 - Os membros referidos no número 
anterior têm 5 dias para estudar o 
processo, devendo nele exarar a 
menção de que o fizeram. 
3 - Quando, pela clareza da causa, o 
relator assim o entenda, são suprimi
das as formalidades referidas nos 
números anteriores, sendo substituídas 
pela leitura do relatório em reunião do 
COR. 

Artigo 40.º 

Decisão 

1 - Terminado o período de exame, é o 
processo agendado, por ordem da data 
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de acusação, mas sem prejuízo do 
disposto no n.º 4 do artº 30.º. 
2 - Se algum ou alguns dos membros, 
quando não tenha havido exame, se 
declarar não habilitado a decidir, pode 
ser deliberada a suspensão da decisão, 
indo o processo a exame do interes
sado ou interessados, por prazo não 
superior a 5 dias para cada um, findo o 
qual vai  o processo novamente à 
sessão, pai-a decisão. 
3 - Os votos de vencido devem ser 
fundamentados. 
.4 - Em caso de empate, o presidente 
tem voto de qualidade. 
5 - Os processos disciplinares devem 
ser instruídos e apresentados a julga-

mento no prazo de um ano a contar da 
sua distribuição. 

A1·tigo 41. º 
Novo 1·elator 

Quando o CDR discorde do relatório e 
das propostas do relator, ou quando se 
mostre excedido o prazo fixado no n.º 5 
do artigo anterior, pode deliberar a sua 
substituição por outro membro, que 
deve proceder, no prazo de 10 dias, à 
elaboração do novo relatório, ou à 
conclusão da instrução no prazo que 
lhe for fixado. 

Artigo 42.º 

Notificação da decisão 

1 - As decisões finais são notificadas 
ao arguido, aos interessados e ao 
presidente da Ordem dos Médicos e 

publicadas no órgão oficial da Ordem 
dos Médicos. 
2 - A decisão deve ser notificada ao 
arguido, nos termos do artigo 31.º. 

CAPÍTULO VI 

Dos recursos 

A1·tigo 43. º 
Decisões recon·Íveis 

1 - Das decisões dos CDR cabe 
recurso para o Conselho Nacional de 
Disciplina. 
2 - O direito de recurso não pode ser 

objecto de renúncia antes de conhe
cida a decisão. 
3 - Não são recorríveis as decisões de 
mero expediente ou de organização dos 
trabalhos. 

Artigo 44.º 
Legitimidade 

Podem recorrer o arguido, os interes
sados e o presidente da Ordem dos 
Médicos. 

Artigo 45.º 

Prazo 

1 - O prazo para interposição de 
recursos é de 8 dias contados da 
notificação ou de 15 dias a contar da 
afixação do edital. 
2 - O presidente pode recorrer no 
piazo de 30 dias, mandando seguir o 

recurso mediante simples despacho. 

Artigo 46.º 
Subida e efeitos 

1 - Os recursos interpostos de des
pachos ou decisões interlocutórios 
sobem com o da decisão final. 
2 - Têm efeito suspensivo os recursos 
interpostos pelo presidente e os das 
decisões finais. 

Artigo 47.º 
Alegações em 1·ecurso 

·1 - Admitido um recurso que suba
imediatamente são notificados o recor
rente e recorrido, quando haja, para
apresentar alegações escritas, em
prazos sucessivos de 15 dias.
2 - O presidente pode limitar-se a
fazer seguir o recurso, podendo no
respectivo despacho vir alegar o que
entender. 

Artigo 48.º 
Decisão do recm·so 

À decisão dos recursos aplica-se, com 
as necessárias adaptações, o disposto 
nos artigos 37.º e seguintes. 

Artigo 49.º 

Baixa do p1·ocesso 

Julgado definitivamente em recurso, o 
processo baixa ao CDR respectivo. 

CAPÍTULO VII 

Dos processos especiais 

SECÇÃO 1 
Processo de inquérito 

Artigo 50.º 
Processo de inquérito 

Pode ser deliberada a abertura de pro
cesso de inquérito sempre que não 
esteja concretizada a infracção, não 
seja conhecido o infraclor ou ainda 
quando seja necessário esclarecer 
factos constantes da participação. 

Artigo 51.º 
Objecto do inquérito 

1 - O inquérito apenas tem por objecto 
factos ocorridos em instituições 
médicas de natureza privada. 



2 - As direcções médicas e os órgãos 
de gestão das instituições referidas no 
número anterior devem prestar, 
quando solicitados, toda a colaboração 
necessária ao apuramento dos factos. 

A1·tigo 52.º 

Tramitação 

1 - O processo de inquérito regula-se 
pelas normas aplicáveis ao processo 
disciplinar em tudo o que não estiver 
especialmente previsto. 
2 - Concluído o inquérito, deve ser 
elaborado relatório que proponha a 
instauração de um ou mais processos 
disciplinares ou o arquivamento do 
processo, consoante se considere 
existirem ou não indícios suficientes 
da prática de infracções disciplinares. 

SECÇÃO li 
Processo de revisão 

Artigo 53.º 

Competência 

A revisão das decisões insusceptíveis 
de recurso com trânsito em julgado é 
da competência do Conselho acional 
de Disciplina. 

Artigo 54-. º 
Legitimidade 

1 - O pedido de revisão pode ser 
formu 1 ado pelo interessado, pelo 
arguido condenado ou ainda por seus 
herdeiros. 
2 - O presidente pode apresentar, fun
damentadamente, propostas de 
revisão. 

A1·tigo 55.º 
Condições da concessão 

da 1·evisão 

A revisão só pode ser concedida nos 
casos seguintes: 
a) Quando surjam novos factos ou

novas provas susceptíveis de cons
tituir forte presunção no sentido da 
alteração da decisão a rever;

b) Quando outra decisão, já sem
recurso, tenha vindo considerar
como falsos os elementos de prova 
decisivos para a decisão a rever;

c) Quando outra decisão, já sem
recurso, puna por parcialidade,
corrupção ou suborno, praticados
no processo a rever, elementos cuja

intervenção tenha sido determi
nante para a decisão; 

d) Quando se mostrar, por exame psi
quiátrico ou outras diligências, que
a falta de integridade mental do
arguido poderia ser causa da sua
inimputabilidade.

A1·tigo 56.º 
Tramitação 

1 - Apresentado o pedido, acompanha
do de toda a prova, cabe ao Conselho 
Nacional de Disciplina decidir da sua 
admissão, face aos elementos que o 
acompanharem. 

2 - Sendo admitido, é designado 
relator e são notificados o arguido e os 
interessados para se pronunciarem no 
prazo de 15 dias cada um. 
3 - Compete ao relator elaborar relató
rio, mandando, caso o entenda, rea
lizar diligências complementares, e 
apresentar proposta que negue ou 
conceda a revisão. 

Artigo 57." 

Baixa do p1·ocesso 

Concedida a revisão, é o processo reme
tido ao órgão que primeiramente decidiu 
para q11e o instrua e decida de novo. 

SECÇÃO Ili 
Processo de reabilitação 

A1·tigo 58.º 

Da 1·eabilitação 

1 - Os médicos expulsos da Ordem dos 
Médicos podem ser reabilitados desde 
que hajam decorridos 10 anos sobre a 
aplicação da pena e se encontrem 
verificados os seguintes requisitos: 

a) Tenha havido reabilitação judicial, 
se a ela houver lugar;

b) Não haja riscos para a saúde dos
pacientes e da comunidade;

c) Se mostre acautelada a dignidade
da medicina.

2 - Quando a expulsão tenha ocorrido 
por força do disposto na alínea b) do 
artigo 18.º, a reabilitação depende da 
prestação de provas públicas, em 
termos a fixar em regulamento. 
3 - Em casos especiais, a reabilitação 
pode ser limitada à prática de certos 
actos médicos. 
4 - À reabilitação aplica-se, com as 
necessárias adaptações, o disposto nos 
artigos 54.º, 56.º e 57.º. 

CAPÍTULO VIII 

Da execução das decisões e 
sua impugnação contenciosa 

A1·tigo 59." 
Competência 

Compete ao presidente do CDR provi
denciar para que se proceda à 
execução das decisõ_es proferidas nos 
processos em que sejam arguidos os 
médicos inscritos nas secções regio
nais respectivas. 

Artigo 60.º 
Não cump1·itnento 

É suspensa a inscrição do médico 
punido até cumprimento das decisões 
disciplinares. 

Artigo 61." 

Momento da execução 

1 - As decisões devem ser executadas 
a partir do dia imediato àquele em que 
se tornem insusceplíveis de recurso. 
2 - Se à data da notificação da decisão 
disciplinar estiver suspensa a inscri
ção do arguido, o cumprimento da 
pena de suspensão tem início a partir 
do dia imediato àquele em que tiver 
lugar o levantamento da suspensão da 
mscnção. 

Artigo 62.º 

Impugnação contenciosa 

Das decisões do Conselho Nacional de 
Disciplina cabe recurso contencioso, 
nos termos da lei geral. 

) 
' 



Morte Cerebral 

Documento aprovado no Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida e entregue ao 

Senhor Ministro para publicação 
no Diário da República 

Critérios 

de Morte Cerebral 
A certificação de morte cerebral 
requer a demonstração da cessação 
das funções do tronco cerebral e da 
sua irreversibilidade. 

I - Condições Prévias 

Para o estabelecimento do diagnós
tico de morte cerebral é necessário 
que se verifiquem as seguintes 
condições: 

1. Conhecimento da causa e irrever
sibilidade da situação clínica.
2. Estado de coma com ausência de
resposta motora à estimulação dolo
rosa na área dos pares cranianos.
3. Ausência de respiração espon
tânea
4. Constatação de estabilidade
hemodinâmica e da ausência de;
hipotermia, alterações endócri
no/metabólicas, agentes depressores
do sistema nervoso central e ou de
agentes bloqueadores neuromus
culares, que possam ser responsa
bilizados pela supressão das funções
referidas nos números anteriores.

II - Regras de Semiologia 

1. O diagnóstico de Morte Cerebral
implica a ausência na totalidade dos
seguintes reflexos do tronco cere
bral:

a) Reflexos fotomotores com pupilas
de diâmetro fixo;

b) Reflexos oculocefálicos
c) Reflexos oculovestibulares
d) Reflexos corneopalpebrais
e) Reflexo faríngeo

2. Realização da prova da apneia
confirmativa da ausência de respira
ção espontânea

III - Metodologia 

A verificação da Morte Cerebral 
requer: 

1. Realização de, no mínimo, dois
conjuntos de provas com intervalo
adequado à situação clín.ica e à
idade;
2. Realização de exames comple
mentares de diagnóstico, sempre que
for considerado necessário;
3. A execução das provas de morte
cerebral, por dois médicos especia
listas. (em Neurologia, Neurocirurgia
ou com experiência de cuidados
intensivos).
4. Nenhum dos Médicos que execute
as provas poderá pertencer a equipas 
envolvidas no transplante de órgãos 
ou tecidos e pelo menos um não 
deverá pertencer à unidade ou 
serviço em que o doente esteja inter
�ado. 

Decreto-Lei n.º 12/93 
D.R., 1 Série A, nº 94 de
22/4/1993 (pg. 1963)

Artigo 12º 

Certificação ela morte 

1- Cabe à Ordem dos Médicos,
ouvido o Conselho Nacional da Ética
para as Ciências da Vida, enunciar e
manter actualizado, de acordo com
os progressos científicos que venham
a registar-se, o conjunto de critérios
e regras de semiologia médico-legal
idóneos para a verificação da morte
cerebral.

2- O Bastonário deve comunicar ao
Ministério da Saúde o texto aprovado
pela Ordem dos Médicos fixando os 
critérios e regras referidos no
número anterior, para publicação na
l." série do Diário da República.
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Etica 

em cuidados 

de saúde 

1 José de Paiva Boléo-Tomé 

Comunicação 
apresentada 
em reunião sobre 
Comissões de Ética 
na Direcção Geral 
da Saúde 

P 
edem-me para, como repre
sentante da Ordem dos 
M édicos, falar aqui, ne�ta 

Reunião, de Ética em Cuidados de 
Saúde. Seria possível, dentro deste 
tema tão vasto, abordar aspectos 
bem diferentes como a relação 
médico-doente, o segredo médico, o 
tratamento de dados clinicos infor
máticos, a eutanásia, a experimen
tação clínica, o racionament� dos 
cuidados de saúde, e tantos outros. 
Pensei, no entanto, que, à maneira 
de introdução ao estudo e desenvol
vimento da qualidade humana nas 
atitudes e nos programas nas 
Unidades de Saúde·, poderia ser útil 
regressar um pouco às origens, isto é, 
aos conceitos e suas consequências. 

Comecemos pela noção de Ética: 
investigacão filosófica do compor
tamento e respectivos juízos de 
valor-aprovação/desaprovação, bom 
mau, correcto/incorrecto ... 
(Dic. Encicl. Língua Port. dir. Dr. 
José Pedro Machado) 

Assim, se falamos em ética nos 
cuidados de saúde, falamos obriga
tóriamente em comportamentos e nos 
juizos de valor desses comportamen
tos. Queiramos ou não queiramos a 
nossa vicia é pautada por esses juízos 
de valor. Quando são elabo;.aclos 
programas sanitários, programas que 
se dirigem a pessoas, está por isso 
mesmo implícito neles um esforço de 
aperfeiçoamento ou mesmo modifi
cação de c·omp.ortamentos. 

Quer dizer; ao falarmos em ética nos 
cuidados de saúde, falamos no 
estudo e no modo de actuar sobre 
comportamentos, seja do agente de 
saúde seja das pessoas a quem são 
dirigidos os cuidados. Em resumo, 
falamos em educação para a saúde. 
É esta educação que se situa na base 
do edifício das relações éticas em 
saúde. 
Educação é urna palavra complicada 
e, tal como a ética, não poc!e ser 
tomada num sentido puramente 
aquisitivo, nem num sentido 
normativo. Por várias vezes a defini 
já como "o esforço de aperf�içoa
mento, de dignificacão e de aprofun
damento dos valores humanos", ·o 
que trás consigo necessáriamente 
estudo, corJhecimento, esforço, 
análise pessoal, valorização respon
sabilização, participação, solidarie
dade activa. É uma dinâmica que 
coloca a pessoa em permanente 
confronto com as suas próprias 
atitudes e com todos os ·que se 
encontram à sua volta num compro
misso de valor e de progresso 
humano. 
A saúde, numa perspectiva ética, diz 
respeito à globalidade do individuo, 
considerando-o na sua dignidade 
essencial. Educar para a saúde será 
introduzir nesta visão global, a 
dinâmica própria de todo o processo 
realmente educativo. Uma presença 
ética nos cuidados de saúde, seja 
nos comportamentos, seja nos 
programas, não é possível sem esta 
dinâmica educativa. 



Mantendo-nos apenas no plano dos 
conceitos e das suas consequências 
éticas em saúde, vejamos um pouco 
onde nos conduz uma saudável 
dinâmica educativa, nos diferentes 
aspectos do individuo global. 
Assim se considerarmos a saúde 
biológica e as suas alterações - a 
doença física, a malformação - não 
podemos perder de vista aquela 
globalidade que está sempre 
presente no individuo são ou doente; 
a ferida, a infecção, o traumatismo, a 
málformação, o tumor, podem ter um 
significado mínimo sob o ponto de 
vista técnico e transformar-se, para o 
doente, num mundo de perturbações 
afectivas e psíquicas. Ou podem 
também, apesar da sua gravidade 
evidente, ser assumidas pelo doente 
como experiências de incontestável 
valor educativo. 
S ão muitos os exemplos que 
poderiam ser citados tanto de uma 
situação como da outra; na primeira, 
todo o médico viu já surgir na sua 
frente o doente destruído pelo peso 
de uma preocupação, baseada numa 
pequena lesão com ou sem valor 
clinico. O acolhimento do doente 
como um ser humano que sofre, a 
compreensão que lhe é oferecida, 
fazem parte fundamental do alívio de 
que o doente necessita. Na segunda, 
cito-lhes apenas um exemplo de um 
doente já falecido que esteve 
internado no serviço que dirijo. 
Tratava-se de um jovem paraplégico 
que tinha por hábito ir visitar e 
animar (eu dirià, educar. .. ) ds 

doentes mais difíceis internados· no 
serviço, transmitindo-lhes a sua 
alegria, a sua esperança. 
Mas educar rto plano da saiíde
biol6g ica significa não apenas 
acolher com humanidade, com 
simpatia: implica conhecer e 
respeitar a evolução biológica do ser 
humano desde a concepção até à 
velhice. Não é possível admitir que, 
numa perspectiva educativa da 
saúde biológica se ponha de lado, 
como tantas vezes se faz, o respeito 
integral pela dignidade do ser 
humano. Por exemplo quando se 
planificam programas contra
ceptivos, jogando com a criança 
concebida ou com a mulhe;· e o 
homem como se de coisas ou 
animais se tratasse; quando se 
executam, sob coação ou não progra
mas de vacinação maciça ou 
campanhas de despistagem do 
cancro do colo uterino ou da mama, 
sem um mínimo de comunicação 
humana, como quem lida com gado, 
não se está a cumprir nenhum 
programa de educação sanitária, mas 
sim a amesquinhar, a insultar o 
homem e a mulher, na dignidàde que 
lhes é própria. 
-Se, dentro da mesma perspectiva
educativa, analisarmos o plano de
saiíde afectiva, temos de considerar 
de importância primordial o
conhecimento das fases de cresci
mento e desenvolvimento afectivo, a
passagem da fase captativa à fase
oblativa, a abertura para o mundo
d�s outros, a promoção de quali-

dades como a generosidade e a dedi
cação, e a educação para o amor, 
primeira vocação e fundamento da 
plenitude de realização do ser 
humano. 
Esta educação para o amor, que é 
palavra e programa basilar, no plano 
de saúde afectiva e pedra essencial 
para chegar a uma saúde psíquica e 
espiritual, necessita de algumas 
considerações clarificadoras. Na 
verdade, a palavra amor faz parte do 
tal lote de palavras com sentidos 
adulterados, que tornam por vezes a 
comunicação humana difícil e ... 
arriscada. Amar significa ser capaz
ele fazer o que pode tornar feliz e 
dignificar o pr6ximo. ão apenas 
tornar feliz, mas também e 
simultaneamente dignificá-lo. Sendo 
assim, não podem restar dúvidas de 
que o amor é parte essencial de todo 
o programa educativo, seja ele
sanitário ou não.
É bem evidente que este co;1ceito de 
amor, que é afinal o verdadeiro,
nada tem a ver com esse outi"o que 
usa abusivamente o mesmo vocábulo 
para significar um exercício físico, o
acto sexual, desligado de qualquer 
noção de doação com dignificação.
Trata-se, neste caso, de uma
verdadeira mascarada egoísta em
que o usufrutuário é, em geral o
homem e a vítima principal, eviden
temente e quase sempre, a mulher. É
deste "amor" que falam certos
programas sanitários que abusiva
mente se intitulam de "educação
sexual", propostos ou em execução, 



para classes juvenis ou grupos de 
adultos. 
O conceito educativo de saúde 
afectiva, exige desde os primeiros 
momentos da caminhada educativa, 
um ambiente afectivo completo para 
que seja possível o desenvolvimento 
harmónico, nas diferentes etapas 
afectivas, desde a infância à idade 
adulta. Certas formas de autismo, 
muitas dislexias, assim como muitos 
comportamentos considerados 
anormais, e muitos dramas sociais, 
podem identificar-se com graves 
carências afec tivas em diversos 
estadios de desenvolvimento. 
Finalmente, se nos debruçarmos 
sobre saúde psíquica e espiritual 
dentro do conceito educativo, 
entramos no campo mais difícil e 
mais dramático da sociedade actual. 
Pedi um dia a um jovem que me 
desenhasse o homem, tal como ele 
nos é apresentado nos meios de 
comunicação social e tal como ele 
transparece em muitos programas 
designados como e<lucativos; surgiu 
no quadro um monstro em que 
avultavam uns orgãos sexuais 
enormes (a ânsia, o culto do prazer 
irresponsável, no momento que 
passa), seguidos por uns membros de 
tamanho razoável (o homem
máquina, o culto da produção), mas 
com uma cabeça reduzida a um 
pequeno ponto. No exagero da 
caricatura está traduzido perfei
tamente o drama da sociedade em 
que vivemos. 
Retiremos ao homem tudo o que o 
identifica como diferente e superior 
aos animais - o seu espírito, marcado 
pela inteligência e pela vontade. O 
que fica? Será algum ser aparente-
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mente idêntico aos ammais no seu 
comportamento? Não; fica, sim, o ser 
mais desprotegido e incapaz de toda 
a escala animal. É que o ser humano 
nem sequer está protegido da sua 
própria destruição por instintos 
como os dos animais, que impõem 
regras de comportamento que lhes 
permitem a sobrevivência. O homem 
é dominado por forças, impulsos, 
totalmente desregrados que o 
destroem, se não forem controlados 
pelo seu espiríto. Por isso se pode 
em verdade dizer que o ser humano 
é o único ser vivo que nasce verda
deiramente livre e com a possibi
lidade de vir a ser um individuo 
conscientemente livre. Não me 
refiro, é evidente, a conceitos 
políticos de liberdade, pintados das 
cores e matizes mais diversas; refiro
me sim à capacidade única que o ser 
humano possui de ordenar o que é 
naturalmerl'te desordenado, de 
agarrar nos impulsos, nos desejos, 
dar-lhes a nota humana, isto é, 
espiritual, através da inteligência e 
da vontade, transformando-os em 
criação, em harmonia. 
O impulso sexual nunca será amor 
se o espírito não lhe imprimir a 
marca de humanidade, o impulso 
que leva o homem a alimentar-se, irá 
destruir o seu bem-estar físico, se 
não for comandado pelo espírito. E 
assim, o mais pequeno acto aparen
temente insignificante, do nosso dia
a-dia, ou tem a marca de espírito ou 
não é humano, porque entra no 
desregramento completo de um 
comportamento biológico desprovido 
de instintos reguladores. 
O conceito educativo da saúde 
psíquica e espiritual reconhece e 

promove o desenvolvimento destas 
realidades. Nada será possível 
construir em saúde, numa perspe
cti va correctamente ética, e seja 
qual for o campo sanitário a consi
derar (sida, droga, alcool, violência, 
poluição), se os programas educa
tivos não tomarem o respeito e a 
promoção do espírito humano como o 
alicerce do trabalho a empreender. 
Espero não ter deixado dúvidas 
quanto aos princípios e à dinâmica 
que devem presidir a todo o 
programa de saúde que pretende ser 
educativo, isto é, que procura 
manter-se num plano ético de 
comportamentos e de relações 
humana. Estes princípios e esta 
dinâmica irão informar e orientar 
qualquer programa de educação para 
a saúde dirigido seja ao indivíduo, 
seja à família, seja à sociedade, seja 
aos agentes de saúde. 
Há aproximadamente um ano no III 
Curso de Geriatria da F.M.L. 
ouvimos um apelo do Procurador de 
Justiça: "É preciso regenerar a ideia 
de fraternidade" "A solidariedade 
nacional caíu nas mãos dos 
aparelhos estatuais", num Estado 
sem rosto "em que ninguém é 
responsável". "Por todo o lado se 
ouvem reivindicações quantitativas ... 
e quase ninguém fala em reaprender 
a pensar". 
Este é o ponto fundamental. A marca 
humana é a marca do seu espírito. É 
inútil falar em Bioética nos cuidados 
de saúde se o que nos envolve e nos 
domina não tiver essa marca humana 
que torna activos, actuantes, os 
conceitos de faternidade, de 
solidariedade, de responsabilidade, 
em suma de humanidade. 

-
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estará novamente disponível no mercado

a part ir de 13 de Seteq,b ro de 1994.



Internato de 

Clínica Geral 

De correu nos dias 8 e 9 

de Junho, nas inslalações 

do Forum da Maia, o 

"Workshop do Interno", 

da respon sabilidade da 

Coordenação do Internato 

Complementar de Clínica 

Geral da Zona Norte 

E
ste Workshop visou sobre
tudo proporcionar aos 
Internos de Clínica Geral e 

aos Orientadores de Formação um 
espaço de intercambio de ideias e 
experiências, avaliando os sucessos 
e fracassos, apontando erros ou 
dificuldades e descobrindo soluções. 
Estiveram presentes cerca de 127 
médicos, dos quais cerca de uma 
centena eram internos. 
O Workshop esteve dividido em dois 
grandes blocos temáticos, um sobre 
o próprio internato e outro, de carac
ter mais científico, sobre a Família.
No primeiro foram abordados os
seguintes temas: "Situação actual do
I.C.C.G.: plano de formação, duração
e avaliação". Foi feita uma introdu
ção histórica ao início do Internato,
apresentou-se a situação em diversos
países e apreciou-se e comentou-se a
experiência de alguns internos de
diferentes anos e regiões. A partici
pação da assembleia foi viva e inte
ressada, com alguma discussão à
volta de problemas comuns.
Outro tema abordado foi o das
"Pers pectivas futuras e saídas

profissionais", numa mesa-redonda 
que contou com a presença de repre
sentantes da Ordem dos Médicos, da 
A.P.M.C.G., dos sindicatos e de uma 
instituição de medicina convencio
nada. Outras entidades convidadas 
não compareceram, empobrecendo 
um pouco uma mesa que se previa 
polémica mas que acabou por ser 
consensual no apontar das questões 
com que se debate o exercício actual 
e futuro da Clínica Geral. Este exer
cício não pode ser dissociado de 
aspectos mais vastos como o do Sis
tema de Saúde, do seu financia
mento, da relação entre os sectores 
público e privado, entre outros. 
Ainda dentro das reflexões sobre o 
Internato, numa das tardes, os parti
cipantes dividiram-se em grupos de 
trabalho para discutirem o "Perfil do 
Orientador ", a "Idoneidade dos 
locais de estágio" e a "Uniformidade 
de critérios na aprendizagem/avalia
ção". Os relatores dos grupos apre
sentaram depois em plenário as 
respectivas conclusões. No primeiro 
grupo foram focados os aspectos dos 
critérios de selecção dos orientado-
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res, dos incentivos que lhes podem 
ser proporcionados, da sua avaliação 
e do relacionamento orienta
dor/orientando. O segundo grupo 
discutiu critérios de idoneidade, no 
que se refere à estrutura física e 
humana dos Centros de Saúde, e de 
que recursos estes devem dispôr. 
Finalmente, o terceiro grupo debru
çou-se sobre a aprendizagem e como 
esta pode ser facilitada, tendo sido 
sugerida a criação de "blocos" de 
formação e de avaliação, que agru
passem algumas valências. 
O tema científico "A Família em 
Clínica Geral" foi objecto de uma 
conferência por um médico com 
larga experiência neste campo, e de 
uma mesa de casos clín icos de 
famílias com problemas, comentados 
pelo conferencista. 
Paralelamente aos trabalhos houve 
urna exposição de posters científicos 
e uma outra exposição de quadros de 
pintores médicos. 
As conclusões deste Workshop estão 
nesta altura a ser compiladas e 
organizadas, e estarão brevemente 
disponíveis em publicação. 

' 
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ospitais 
HOSPITAL DO SAMS 

N o passado dia 7 de Setembro
foi inaugurado um novo
hospital em Lisboa, cerimó

nia presidida pelo Sr. Presidente da 
República Dr. Mário Soares. 
Destinado aos beneficiários dos Ser
viços de Assistência Médico-Social 
(SAMS) do Sindicato dos Bancários 
do Sul e Ilhas este hospital constitui 
um novo conceito de prestação de 
serviços de saúde em articulação di-

----------

recta com os serviços de ambulatório. 
Este projecto constitui uma 
iniciativa a destacar no campo da 
saúde privada em Portugal, já que 
sem qualquer apoio estatal esta 
instituição orçada em cerca de 4,5 
milhões de contos e equipada com 
sofisticados meios técnicos permite a 
prestação de uma diversidade de 
cuidados de saúde inédita nas 
instituições privadas portuguesas. 

HE ALTH CARE INTERNATIONAL: E 

E 
111 Junho de 1994, e após mais 
de uma década de planea

. mento, foi aberto em Glasgow, 
na Escócia o primeiro hospital da 
Comunidade Económica Europeia 
(CEE) afiliado a uma universidade. 
A conclusão deste projecto de 350 
milhões de dólares levado a cabo 
pela "Health Care International" 
(HCI) poderá bem significar o início 
duma nova era nos serviços de saúde 
especializados para toda a comuni-
dade internacional. Toda a organiza-
ção da HCI, e em particular esse seu 
grande hospital na Escócia, foi  
criada para oferecer um serviço de 
saúde da mais alta qualidade e a um 
preço tão compensador que o torna 
assim acessível a muitos pacientes 
de toda a Europa, do Médio Oriente 
e do Norte de África, os quais ante
riormente não tinham a possibili
dade de o usufruir. Prevê-se que 
numa fase inicial a maioria das admi- 41} 
ssões à HCI seja para casos difíceis 
de cimrgia, incluindo o tratamento de 
doenças cardiovasculares, cancro, 
condições ortopédicas complexas e o 
transplai�te de orgãos. Muitos desses 
pacientes serão financiados através 
de fundos públicos. 
A ideia de criar a HCI foi lançada há 
mais de 15 anos por dpis professores 
da Escola Médica de Harvard, o Dr. 
Angelo Eraklis e o Dr. Raphael 
Levey, que foram os seus co-funda
dores e co-presidentés. Estes dois 
cirurgiões do Hospital Infantil de 
Boston preocupavam-se cada vez mais 
com o reduzido acesso e capacidade 
financeira dos hospitais americanos 
para pacientes estrangeiros com 
doenças complicadas e deficiências. 

] 
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Ao planear a HCI, os Drs. Eraklis e 
Levey viram a oportunidade única de 
criar um centro médico académico 
de primeira ordem: um centro médi
co semelhante aos hospitais univer
sitários de Boston, que contasse com 
a colaboração de médicos de renome 
internacional para pronunciar os 
mais sofisticados diagnósticos e ofe
recer tratamentos a uma grande 
variedade de pacientes internacio
nais, a preços mais acessíveis. Criar
se-ia ainda mais acesso a esse tipo 
de tratamento com o estabelecimento 
de centros de saúde satélite em 
países europeus, do orte de África 
e do Médio Oriente. 

As Instalações 

O hospital da HCI na Escócia, com 
260 camas e equipado com a mais 
alta tecnologia, está situado a 15 
minutos do aeroporto internacional de 
Glasgow e a cerca de 11 Km da sua 

afiliada académica, a Universidade de 
Glasgow com as suas instituições 
clínicas e de pesquisa, as quais gozam 
de renome internacional. 
Esse hospital está equipado com 21 
salas operatórias, 64 camas indivi
duais para cuidados intensivos e 
instalações para tratamento de 
ambulatório. Tem ainda 4 salas de 
caterização cardíaca, um departa
mento de medicina nuclear, uma 
vasta gama de equipamento ultrasó
nico, um departamento de mamogra
fia, um departamento com "scan
ners" CT e um departamento de 
MRI. Além disso, o programa 
oncológico multidisciplinar da HCI é 
apoiado por um departamento de 
terapia e radiação com um acelara
dor linear e uma sala de simulação. 
Todo o pessoal desse hospital em 
Glasgow é auxiliado por um dos 
sistemas de serviço iiúormativo mais 
sofisticados de todo o mundo. Todas 
as camas estão providas de um ter
�1i nal de computador ligado a uma 

rede interactiva de informação, o que 
reduz grandemente a dependência em 
papeís e oferece uma excelente base 
de dados para pesquisa clínica. 
Sendo os programas educativos uma 
componente tão importante na HCI, 
o campus de Glasgow foi concebido
de forma a incluir um anfiteatro com
capacidade para 175 pessoas, salas
de conferência, salas de aula e uma
biblioteca médica. Para fins educa
tivos, a sala de· palestras está ligada
electronicamente à sala operatória e
às instalações de raio-x.
Um hotel adjacente com 168 quar
tos, construido à conveniência de
pacientes e das suas famílias, aco
modará ainda dentro do campus os
participantes em simpósios médicos
e cursos ele pós-graduação.

A gerência 

A estrutura de gerência da HCI tem 
o mesmo modelo de gerência dos



hospitais universitários americanos, 
tendo muitos dos seus principais 
administradores, que ocupavam altos 
cargos em prestigiosos centros clíni
cos dos Estados Unidos, vindo direc
tamente para a Escócia. 
Todos os serviços prestados a pa
cientes, incluindo o de enfermagem, 
farmácia e reabilitação, foram orga
nizados por um director executivo de 
forma a assegurar uma política de 
tratamento multidisciplinar contí
nua, cuja atenção principal esteja no 
paciente, e não no departamento. 

O Pessoal 

O pessoal médico permanente da 
HCI, parte do qual é composto por 
membros das maiores instituições 
médicas dos Estados Unidos e da 
CEE, trabalhará conjuntamente em 
equipas interdisciplinares. Especia-

listas convidados de renome interna
cional tratarão os pacientes e parti
ciparão em programas médicos 
educativos da HCI. Serão, para além 
disso, auxiliados pelo pessoal resi
dente e membros da academia cien
tífica de prestigiosos centros clínicos 
europeus e norte americanos. 
Enfermeiros experientes e outros 
profissionais de saúde trabalharão em 
conjunto como parte integrante das 
equipas de cuidado interdisciplinar, 
desempenhando um papel importante 

no tratamento directo com os pacien
tes e a nível da gerência. 

Cria�ão de um 
ambiente acolhedor 

Todos os aspectos do tratamento ao 
paciente levados a cabo pela HCI 
focam uma sensibilidade cultural. Um 
elemento responsável por casos 
individuais, a trabalhar em conjunto 
com um dos membros da equipa que 
fale a língua do paciente, será desta
cado para cada paciente durante o 
período de tratamento e recuperação. 
Esse funcionário ajudará a assegurar 
que tanto o paciente como a sua famí
lia recebam uma tradução completa 
do que se passa durnnte o h·atamento, 
e que considerações de nível cultural, 
como por exemplo a de restrições 
dietéticas, sejam consideradas. 
O hotel, com· 168 quartos, acomodará 

as famílias dos pacientes, assim como 
aqueles pacientes que requeiram um 
cuidado contínuo mas que dispensem 
o internamento hospitalar.
A HCI irá ainda cobrar· um preço fixo
par·a tratamentos completos, incluindo
os custos de transporte e alojamento
da família. Tendo conhecimento do
custo antecipadamente ajudará a di
luir preocupações com custos adicio
nais e permitirá que o paciente e a sua 
família se concentrem na maior prio
ridade que é a de recuperar· a saúde. 

Criação duma 
Comunidade Académica 
1 nternacional 

Em Dezembro de 1992, a HCI e a 
Universidade de Glasgow assinaram 
um compreensivo acordo com o 
objectivo de criar intercâmbios de 
pessoal, apoio clínico, preparação e 
pesquisa. Adicionalmente, laços 
estreitos com a Escola Médica de 
Harvard realçarão os programas 
educacionais elaborados pela HCI,

trazendo médicos de Harvard para 
participarem em programas educa
tivos. 
A HCI está actualmente a aguardar 
autorização das juntas médicas 
britânica e americana para levar a 
cabo programas de pós-graduação 
ortodoxos. Para estes programas, 
.contar-se-á com a participação de 
médicos, enfermeiros e gerentes de 
centros de saúde afiliados à HCI em 
todo o mundo. 

Criação de Parceiros 
para Tratamento, 
Ensino e Pesquisa 
Clínica 
Uma missão-chave da HCI é a 
criação de laços entre médicos dos 
Estados Unidos, da Europa, do 
Médio Oriente e do Norte de África. 
Para atingir este fim, o médico 
habitual do paciente torna-se nuni 
participante activo no plano de 
tratamento, bem como num parceiro 
para os médicos do HCI desde que é 
pronunciado o diagnóstico até ao 

• tratamento, o qual em muitos casos é 
feito no país do paciente. 
A sofisticada rede de telecomuni
cações da HCI possibilitará a 
comunicação entre os diferentes 
países. Esta rede estabelecerá o 
contacto entre a HCI e centros 
clínicos nos diversos continentes, 
permitindo a transmissão de imagens 
radiológicas e outra informação
chave sobre pacientes para a obten
ção de diagnósticos e tratamentos 
mais eficazes. 

Para mais informação por favo1· 

contacte: 
Lisboa Tel. 795 24 94./5 

ou Escócia 44 41 951 5151. 



GABINETE JURIDICO 

Segurança Social 
dos Trabalhadores 
Independentes 

N
a sequência das diligências 
que a Ordem dos Médicos 
efectuou no que respeita ao 

pagamento de contribuições atrasa
das para o Regime de Segurança 
Social dos Trabalhadores Indepen
dentes, somos a informar que foi 
publicado o Decreto Regulamentar 
nº 17 /94, de 16 de Julho, cujo artigo 
6º estabelece o seguinte: 
"Quando seja verificada pelos 
centros regionais de segurança 
social, designadamente na sequência 
do requerimento a que se refere o 
artº 44º do Decreto-Lei nº 328/93, de 
25 de Setembro, a existência de 
períodos de actividade independente 
na vigência da legislação revogada 
por esse diploma, não há lugar à 
exigência das correspondentes con
tribuições desde que as condições de 
facto determinantes do direito à 
isenção da obrigação de contribuir 
existissem à data desse exercício". 
Conseguiu pois a Ordem, finalmente, 
que a Secretaria de Estado da 
Segurança Social reconhecesse a 
justeza da posição por nós defen
dida, consagrando-a em diploma 
regulamentar. 
Deste modo e caso os médicos se 
inscrevam agora no Regime de Segu
rança Social dos Trabalhadores 
Independentes a que estão, por lei, 

obrigados, não ficam SUJe1tos a que 
os respectivos centros regionais de 
segurança social lhes venham exigir 
todos os montantes compreendidos 
entre 1984 e a data em que lhes é 
reconhecida a isenção de paga
mento. 
Para tanto deverão tão só demonstrar 
que naquele período, embora esti
vessem a exercer clínica privada, 
descontavam para um regime de 
segurança social obrigatório. 
É ainda de fazer nota que a não 
exigência de contribuições se refere 
apenas aos períodos anteriores a 1 
de Janeiro de 1994, sendo que as 
contribuições posteriores a esta data 
serão exigíveis e deverão ser pagas 
nos termos do D.L. 328/93, de 25.09 
até à data em que possa vir a ser 
atribuída a isenção, caso esta se 
aplique. 
Deste modo, os colegas que ainda 
não tenham a sua situação regulari
zada deverão fazê-lo com a brevida
de possível junto do centro regional 
de segurança social da sua área de 
residência. 
Quaisquer esclarecimentos comple
mentares poderão ser obtidos nos 
serviços dos mencionados centros 
regionais de segurança social ou no 
Contencioso da Secção Regional do 
Sul. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

COMISSÃO NACIONAL 
DE HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE 

jornadas 
A Comissão Nacional de Humani
zação e Qualidade dos Serviços de 
Saúde, inseriu no seu plano de 
actividades para 1994, a realização de 
umas Jornadas subordinadas ao tema 

"Qualidade Global. 
lnteracçio entre Humanização 

• Excelência Técnica"

Entre os temas a abordar 
destacam-se: 

O Secretariado Clínico no Hospital, 
Perfil, Funções e Formação. 

Qualidade de Cuidados em 
Enfermagem. 

Perspectiva Médica da Qualidade. 

Informações e Inscrição: 
Secretariado da Organização 

Av. Almirante Gago Coutinho, 137 
1700 LISBOA· Tel. (01) 849 95 15 

Fax (01) 849 97 23 



Médico português 
no Parlamento 
Europeu 

U 
m médico português tem 
assento no novo Parlamento 
Europeu. É o Dr. Nélio 

Mendonça, eleito nas listas do Parti
do Social Democrata e que até há 
pouco desempenhava as funções de 
Presidente da Assembleia Regional 
da Madeira. 

atural do Funchal e licenciado pela 
Faculdade de Medicina de Lisboa, o 
Dr. Nélio Mendonça começou a sua 
preparação hospitalar frequentando 
o serviço ele medicina nos Hospitais
Civis ele Lisboa, o Banco do Hospital
ele S. José e o Serviço de Cirurgia do
Instituto Português ele Oncologia.
Regressou à Macieira em 1963, onde
passou a desempenhar o lugar de
médico obstetra nós Serviços
Materno-Infantis do F�111chal. Em
1970 passou a exercer as funções de
Chefe ele Serviço encarregado ela
Secção de Ginecologia, realizando
nesse mesmo ano o concurso de Gra
duação ele Obstetrícia e Ginecologia
ela Maternidade Dr. Alfredo da Costa,
assumindo depois as funções de
Director de Maternidade da Direcção
da Caixa de Previdência e Abono de
Família do Distrito do Funchal.

A par da carreira hospitalar e prática 
clínica privada, o Dr. Nélio Mendon
ça dedicou muito' ela sua actividade à 
organização hospitalar e ao estudo 
de problemas que à saúde dizem 
respeito. Entre 1974 e 1976 foi 
presidente do Distrito Médico do 
Funchal da Ordem dos Médicos, 
membro da comissão instaladora cio 
Centro Hospitalar do Funchal e, em 
1978, Director do Serviço de 
Ginecologia do Centro Hospitalar do 
Funchal. Paralelamente à actividade 
clínica, ocupou nos últimos anos 
diversos cargos ele natureza política. 
Em 1976 foi eleito deputado à 
Assembleia Regional da Madeira e 
nomeado Secretário de Estado dos 
Assuntos Sociais do Governo da 
Região Autónoma, tendo então sido 
o responsável pela criação de um
Serviço de Saúde a nível regional.
O Dr. élio Mendonça foi deputado
à Assembleia da República,
deputado à Assembleia Regional e
presidente deste órgão em três
legislaturas consecutivas, cargo que
desempenhava até à sua eleição para
o Parlamento Europeu, a 12 de
Junho último.

F. M. Lisboa

Curso 
1968-74 

22 OUTUBRO 

20 ANOS PASSARAM! 

Se tiveste a hon ra de 

perten cer a este Curso e 

ainda te 111exes, ve111 ao 

convívio que vamos reàli

zar no dia 22 ele Outubro 

(Sábado) pelas 13 Horas. 

Pro1neten1os u n1 bo111 

almoço e uma matiné sur

presa em local a designar. 

Contacta com: 

Miguel Alarcão 
Tel. 268 06 39 ou 

Adriano Natário ou 
Carlos Silva Santos 
na Ordem dos Médicos 
Tel. 847 06 54 
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�s Sete partidas do 
Dr. Paulo Mendo 

A 
s ideias são corno a chuva: 
não custam nada. O ministro 
tem-se servido abundan

temente desta graciosidade. As suas 
ideias sucedem-se, semana após 
semana, em rajadas glori osas, 
contradizendo-se e atropelando-se 
umas às outras sem que isso 
atrapalhe o ministro ou, ao menos, o 
faça misericordiosamene deter-se e 
pensar. 
A acreditar nos jornais, o Dr. Paulo 
Mendo foi assaltado por uma ideia 
luminosa: se não há emprego para os 
médicos portugueses em Portugal, 
arranje-se fora. Afinal, somos uma 
velha Nação cheia de História, 
repartida pelas sete partidas do 
mundo, com padrões e muralhas 
construídos por todo o lado, da costa 
de África ao Labrador, de V era Cruz 
às planícies líquidas do Pacífico. Há 
portugueses em todo o lado, que 
diabo! Na África do Sul, na China, 
em França, no Brasil, até na 
Finlândia. E toda a gente sabe que, 
em terras estranhas, somos mais 
aplicados, mais trabalhadores, mais 
disciplinados. Mesmo descendo 
da História para o terreno chão da 
estratégia política, só temos a ganhar 
em enviar médicos para Angola, 
para Cabo Verde, para Moçambique: 
refaz-se a presença portuguesa, 
ganha-se influência, baixam-se as 
estatísticas do desemprego. 
O Dr. Paulo Mendo decidiu, pois, e 
anunciou-o em Coimbra, que "o 
desígnio europeu dos portugueses 
passa pelo regresso a África". Baixe-

se um véu piedoso sobre a forma do 
raciocínio (?), sem tentar perceber o 
que é que a África tem a ver com os 
nossos "d·esígnios europeus". De 
resto, tais desígnios poderão, ao que 
parece, ser servidos por outras 
formas: "só na região de Paris", 
recordou o ministro, "residem cerca 
de 700 mil portugueses". Ao que 
parece, os nossos compatrio tas 
suspiram no Bois de Boulogne por 
que alguém lhes peça para dizerem 
"trinta e três" na língua materna. 
Os raciocínios tecnocráticos têm 

Luís Carvalho Rodrigues 

De há uns tempos a esta parte, o Dr. Paulo 
Mendo Ministro da Saúde, resolveu 
expressar em público as suas ideias sobre 
o futuro dos jovens médicos em Portugal.
Melhor fora que estivesse calado.

destas ligeirezas arro gantes que 
matam. Não parece ter ocorrido ao 
Dr. Paulo Mendo que não é aceitável 
um Estado tansfo rm-ar o que não 
passa de um remedeio em solução, 
ou apontar como moda de vida aos 
seus cidadãos irem estes viver das 
sopas dos outros. 
"Só na região de Paris residem cerca 
de 700 mil portugueses"? E então? 
Isso é desculpa para se enviar para 
lá mais dois ou três mil? Se há 700 
mil portugueses em Paris é talvez 
po rque Portugal não lhes deu o 
emprego de que precisavam Se estão 
lá, isso não é um trunfo, é uma 



vergonha. A livre circulação intra
comunitária de trabalhadores não é a 
consagração institucional da emigra
ção. É como se o ministro da Agri
cultura viesse defender como 
solução para os problemas do 
Alentejo a emigração dos alente
janos para o Porto, ou para Viana. 
Os assuntos de família tratam-se em 
casa. 
A ideia africana do Dr. Paulo Mendo 
não é melhor. Pelos mesmíssimos 
motivos e por mais um: disse o 
ministro, já não sei em que entre
vista ou colóquio, em jeito argumen
tativo, que "a AMI, para efectuar 
uma acção no Huambo, conta com 
um médico croata, porque não apa
receu um único profissional portu
guês". Ao que parece, o ministro 
estará na disposição de criar quadro 
e abrir concurso para vagas na AML 
Parece que "o continente africano 
representa, para os portugueses de 
todos os quadrantes" "um ideal de 
trabalho". 
A mim, parece-me que é profunda
mente indecente falar da solidarie
dade com África, que é uma coisa 
séria, para tentar escamotear os 
problemas do sistema português de 
saúde. 
Há dois anos, numa dessas expo
siçõezinhas que agora abundam 
sobre os descobrimentos, o futuro, as 
obras feitas e a fazer, a confiança, o 
crescimento, a retoma do cresci
mento e outro bricabraque muito 
moderno e europeu, recordo-me de 
ler, num painel colocado à entrada, 
a seguinte frase, espantosa de 
arrogância e má-criação: "desta vez 
até o velho do Restelo vai". Não sei 
se o leitor poderá compreender o 
mal-�star, a angústia que então me 
assaltou: naquela simples frase, era 
todo um mundo de decência, em que 
cada um podia alimentar a sua 

caturrice em paz e sossego, que 
assim era, de uma penada, varrido 
da História. O que ali se proclama
va, orgulhosamente, era a arrogância 
displicente de quem, seguro da  
verdade das suas equações, dispen
sou já qualquer consideração por 
conceitos como tolerância, privaci
dade,· destino pessoal. O velho,do 
Restelo deixou de ser uma pessoa: é 
um móvel antigo e carunchoso do 
tempo da avó, que já não serve para 
nada mas também se não pode deitar 
fora: leva-se com a gente no auto
carro do futuro, entre o colchão e a 
garrafa-termos com leite para o bé
bé, bem aconchegado e amarrado 
para não cair. 
O que há de comum entre a frase 
sobre velho do Restelo e as 
declarações do Dr. Paulo Mendo são 
a arrogância e o desprezo pelas 
pessoas. Os médicos são uma 
estatísticá, os emigrantes são uma 
estatística, os quadros que não há 
em África são uma estatística. Com 
estatísticas fazem-se contas e 
"ensaiam-se" soluções. Que as 
estatísticas se refiram a gente verda
deira, com sentimentos, vida, 
família, tradições e vontade; que a 
aventura africana, a solidariedade de 
instituições privadas como a AMI e a 
mobilidade profissional dentro da 
Europa sejam essencialmente um 
direito individual e não políticas de 
Estado, eis o que não parece passar 
nem remotamente, pela cabeça do 
Dr. Paulo Mendo. 
De resto, passa tudo pela cabeça cio 

ministro. Até a ideia de que os sete 
meses de serviço militar obrigatório 
para os médico, com que o Minis
tério da Defesa decidiu suprir as 
deficiências da tropa em matéria de 
saúde, não são nada de especial. E 
porquê? Porque sete meses são urna 
coisa perfeitamente "natural" para 

quem, como o Dr. Paulo Mendo, "fez 
quatro anos de tropa, os dois últimos 
tinha já 38 anos, era clirector de um 
serviço" 

O Sr. ministro não percebe a 
dife1·ença enll·e 1·eclamar-se de 
sete meses (po diam ser dois 
1ueses ou quinze anos, é 
inelevante) de se1·vi ço militar 
obrigatódo e 1·eclamar-se de 
uma diferença al'l>itt·ária de 
tt·atamento entre cidadãos con1 
os m esmos direit os face ao 
Estado e à Lei. E, contud� a 
dife1·ença é óbvia. 

As afirmações do Dr. Paulo Mendo 
só admitem urna de duas explica
ções: ou indigência de raciocínio ou 
má fé. Nenhuma delas é agraciável. 
Enfim. A salada é de tal ordem que 
bem poderíamos concluir que o 
serviço rn i I i tar prolongado cios 
médicos talvez devesse ser cumprido 
ao serviço da AMI, em África, assim 
preparando os novos especialistas 
para o labor que, cumprindo o nosso 
"desígnio europeu", hão-de ir 
desenvolver para Paris. 
O Dr. Paulo Mendo devia -pensar 
naquilo que diz antes de abrir a 
boca. Com ideias destas, o Dr. Paulo 
Mendo faz urna figura ridícula. 

P.S. - Enquanto escrevia, os 
joniais publicitaram a última 
i deia do D r. Paulo Mendo: 
estendendo a lógica dos qua1·téis 
aos h ospi tais, parece que o 
minist 1·0 pre tende destacar 
compulsivamente os 1nédicos 
por períodos ele mn a tt·ês meses 
por ano. Um destes dias, em vez 
cio Juramento de Hipóc1·ates, os 
médicos terão de jurar ban
deira. Valha-nos Deus. 



Uma visão crítica 
pela Saúde 

Reis Marques 

S 
e há áreas que levantam 
controvérsias a nível nacional, 
a sáúde é sem dúvida aquela 

onde mais notoriamente incidem 
críticas, se q,�estionam políticas, se 
verberam actuações profissionais e 
até se problematizam investimentos. 
Começa a ser um alibi fácil o dizer
se que em todos os países há dúvidas 
sobre as soluções a adoptar, neces
sidade de restringir os custos, pois a 
percentagem do P.I.B. dedicado à 
saúde atinge quaiititativos incom
portáveis para as economias. Os 
problemas não são fáceis, no entan
to, parece-nos que as dificuldades 
do nosso país, não são as mesmas do 
resto da Eui-opa. 
A nossa tradição, a estruturação dos 
serviços, os índices económicos, os 
índices sanitários, as exigências da 
qualidade, o acesso e equidade são 
peculiares entre nós e não são 
comparáveis a outros povos. 
Até agora não foi promovida uma 
discussão alargada que facilite os 
consensos entre as várias forças 
políticas sobre a natureza das opções 
a implementar, à filosofia subjacente 
à pi·estação dos cuidados, ao finan
ciamento. Tem-se assistido à gover
namentalização do sistema, permea
bilizando as tendências à pressão 
dos lobbis, aos ciclos eleitorais e até 
aos critérios individuais das pessoas 
escolhidas para a governação. 
Outro dado interessarite, é o súbito 
fascíriio por soiuções de predomi
nância tecnocrática, de acordo com o 
último artigo lido e de preferência · 

que fale em mecanismos de merca
do, sem se estudar _seriamente as 
necessiclacles, optando-se pela via cio 
consumo numa perspectiva econo
micista, tendo como base a quanti
dade das intervenções ao melhor 
preço, menosprezando a real satis
fação dos utentes e a efectiviclacle 
daqueles. 
Lida-se com a saúde segundo as 
regras cio mercado. e pensa-se qlle 
todos os outros parâmetros serão 
regulados pela salutar concorrência 
dos prestadores. 
Sabemos da dificuldade encontrada 
em países que concentram na mesma 
entidade (normalmente o Estado) o 
finahciaclor, o administrador e o 
prestador. Dificilmente se conseguiu 
rapidez, eficiência, optimização e 
pleno aproveitamento dos recursos 
disponíveis. Quase sempre ficou 
garantida a universalidade cios 
cuidados, mas perdeu-se a prontidão 
ela resposta, a contenção dos custos 
dentro dos limites socialme�te 
suportáveis, bem como investi
mentos em tecnologias recentes. Mas 
se analisarmos os países .com 
predominância ela activiclade privada 
na prestação, é notória a discrlh1i
nação estabelecida na univer
salidade dos cuidados às popula
ções, com incidência maior nas mais 
carenciadas e excluídas. 
É perante estes modelos experimen
tados que teremos de tirar as ilações 
e se possível, adequar os princípios 
ao país que somos e contar corn as 
potencialidades ele que clispoinos. 



Não fugimos à verdade se 
afirmarmos que há recursos 
humanos disponíveis, com prepa
ração técnica e científica certificada, 
com tecnologia instalada perfei
tamente aceitável ao nível de muitos 
países desenvolvidos, escolas médi
cas adequadas e susceptíveis de 
garantir a formação às novas 
gerações. Os acordos estabelecidos 
recentemente entre a Ordem dos 
Médicos e o Ministério da Saúde 
quanto à certificação dos médicos, é 
um dado importante e susceptível de 
nos tranquilizar quanto aos aspectos 
da formação pós-graduada. O ensino 
pré-graduado está em fase de 
reformulação; queremos acreditar 
que vão criar-se consensos que 
permitam adequar os conteúdos do 
curso às suas finalidades, conser
vando no mínimo um ano de prática 
clínica para os novos médicos 
adquirirem os comportamentos e 
práticas profissionais, só possíveis 
na modelação entre os seus pares. 
Provavelmente esse ano não será em 
nada igual ao actual internato, na 
medida em que o perfil dos estágios 
e o conteúdo das exigências a 
introduzir para se alcançar os 
objectivos pretendidos, serão de 
molde a justificar esta profissio
nalização e permitir aos estagiários 
com aptidões, a sua inscrição como 
médicos de pleno direito. 
Concluída que seja esta matriz de 
formação, interligada e cooperante, 
não será a nível dos recursos 
humanos que o S.N.S. claudicará. 
Há também no país uma capacidade 
ele formação de outros técnicos 
adjuvantes na actividade médica, 
que permite pensar que salva
guardado os aspectos da qualidade 
ela formação, as entidades presta
doras não terão dificuldade de dotar 
os médicos das condições suficientes 
para uma boa qualidade dos 
cuidados de saúde. 
Parece-nos haver consensos de todos 
os intervenientes que as disfunções 
não são resultado das carências cios 
recursos logísticos e humanos, mas 
de uma incapacidade para definir os 
objectivos, traçar as estratégias e 
genr os recursos. 
Adquirindo que a saúde é um direito 
cio cidadão em qualquer circuns-

tância e condição sócio-económica, 
terá que esplanar-se um S.N.S. que 
responda com efectividade, eficiên
cia e qualidade às necessidades e 
satisfaça os princípios da universa
lidade e acessibilidade. 
Deverá ser um Serviço assente 
prioritariamente num conjunto de 
unidades públicas estruturantes e 
balizadoras da qualidade, garantindo 
a formação, investigação e assistên
cia, hierarquizadas nas capacidades 
instaladas e nas tecnologias disponí
veis, preferencialmente a funcio
narem com profissionais em dedica
ção plena e motivados no trabalho 
que executam. 
Estas unidades terão que ser geridas 
garantindo a utilização cabal dos 
equipamentos e instalações, promo
vendo a especialização nos vários 
campos do saber, facilitando a 
comunicação entre elas, de modo a 
estabelecer-se uma fluidez ele 
acesso, de acordo com as patologias 
e as necessárias diferenciações 
técnico-científicas das intervenções, 
num todo integrado e aiticulaclo. 
O que se tem assistido nos últimos 
anos é indiciador da falta de um 
planeamento e de uma estratégia 
para o sector. Duplicam-se os 
recursos técnicos e humanos sem 
bases num estudo das necessidades 
assistenciais e na rentabilidade 
desejável no seu funcionamento. O 
trabalho é desregrado, os objectivos 
não são previamente definidos e as 
performances operativas são de 
muito baixa rentabilidade. Perante 
esta atomização cio sistema tem sido 
presentemente referido pelos respon
sáveis cio Ministério da Saúde que a 
solução está na privatização ela 
unidade ou na gestão privada das 
mesmas. Respeitando opiniões 
alheias, afirmamos a nossa dizendo 
que, esta opção, nada vai solucionar 
e provavelmente assistir-se-á a uma 
completa desarticulação da rede 
instalada, com a exploração cio 
material e dos técnicos qualificados 
existentes por interesses de ordem 
privada. Já não falamos ela difícil 
possibilidade ele se obterem das 
entidades privadas as missões de 
investigação e formação, sem se 
atropelarem os conceitos e objecti
vos já definidos em textos legais 

recentes. Será desejável que a 
iniciativa privada tenha condições 
para se desenvolver, estabelecendo
se concorrencialmente e articulada• 
mente com o sector público, de 
forma a simultaneamente se estimu
larem. Não vemos como sectores de 
patologia específica como a sida, 
alcoologia, transplantes, saúde 
mental, geriatria F- outros, poclF-m ser 
cobertos por unidades privadas e 
mesmo em caso afirmativo, e daí não 
resultarem uma percentagem signi
ficativa de excluídos. 
A parte substantiva da questão está. 
sim na "gestão mercantil" que a 
actual Lei de Gestão incentivou, 
criando uma vasta teia de "apara
chiks", sem qualquer competência 
específica ou visão estratégica do 
sector de saúde. 
Tentaram estes "senhores escolhidos 
pela sua experiência em gestão 
empresarial", governar os Hospitais 
como patrimóni o  pessoal, sem 
cuidarem cio interesse público e 
gerando uma permanente conflitua
lidade ele que os escândalos recentes 
são a ponta do iceberg. A coisa 
pública e a saúde dos cidadãos não 
pode estar entregue a curiosos e 
ainda bem que começa a esboçar-se 
a abertura para uma regulamentação 
ela Lei, depois de uma persistente 
acção ele denúncia e luta ele uma 
parte significativa da classe médica, 
encabeçada pelos orgãos dirigentes 
da Ordem dos Médicos. 
Hoje parece consensual que emborh 
o Ministério da Saúde possa nomear

• os executivos elas unidades, este� 
terão que ter o parecer positivo do 
Conselho Geral no caso cio Presi-
dente do Conselho ele Administração 
e a confiança dos Médicos no que 
concerne ao Director Clínico. 
Embora pareça displiciente a 
anuência cio Conselho Geral, a 
perspectiva é de tornar este orgão 
numa verdadeira assembleia elas 
forças locais interessadas na saúde 
das suas populações, incentivando a 
progressiva responsabilização dos 
municípios e outras autoridades 
locais na adequação cios meios à 
satisfação dadas aos carenciados de 
cuidados. 
De tudo o que se diz atrás, não pode 
tirar-se a ilação de que somos 



adeptos de uma medicina totalmente 
estatal com a concentração do 
financiador, do administrador e 
também do prestador no Estado. Na 
realidade parece-nos que boa parte 
dos cuidados podem ser executados 
pelos médicos em regime conven
cionado, aberto a todos os profissio
nais credenciados e preferencial
mente a dedicarem-se a um regime 
livre de prestação do acto médico. 
Será uma forma de descongestionar o 
acesso às unidades de saúde nomea
damente as mais diferenciadas, 
obtendo-se uma prontidão de 
resposta que actualmente é insatis
fatória e garantindo-se uma cober
tura universal, sem aumentar todo 
um aparelho burocrático-adminis
trativo que o sector público acarreta 
necessariamente consigo. Outras 
experiências inovadoras na organi
zação das unidades são desejáveis, 
bem como iniciativas de Gestão 
cooperativa das dotações dos centros 
de saúde, de modo a diversificarem
se alternativas organizacionais. 
Aberta que está a discussão dos 
temas, a criatividade para se alcan
çarem os objectivos da satisfação da 
população na sua necessidade social 
de saúde, é bem vinda, mas não nos 
parece de embarcar em soluções 

aparentemente tentadoras e indicia
doras de lucros rápidos. Queremos 
dizer que soluções que introduzam 
regalias remuneratórias de pequenos 
sucessos mediáticos, quer envolvam 
internvenções mais especializadas 
ou outras com interesse científico 
discutível, mas que são anunciadas 
nos orgãos de informação com nítido 
intuito de mera propaganda. 
Os médicos que notoriamente 
sobressaem pela qualidade do 
exercício serão inevitavelmente 
distinguidos pelos seus pares e 
consequentemente pela sociedade, 
mas é pouco ético o tentar obter nos 
orgãos de informação, aquilo que 
não se consegue na respectiva 
comunidade científica. Contra toda a 
lógica de um sistema, assiste-se 
nalguns hospitais a aumentos 
significativos das remunerações de 
alguns profissionais, só porque, são 
executores de•técnicas recentes, têm 
nos seus serviços listas de espera 
insupmiáveis, restringem o acesso à 
formação específica continuando 
com quadros exíguos, ou até são 
politicamente poderosos e conve
nientes, logo livres, de por si, 
procurarem investimentos para 
sectores que mais prazer lhe 
proporc10nam. 

É obrigação da nossa profissão não 
embarcar em facilitismos ou em 
negócios camuflados e tentar 
clarificar e universalizar os incenti
vos possíveis à produtividade. 
Experiências doutro tipo tiveram 
maus resultados em países estran
geiros quando se analisam os 
números globais de índices de 
saúde, desmotivaram os profissionais 
e puseram a classe médica como 
força de trabalho manipulável pelos 
grandes interesses económicos. 
É nesta perspectiva que a Carreira 
Médica, embora possa ser refor
mulada nalguns- aspectos eventual
mente disfuncionantes, terá de ser 
defendida como escola médica pós
graduada, garantia de acesso à 
diferenciação qualificada, promotora 
do trabalho de equipe cada vez mais 
necessário neste complexo quadro 
das internvenções de diagnóstico e 
terapêutica, dignificadora do 
exercício médico, facilitadora da 
difusão de saber e humanizadora dos 
cuidados porque tem espaço e regras 
onde cabem uma relação de 
confiança entre o médico e o doente, 
assente nas regras da ética e da 
deontologia. 

Coimbra, 28 de Julho de 1994 

Mais Património/Melhor Património 

Almirante Reis 
242 

U 
ma das preocupações da 
actual Direcção da Ordem 
dos Médicos tem sido a 

valorização do seu património. 
Depois da aquisição das Sedes. no 
Algarve, Madeira e Évora, é altura 
de recuperar o velho edifício da 
Almirante Reis, onde até há poucos 
anos funcionou o Conselho Nacional 
Executivo e o Fundo de Solida
riedade. 
Trata-se de um edifício de seis pisos, 
bastante central e com bons acessos, 
mas a necessi lar de obras pelo que 
se decidiu recuperá-lo integralmente 
a fim de aí instalar alguns serviços. 



O Direito à Saúde 
Uma questão cultural 

1 António Galhordas 

O
direito a saúde, como os 
restantes direit�s sociais,
surgem na sequencia e em 

resultado, da força sócio-política das 
doutrinas e movimentos sociais, 
iniciadas em meados do Século XIX, 
que se impuseram definitivamente 
no Século X)Ç como normas legais 
que os Estados se obrigaram a 
incÍuir nas suas leis e Constituições. 
Mas a saúde, "razão de ser e de 
existir da vida humana, contém em 
si própria, a essência que faz do 
homem uma espécie superior, 
racional, consciente e responsável". 
Daí que, quando o homem assume o 
direito inalienavel de possuir saúde, 
não adcjüi1:e só mais um direito na 
escala �o,éial, passa a um estadio 
superioi· da sua inteligência, liberta
se do fatalismo da doença e da 
morte, iniciando um novo ciclo da 
si.la evolução civilizacional. 
Dmante séculos, até exactamente aos 
meados deste Século XX, agora a 
terminar', havia atitudes, consciência e 
cultura solidária face ao fenómeno da 
saúde ê do _doente, como o demons
tram as iniciativas de base religiosa e 
Ética que se organizavam no sentido 
de proteger os enfermos, mas no 
domínio dos valores sociais, não havia 
nem uma obrigação de quem o fazia 
nem um direito de quem beneficiava. 
As Misericórdiàs em Portugal, e as 
suas congéneres em toda a Europa, 
de profunda tradição religiosa, são a 
demonstração de uma cultura de 
solidariedade, que não se inscrevia, 
todavia na cultura laica e no valor 
social que marca a tríada da 
liberdade, igualdade e fraternidade 
das revoluções liberais. 

Por outro lado nesta relação 
· dialéctica da sociedade com a
doença há alguma ambiguidade, pois
tem predominado, todavia um
instinto defensivo, e pode afirmar-se
que, praticamente até hoje, tem
permanecido na consciência cole
ctiva, uma cultura da comunidade
face à doença, fundamentalmente
repressiva e segregadora.
O indivíduo doente, como grande
veículo das doenças transmissíveis,
era segregado e isolado num medida
de defesa colectiva como garante da 
persistência da saúde pública.
Trata-se de uma atitude colectiva
ambivalente que se tem reflectido
das mais diversas formas, desde a
organização, à disciplina e à própria
arquitectura das instituições de
saúde, e que levou à denúncia do
"hospital-prisão" no final da década
de 70, tudo reflectindo uma cultura
sediinentada de séculos.
Os últimos 50 anos, representam,
porém, um processei de rotura face
aos séculos anteriores.
Os estados, pressionados, iniciaram
um processo de adaptação orgânica e
social, no domínio da segurança e da
saúde, de acordo com parâmetros de
uma nova mentalidade cultural.
Os regimes políticos que tentaram
instaurar um modelo socialista nos
países do leste da Europa, após a
constituição· da União Soviética,
inscreveram a saúde dos cidadãos
como um direito universal e gratuito,
e se quisermos aceitar a expressão,
foi  esse, por impulso político e
princípio social "o primeiro Est�do
Providência".
Só cerca de 30 anos depois, após a



vitória dos países aliados contra a 
cultura xenófoba, do fascismo, 
ass1:1mida pela humanidade a 
igualdade "de jure" entre os 
cidadãos, os países da Europa 
Ocidental, com a Inglaterra como 
p ioneira, se organizam para a 
prestação universal e geral de 
cuidados de saúde, sob a respon
sabilidade e garantia dos próprios 
Estados. 
o· Serviço Nacional de Saúde inglês, 
tornou-se paradigmático do modelo
ocidental do Estado-Providencia e
influencia activamente qs r�stantes
países, pelos seus i·esulfadó$
objectivos e pelo enorme 'avanço que
técnica e socialmente conseguiu na 
prestação de cuidados de saúde, 
Um pouco por todo o resto da
Europa, de acordo com o equilíbrio
das forças sociais de cada país· e as
particularidades d& sua organização 
política, o direito à oportunidade
universal aos cuidados de saúde f9i
uma reivindicação progressiyamente 
assumida e instalada. 
O rápido crescimento económico do
após guerra nos países destruídos da
Europa, proporcionava o excedente
económico necessano para a
instalação do princípio do alarga
mento dos cuidados a toda a popu
lação. Esta será a época áurea e
imparável do E�tado-Providencia,
que se rege pela cultura de uma
nova solidariedade e por uma atitude 
de libertação individual e colectiva, 
que substitui a cultura repressiva e
segregacionista de séculos. A
recente atitude mundial face à
SIDA, é exemplo da existência de
uma nova atmosfera cultural. 
Mas a cultura não decorre nem é
necessariamente paralela ao cresci
mento económico.
A prová-lo está o facto de que o
conceito e a expansão do direito
geral e universal à saúde, com igual
dade de oportunidade que se instala 
na Europa a partir de 1945, não são 
seguidos nem sentidos da mesma
maneira e na mesma altura nos
Estados Unidos da América.
No próprio ano de 1945 e sob o
impulso da cultura europeia, Harry
Truman propõe para a América um 
1nodelo de Serviço Nacional de
Saúde semelhante ao de Inglaterra. 

Mas a América não estava destruída 
e devastada como os países da 
Europa que foram o tétrico palco do 
teatro da guerra. 
Tal como o seu sistema capitalista 
florescente, estavam bem vivos e 
actuantes os grandes lobbies que se 
opunham à universalidade dos 
cuidados de saúde garantidos pelo 
próprio Estado, a potente AMA 
(Associação dos Médicos Ameri
canos) e as grandes e pequenas 
seguradoras para quem a saúde 
constituía um alvo seguro com fortes· 
potencialidades de lucro. 
Nos Estados Unidos da América, a 
cultura da solidariedade europeia 
n·ão adquiriu sequer um estadio 
embrionário, nunca surgiu, e como 
tal não lhe corresponde qualquer 
noção que se possa designar de 
"Estado-Providência" de qualquer 
tipo ou geração. 
A saúde era ·e ainda é, uma opção 
individual, integrada como outros 
fenómenos, na luta isolada pela 
sobrevivência, e só agora, com quase 
50 anos' de atraso, o fenómeno 
desperta para a criação de um "new 
<leal" da saúde, em plena polémica 
no equilíbrio de forças contrárias, na 
sociedade americana. 

E no Portugal deste meio século 
como se process·ou o fenómeno 
que atrás desenvolvemos? 

Na década de 50, Portugal, geogra
f icamente na Europa, mas 
culturalmente dela repressiv!!mente 
isolado, mantinha-se à margem do 
movimento de direito à saúde . 
A ideologia boçal e retrógrada do 
Estado Novo, tinha em relação à 
s,egurança social e à saúde uma 
atituçle que se alicerçava em todos 
os suportes culturais da caridade 
paternalista. Oficialmente ao Estado 
competia apenas um papel supletivo 
das acções de solidariedade ético
religiosa, sintetizada no lema "dos 
que podem aos que precisam", que 
existiu e resistiu até à tímida Lei nº 

2120 de Julho de l963 definida 
como Estatuto de Saúde e Assis
tência. Esta lei surge após uma forte 
pressão das' forças sociais e, facto 
inédito, na Eµr()pa de então, pela 
l:\CÇão conjµgada dos prõprios 

profissionais da medicina. 
Com efeito, 2 anos antes, em 1961, 
os médicos portugueses, após 3 
longos anos de discussão, que 
envolveu profissionais de todo o 
país, propõem, através da única 
associação médica permitida, a 
Ordem dos Médicos, a criação de um 
Serviço de Saúde organizado à 
escala nacional, pelo próprio Estado, 
com cuidados gerais e universais 
para toda a população, na linha e na 
forma do modelo inglês. 
O facto é inédito e invulgar, porque 
as formas de organização geral e 
universal dos cuidados de saúde 
eram não só aceites com as maiores 
reservas, mas mesmo combatidas 
pelas organizações e associações 
médicas dos países europeus, como 
contrárias aos se.us princípios e 
interesses de profissão liberal. 
Por isso em Portugal, durante toda a 
década de 60 à 70, são tensas e 
antagónicas as posições do poder 
político do Estado ovo e da Ordem 
dos Médicos, face ao princípio do 
direito à saúde dos cidadãos e às 
formas orgânicas de o concretizar. 
O processo evoluiu lenta e 
dificilmente, e já em pleno consula
do marcelista, o Decreto-Lei nº 

413/71 (3 anos antes do 25 Abril) e 
24 anos após a criação do Serviço 
Nacional de Saúde Inglês cobre de 
uma forma imperfeita e em muitos 
aspectos rudimentar, cerca de 80% 
da população portuguesa. 
O Estado-Providência, tal como a 
Europa o entendia, só adquire em 
Portugal a sua plenitude após o 25 
de Abril de 1974. 
Paradoxalmente, é nesta mesma 
altura após o designado "choque 
petrolífero" que na Europa se inicia 
um processo de travagem do 
crescimento económico e com ele 
esmurece a euforia da resposta plena 
do direito à saúde, bem representada 
na consigna de Alma-Ata da OMS, 
da "Saúde para todos no ano 2000". 
Este fenómeno de macro-estrutura 
económica e social, para além dos 
múltiplos circunstancialismos locais 
da revolução portuguesa, explicação, 
à luz da dinâmica do processo, as 
contradições mais variadas que no 
decorrer destes 20 anos. após a 
instauração da democracia, ,;t' 111m 



verificado na saúde e na tríade: 
Estado, prestadores, utilizadores e 
da polémica, tantas vezes superficial 

. e subjectiva, à volta da questão do 
Serviço acional de Saúde. 
É necessário ter da questão, antes de 
mais uma atitude de coerência 
mental e de posicionamento socio
ideológico, face aos grandes valores 
que marcam o evoluir da civilização 
e do progresso. 
É preciso saber definir objecti
vamente os valores da solidariedade, 
para entendermos que posição 
devemos tomar face ao direito à 
saúde como um acto significativo 
que marca e define uma etapa 
humanística e cultural. 
Sabemos, obviamente, que precisa
mente nas 2 ou 3 últimas décadas, 
para não dizer nesta segunda metade 
do Século, o progresso técnico e 
científico cresce exponencialmente. 
No campo da saúde, no combate à 
doença, no minúsculo período 
histórico de 50 anos, avançou-se 
milhares de vezes em relação aos 
milénios anteriores. 
Mas então será inevitável que ao 
valor crescente dos resultados da 
inteligência, e da criatividade 
humanas se tenha que contrapor o 
recuo dos conceitos sociais e morais 
que o avanço da consciência tem 
ganho para o progresso civiliza
cional? 
Num curto período de 4 a 5 décadas, 
aumentou em cerca de duas, a 
esperança média de vida, com 
saúde, ou seja com bem estar, físico, 
psíquico, mental e social. Hoje 
atinge-se a velhice mais tarde, numa 
conquista humana e social a que 
está intimamente ligado o direito à 
saúde geral e universal. 
Argumenta-se todavia que o progres
so tecnológico e massificação do 
direito à saúde, aumentou de forma 
extraordinária os custos e as neces
sidades e que a procura de cada vez 
maiores possibilidades, tende a 
aumentar a oferta para níveis 
incomportáveis. 
Afirma-se que o Estado-Providência 
chegou ao fim e que urge substituí-lo 
na sua forma aclual e daí a 
designação que aparece de Estado
Providência de 2º geração num 

documento da SEDES do Por to, 
subscrito, entre outros pelo actual 
Ministro da Saúde. 
A terminologia não é clara, o 
conceito não foi nem tem sido 
definido, mas poderá entender-se 
nesta linguagem tecnológica que a 2ª 

geração representa um avanço e um 
aperfeiçoamento face à primeira. 
Acontece, que tudo o que poste
riormente tem sido dito e tem vindo 
a lume, para procurar definir este 
conceito de 2ª geração, parece 
demonstrar que afinal, o facto 
essencial é que a solidariedade já 
não é sinónimo de direito geral e 
universal à saúde para todos os 
cidadãos, mas sim que no acto de 
prestação dos cuidados, estes serão 
pagos, de acordo com a capacidade 
económica que cada um possui. 
Ter-se-á que regredir ao Sec. XIX, 
ao período em que cada um tenha a 
saúde que decorre da sua 
capacidade de a conseguir, sem que 
a comunidade se preocupe do que 
acontece ao doente, que ficará 
segregado e reprimido, agora já não 
em nome do perigo da saúde 
pública, mas em nome dos equilí
brios orçamentais? 
Mas serão mesmo os princípios que 
terão de mudar, regredindo, ou serão 
os esquemas de acção e de organiza
ção técnica e social e as mentalida
des de políticos, gestores e profis
sionais de saúde que terão de se 
alterar? 
Estamos em época de fundamen
talismos irracionais, à falta das 
ideologias que decorrem da lógica do 
raciocínio e da inteligência. 
Será que defender o direito à saúde 
geral e universal é um novo funda
me n tali sm o, que os americanos 
agora descobriram e querem implan
tar no seu país? 
O que pode acontecer é que o que se 
chama de progresso, de 2ª geração, 
seja apenas e tão só a imagem dum 
conservantismo e da fixação de um 
esquema em nome de interesses e de 
mentalidades humanas, sociais, e 
profissionais, e que teimam em 
permanecer imutáveis, regredindo 
para um neo-liberalismo, que as 
forças sociais ultrapassaram e para 
Uf!lª solidariedade que não é mais a 

igualdade de opor tu nid ade para 
todos mas a que decorre, já não do 
paternalismo ético-religioso, mas de 
formas indirectas e imorais de 
investimento, pagando o cidadão os 
actos para a manutenção de saúde 
no momento exacto em que a perde! 
Fiel ao espírito deste Congresso, não 
houve a preocupação de propôr aqui 
medidas concretas ou programáticas, 
mas antes expôr e debater ideias que 
sirvam de base e entendimento para 
que as grandes e pequenas mudan
ças surjam alicerçadas num amplo 
consenso de congregação de inte
resses. 
Estaremos mesmo à beira do 
esgotamento dos recursos do 
investimento? 
Não haverá um enorme desperdício e 
uma enorme potencialidade por 
aproveitar nas modernas capaci
dades de prestação dos cuidados de 
saúde? 
Já se pensou na enorme mais valia 
funcional de cada nova tecnologia? 
Não estará cabalmente demonstrado, 
mas é legítimo colocar a hipótese, de 
que o crescimento em eficácia da 
mais valia, é directamente propor
cional ao crescimento do progresso 
tecnológico, num possível e paralelo 
crescimento da eficiência. 
Consideramos que nos esquemas de 
prestação de cuidados de saúde, 
tudo depende de novas fórmulas da 
i n terrelação: investimento-gestão; 
prestador-utilizador, utilizadas em 
cada momento histórico e de acordo 
com as condições concretas de cada 
comunidade, numa dinâmica que 
tem em conta a acelerada alteração 
de fenómenos técnicos, sociais e 
políticos do mundo de hoje. 
Pretendeu-se deixar aqui expressas 
ideias, que se julgam básicas, para 
debater, sem pretensão da desco
berta das fórmulas acabadas e 
também sem fundamentalismos 
irracionalmente assumidos. 
Viemos aqui, por um imperativo 
cultural, no interesse do homem, do 
progresso e do futuro, procurando 
evitar que em nome dos valores 
estabelecidos no presente, se 
hipoteque o futuro, regressando 
consciente ou inconscientemente ao 
passado. 



O Conselho Nacional Executivo 

reunido no dia 30 de Abril de 

1994, considerou: 

Que a prescrição de meios tera
pêuticos, como os medicamentos, 
faz parte integrante do acto 
médico; 
Que a acessibilidade aos medi
camentos prescritos pelos médi-

nos serviços de saúde 
cos é elemento essencial ela 
qualidade dos Cuidados de 
Saúde; 
Que a direcção técnica elas 
farmácias deve ser assegurada 
pelos farmacêuticos, devendo as 
unidades de saúde possuir postos 
de venda acessíveis, garantindo o 
rápido início do  tratamento 
prescrito ao doente; 

Assim, a Ordem dos Médicos reco
menda que as unidades prestado
ras de cuidados médicos, públicas 
ou privadas, possuam postos de 
venda ou farmácias desde que seja 
salvaguardada a supervisão técni
ca por farmacêutico. Esta medida 
a ser implementada perinitiria ao 
Ministério da Saúde e aos doentes 
significativa redução de custos. 

Esta posição do CNE, mereceu da Associação Nacional das Far mácias uma carta que 
t ranscrevemos. 

Exmos. Senhores, 

1. A Revista da Ordem dos Médicos
do passado mês de Maio, na rubrica
Actualidade, sob o titulo "Farmá
pias", publicou um pequeno texto
em que esse Conselho, a pretexto da
acessibilidade dos medicamentos,
recomenda que todas as unidades
prestadoras de cuidados de saúde,
públicas e privadas, possuam postos
de venda ou farmácias.
O texto é tão pobre e os seus objecti
vos são tão claros, que não se justifi
ca perder muito tempo com o assunto. 
Vale todavia a pena dizer a V. Exas.
que devem escolher outros argumen
tos pois com o pretexto da acessibili
dade e da redução de custos é clificil
atingirem os objectivos que preten
dem.
Vejamos cada um dos argumentos
separadamente.
2. Quanto à acessibilidade dos
medicamentos lembramos que o
sector de farmácias é o único de
entre toda a rede nacional de cuida
dos de saúde onde a acessibilidade é
imediata, permanente e eficaz em
todo o território nacional.
Há duas mil e quinhentas farmácias
distribuídas geograficamente segun
do critérios legais por forma a acom
panharem obrigatoriamente a distri
buição demográfica das populações,
tanto nas zonas rurais c,omo nas
zonas urbanas.
As farmácias privadas asseguram

com eficácia, durante trezentos e 
sessenta e cinco dias por ano, 
incluindo sábados, domingos e 
feriados, .durante vinte e quatro 
horas por dia, o acesso imediato ela 
população aos medicamentos. 
O argumento da acessibilidade para 
justificar a abertura ele farmácias nas 
unidades prestadoras de cuidados de 
saúde, públicas e privadas não passa 
pois de um mero pretexto, sendo 
estranho que V. Exas. com base no 
mesmo argumento, não se preocu
pem com as listas de espera de 
semanas e até ele meses existente em 
toda a restante rede nacional de 
cuidados de saúde. 
Em matéria ele acessibilidade, as 
farmácias privadas são a única 
excepção no panorama degradante e 
desumano de todo o nosso sistema 
nacional de saúde. Com grave 
responsabilidade, aliás, da classe 
médica no seu mau funcionamento. 
É pena, por isso, que o Conselho 
Nacional Executivo, em vez de se 

preocupar com os problemas e res
ponsabilidades ela classe médica, se 
preocupe com um sector que não 
tutela nem repr�senta, sendo certo, 
por outro lado, que os fa1macêuticos 
têm a sua própria Ordem, que esse 
Conselho Nacional Executivo eleve 
respeitar. 
3. Quanto à redução de custos, o
argumento é ainda mais ridículo e
revela que o Conselho Nacional
Executivo desconhece que as farmá
cias privativas do Serviço Nacional
de Saúde vêm fechando sucessi
vamente em face dos prejuízos que
acumulam e cio mau serviço que
prestam à população.
4. Nestas circunstâncias é fácil
compreender a razão de ser da vossa
recomendação e quem seriam os
seus beneficiários.

Com os nossos melhores 
cumprimentos, 

A Direcção 

Esta carta merece o seguinte comentário da Ordem dos Médicos 

Mais do que um comentário crítico ao texto enviado pela Associação Nacional 
de Farmácias, interessa que todos os médicos tenham conhecimento cios 
termos e do estilo· em que esta se dirige aos médicos. Não é intenção da 
Ordem dos Médicos mover qualquer crítica às farmácias que desenvolvem um 
trabalho útil e meritório em prol da saúde dos Portugueses. Só que já nos 
habituámos, desde os tempos da Dr.ª Leonor Beleza e do Eng. Costa Freire, 
ao recurso a expedientes e "slogans" populistas envolvendo os médicos em 
assuntos que são da exclusiva responsabilidade governamental. ... 



.... Por outro lado, esta coincidência no discurso é totalmente 
previsível, dado o apoio crescente que o aparelho do Ministério da 
Saúde dá aos interesse_s monopolistas e exclusivistas daquela 
Associação. 
Continuamos todavia perplexos que, perante um déficit de 
financiamento no Ministério da Saúde superior a 100 milhões de 
contos, este não tome medidas simples de abertura de Farmácias nos 
Hospitais e Unidades de Saúde. Sabemos por estudos realizados que- . 
esta medida reduz os custos dos medicamentos em 30%, o que equivale 
a uma poupança de vários milhões de contos. 

O que pensar então? 

Será a Associação Nacional de Farmácias quem manda realmente no 
Ministério da Saúde? 

, 

ULTIMA HORA 

Comunicado 
exigidas as necessárias provas de 
eficácia terapêutica. 
A isenção destes requisitos, como é 
previsto no Projecto de legislação, e 
a sua comercialização em circuitos 

privativos dos medicamentos, geran
do falsas expectativas terapêuticas, 
poderá causar prejuízos à Saúde 
Pública, não controláveis. 

Consell10 Nacional Executivo 

O 
Conselho Nacional Execu
tivo da Ordem dos Médicos, 
reunido no Porto em 17 de 

Setembro de 1994, analisou o 
Projecto de Decreto-Lei que visa 
aprovar o regime jurídico da 
introdução no mercado do fabrico, 
da comercialização, da rotulagem e 
da publicidade dos "medicamen
tos" homeopáticos para uso humano 
que nos foi enviado pelo Ministério 
da Saúde. Clube do bébé 
Trata-se de um Projecto de Diploma 
que pretende incluir, no ordena
mento legal e técnico do medica
mento (Dec.-Lei nº. 72/91 de 8 de 
Fevereiro), uma categoria de pro
dutos, substâncias e preparados que 
não preenchem os requ1s1tos 
técnicos e científicos mandatórios 
para que uma substância seja 
considerada medicamento. 
A Ordem dos Médicos rejeita que 
seja atribuído aos produtos 
homeopáticos valor idêntico ao de 
medicamentos, por não serem 

Em relação ao p1·ojecto do denominado "Clube do bébé" o Conselho 
Nacional Executivo, baseado nos pareceres do Consell10 Nacional de 
Ética e Deontologia Médicas e do Colégio de Pediatria deliberou: 

a) A documentação apresentada
pelo "Clube do bébé" procura
colocar médicos em situação de
subordinação promocional de
uma empresa privada e não recua
na proposta clescarada de uma
compe!1sação monetária. Em
consequência entende o Conselho

que tal documento, com o intuito 
que lhe é imanente, merece a 
mais formal reprovação. 

b) Deve ser chamada a atenção dos
médicos eventualmente envol
vidos em tais acções para a sua
estrita obrigação do cumprimento
das normas ético-deontológicas.
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