
P
u

b
lic

a
çã

o
 m

e
n

sa
l 



e d i t o  r i a
/ • 

Razões de 
uma decisão 

A 
s próximas eleições na 
Ordem dos Médicos 
estão marcadas para o 
próximo dia 29 de 
Novembro, em cum

primento dos Estatutos. 
Há três anos fui expressamente 

convidado pelas estruturas sindicais 
e associativas médicas para apre
sentar a minha candidatura, de 
acordo com um programa consen
sualmente aceite e igualmente 
apresentado pelas listas A, que 
concorreram às três Secções 
Regionais. 

A vitóriq expressiva que alcancei 
em todos os Distritos Médicos, 
incluindo as Regiões Autónomas da 
Madeira e Açores, marcaram a 
grande vontade de mudança então 
vivida e que era consubstanciada 
nas grandes reformas propostas. 

Durante o actual mandato os 
pontos programáticos foram sendo 
cumpridos e pode-se hoje afirmar 
que temos uma Ordem dos Médicos 
mais democrática, participada, inter
ventora,  aberta ao exterior, com 
maior património e, sobretudo, mais 
credibilizada junto dos Médicos, do 
Poder Político e da Sociedade Civil. 

A defesa dos legítimos direi tos 
dos Médicos, a preocupação ética, 
deontológica e disciplinar., a melho
ria da qualidade dos actos médicos e 
a permanente procura de defender os 
direitos dos doentes e a Saúde dos 
Portugueses foram prosseguidas no 
dia a dia e largamente comprovadas 
por qualquer observador isento. 

A participação da Ordem dos 
Médicos em diversas instituições na-

Carlos Santana Maia 

cionais e internacionais foi também 
permanentemente assegurada, in
cluíndo várias posições de direcção 
em algumas dessas organizações. 

Com este pano de fundo, que não 
procura ser· um balanço, pois não 
seria o lugar nem o momento para o 
fazer, vão os médicos, todos os 
médicos, ser chamados a participar 
no próximo acto eleitoral. Fui muito 
recentemente contactado pela maio
ria das estruturas associativas e sin
dicais para apresentar a minha re
candidatura, enquanto as posições 
dos três Conselhos Regionais foram 
diversas e contraditórias. 

Foi sempre minha preocupação e 
norma de conduta ser um factor de 
coesão entre os Médicos e a todos os 
níveis, na busca incessante de con
vergências e de conseguir a possível 
e desejável unidade na acção, com 
todas as vantagens colectivas daí 
decorrentes. 

Verificando agora e após uma 
reflexão profunda e desapaixonada 
que a minha recandidatura seria um 
factor de divisão entre os Médicos, 
exactamente o oposto ao que sempre 
procurei, decidi, em consciência, não 
me apresentar ao próximo sufrágio. 

E é esta decisão definitiva que 
quero publicitar, esperando que ela 
seja compreendida nos seus funda
mentos. 

Não posso, contudo, deixar passar 
este momento, sem agradecer como
vidamente aos Colegas que mais uma 
vez me procuraram manifestando o seu 
apoio, e também a todos que comigo 
trabalharam, pelos seus contributos, 
pelos seus pontos de vista, pelas suas 
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críticas francas e de espírito aberto, 
enfim a todos os que, pelas mais 
diversas formas, expressaram as suas 
opiniões sempre bem-vindas e 
tomadas em consideração. 

Um agradecimento especial não 
pode deixar de ser referido, aos 
competentes funcionários da Ordem 
dos Médicos e nomeadamente 
àqueles que mais de perto comigo 
trabalham, pelo seu zelo e extrema 
dedicação nunca desmentidos. 

Também quero deixar claramente 
afirmado que, quaisquer que venham 
a ser os próximos dirigentes eleitos, 
estarei à sua disposição para, sempre 
que o entenderem, lhes prestar o meu 
modesto contributo naquilo para que 
seja solicitado e cuja finalidade seja 
sempre a de defender a nossa prin
cipal razão de ser, a profissão médica 
e os seus destinatários, no combale 
incessante pela saúde e contra a 
doença, o sofrimento e a morte. 

Antes de terminar, uma palavra 
para todos os órgãos de Comunica
ção Social, que sempre tiveram 
comigo um relacionamento aberto, 
saudável e isento e que bem atesta o 
seu elevado profissionalismo e com
portamento ético. 

Finalmente, não quero deixar de 
referir algo que constantemente me 
sensibilizou, as palavras de carinho 
e de estímulo das pessoas que, 
conhecidas ou deconhecidas, nas 
mais variadas circunstâncias, me 
manifestaram o seu sentimento pelo 
que a seus olhos eu representava, a 
nossa Classe, a Classe Médica. 

Lisboa, 8 ele Setembro 1995 



Ordem dos Médicos 
REVISTA ______ _ 

Director 
Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

CONSELHO EDITORIAL 
Norte 
Dr. Américo Rui Couto 
Dr. Luís Filipe Laranjeira 
Dr. Victor Sanfins 

Centro 
Dr. Armindo Rebelo 
Dr.ª Isabel Cristina 
Dr. Rui Pato 

Sul 

Dr. Machado Cândido 
Dr. Pedro Nunes 
Dr. Silva Santos 

REDACÇÃO 
Dr. Adriano Natário 
Dr.ª Manuela Reis 

CONSELHO DE TESOUREIROS 
Dr. António Pessoa (5. R. Norte) 
Dr. Óscar Gonçalves (S. R. Centro) 
Dr. Rasiklal Ranchhod (5. R. Sul) 

SECRETARIADO 
Corália Tiago Marques 
Maria Teresa de Sousa 

PUBLICIDADE 
Helena Pereira 

CONCEPÇÃO GRÁFICA 
Gráficos à Lapa, Lda. 
Rua de S. Domingos à Lapa, 6 
1200 LISBOA 
Tel. 395 10 85 · Fax 395 33 47 

IMPRESSÃO 
lmprinter S.A. 

DEPÓSITO LEGAL 7421/85 

PROPRIEDADE, ADMINISTRAÇÃO 
REDACÇÃO E PUBLICIDADE 
ORDEM DOS MÉDICOS 
Av. Gago Coutinho, 151 
1700 LISBOA 
Tel. 847 06 54 · Fax 847 12 15 

PREÇO AVULSO 350$00 

PUBLICAÇÃO MENSAL 
TIRAGEM 30 000 EX. 

ACTUALIDADE 

Ordem processa 110 Independente" 
Nota de Imprensa 
Eleições - Triénio 1996/98 
Calendário Eleitoral 
Receituário no SNS 
Diário da República, Nº 202 - 11 Série de 01 /09/95 
Práctica· da Medicina Geral 
Diário da República, Nº 219-1 Série A de 21/09/95 
Clínica Geral 
Resultados de um inquérito a Clínicos Gerais/ 
Médicos de Família, com o objectivo de avaliar 
a sua satisfação profissional 
Patologia Clínica 
Parecer do Colégio sobre a proposta 
de revisão do Dec. Reg. Nº 44/93 de 17 /12 
Eleições O.M. - espaço de candidaturas 
Apresentação da candidatura do Prof. Carlos Ribeiro 
Medicamentos 
Informação do lnfarmed 

Um Balanço e um Manifesto 
Conselho Regional do Centro 

A reforma do Sistema de Saúde em Portugal 
José Miguel Boquinhas 
Idoneidades, Internos, Mão-de-obra e cracas 
Maria do Céu Soares Machado 
11Amicus Plato, Sed Magis Amica Veritas" 
Carlos Leça da Veiga 

6 

7 

g 

11. 

12 

13 

14 

15 

25 

20. 

26 

30 

32 



a e lL a 

(NOTA DE IMPRENSA) 

d a d e • 

Ordem processa 
uo Independente" 

e om o título 
"Ordem para 
Ameaçar" e 
chamada de 
primeira pá

gina sobre a menção 
"Médicos: Guerra suja na 
Ordem", produziu o 
Jornal "O Independente" 
na sua edição de 8/9/95 
uma notícia inacreditável 
de mentira e má fé. 

Nesta notícia procura 
convencer-se a op1111ão 
pública que a renúncia à 
recandidatura por parte 
do Bastonário da Ordem 
dos Médicos, Dr. Santana 
Maia, derivava de um 
processo de "chantagem" 
exercida por dirigentes da 
Secção Regional do Sul, 
nomeadamente pelo seu 
Presidente, Dr. Rui Bento. 
Trata-se de uma mentira 
abjecta que visa caluniar 
pessoas que, como 
homens e como médicos, 
não podem tolerar tal 
menosprezo da sua honra 
e dignidade. 

Em primeiro lugar, a 
calúnia atinge o Dr. 
Santana Maia pois 
pretensamente haveria 
motivos da sua vida 
pessoal, de saúde ou 
familiar que o tornariam 
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O jornal "O Independente" desde há várias semanas que 
tem publicado notícias sobre o processo eleitoral da Ordem 
dos Médicos que nlo correspondem minimamente à 
verdade. A falta de profissionalismo chegou ao ponto de 
nenhuma tentativa ter sido feita para confirmar a 
veracidade das informações veiculadas. P erdendo 
completamente o sentido das proporç6es e quando se 
tomou manifesta a renúncia à candidatura do Dr. Santana 
Mala, a falta de Informação levou o jornal a enveredar por 
uma campanha de calúnia. 
A cahlnia Incidiu sobre vârios membros do Conselho 
Regional do Sul, nomeadamente do seu Presidente, Dr. Rui 
Bento, que ao tempo se encontrava de férias fora do País. 
As acusaç6es de chantagem sobre o Dr. Santana Mala 
foram imediatamente desmentidas pelo próprio à 
Comunicação Social, e por todos os Intervenientes na 
reunlio, em comunicado que aqui se reproduz. 
Os visados deram lnstruç6es para se proceder ao processo
-crime por abuso de liberdade de Imprensa e difamação 
com dolo. 
Pela primeira vez na vida da Ordem dos Médicos a 
tentativa de Interferência por parte da Comunicação Social, 
movida sabe-se lã porque Interesses, dã origem a esta 
desa,radâvel forma de relacionamento através do Tribunal. 
Esperemos que seja a última. 

alvo de chantagem. Tal é falso, 
sendo o Dr. Santana Maia um 
exemplo de elevação, honradez e 
correcção. 

nem sequer esteve presente na 
mencionada reunião, e os Colegas 
presentes na reunião Drs. Joaquim 
Machado Cândido, Pedro 

Dr. Santana Maia como 
todos os presentes na 
reunião poderão teste
munhar. A livre troca de 
ideias e as considerações 
de natureza estratégica e 
política não têm nada a 
ver com questões de 
natureza pessoal. Todos os 
médicos do Conselho 
Regional do Sul sem 
excepção têm do Dr. 
Santana Maia a melhor 
opinião e a ele os ligam 
sentimentos de respeito, 
admiração e amizade 
pessoal. 

Os Conselhos Regio
nais do Norte, Centro e 
Sul lamentam que a 
dignidade dos profissio
nais de informação portu
guesa, da qual até este 
triste episódio nada 
tinham a apontar, seja 
posta em causa pelas 
fontes e jornalistas res
ponsáveis por esta notícia 
de dolosa má fé. 

É com profundo pesar 
que informamos ter dado 
instruções ao Serviço de 
Contencioso para interpôr 
a compelente parti
cipação-crime contra os 
responsáveis por tal 
notícia. 

Lisboa, 8 de Setembro de 1995 

Em segundo lugar, a calúnia 
atinge todo o Conselho Regional do 
Sul, o seu Presidente, Dr . Rui 
Simões Bento, que por estar de férias 

unes, Hemique Vaz Velho e 
Rasiklal Ranchhod. É falso 
que tenha sido exercida 
qualquer chantagem sobre o 

O CONSELHO REGIONAL DO NORTE 

O CONSELHO REGIONAL DO CENTRO 

O CONSELHO REGIONAL DO SUL 
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Carta enviada pelo 
Bastonário da Ordem 

dos Médicos ao 
Ministério da Saúde 

Na sequência do contacto telefónico, vimos 
solicitar que Vossa Excelência receba o Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, 
propondo a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Lei da Gestão Hospitalar 
Portaria do Internato Médico 
Reforma do Internato Geral / Ensino Médico 
Lei Quadro das Convenções 
Balanço da Titulação de Especialistas 
Idoneidade dos Serviços de Saúde Públicos 
Política cio Medicamento 

Com os melhores cumprimentos, 
Lisboa 23 de Agosto ele 1995 
O Presidente 

Carlos Alberto de Santana Maia 

NOME COMPLETO 
-- --

ESPECIALIDADE 

INSTITUIÇÃO (LOCAL DE TRABALHO) 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA ___ _ 

Resposta do Ministério da 
Saúde 

Venho acusar a recepção da 
carta de V. Ex." datada de 23 de 
Agosto p.p., em que se solicitava 
a marcação de audiência do 
Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos, com 
proposta de ordem de trabalhos. 

Encarrega-me o Senhor 
Ministro da Saúde de vir 
transmitir a V. Ex." que, uma vez 
que o Governo se encontra a 
escassas 5 semanas do seu fim 
e, não estando p revista a 
publicação de legislação sobre os 
pontos que constariam da 
agenda, considera que não 
haverá utilidade na realização de 
uma reunião para apreciação 
daqueles temas. 

Com os melhores cumprimentos 
Lisboa, 31 ele Agosto ele 1995 

O Chefe ele Gabinete 
João Silveira Ribeiro 

___ TELEFONE 

Faleceu 

José 

Conde 

O Professor José Conde, 

de 75 anos, a fig ura 

mais marcante da 

Oncologia em Portugal, 

faleceu inesperadamen

te no dia 1 de Outubro. 

No próximo número da 

revista dedicaremos um 

artigo a este médico 

proeminente. 

•••••••••••••••••• 

N.º DE CÉDULA ___ _ 

LOCALIDADE 

DATA 

CÓDIGO POSTAL TELEFONE 

ASSINATURA 

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

CONFER@NCIA NACIONAL DE CONSENSOS SOBRE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
INSCRIÇÕES GRATUITAS LIMITADAS À CAPACIDADE DO AUDITÓRIO-SELECÇÃO POR ORDEM DE INSCRIÇÃO 

Enviar para ORDEM DOS MÉDICOS · Av. Almirante Gago Coutinho. 15 1 · 1700 LISBOA 
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Eleições Tri 
, 

e nio 96/98 

N
os termos dos artigos 4º e

. 5º do Regulamento Elei
toral, o Conselho acional 
Executivo, as Mesas das 

Assembleias Regionais do Norte, 
Centro e Sul, as Mesas das Assem
bleias Distritais de todos os Distritos 
Médicos do País, anunciam a data 
das eleições - Triénio 1996/1998 -
para os Corpos Gerentes abaixo indi
cados, para o dia 29 de ovembro de 
1995: 
• Presidente da Ordem dos Médicos;
• Órgãos Regionais das Secções

Norte, Centro e Sul (Mesas das
Assembleias Regionais, Conse
lhos Regionais, Conselhos Fiscais
Regionais e Conselhos Discipli
nares Regionais) e Órgãos Dis
tritais (Mesas das Assembleias,
Conselhos Distritais e Delegados
ao Plenário dos Conselhos
Regionais) de todos os Distritos
Médicos da Ordem dos Médicos.

4 de Setembro de 1995 
O Conselho Nacional Executivo 
As Mesas das Assembleias Regionais do 

Norte, Centro e Sul 
As Mesas das Assembleias Distritais 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

1995 

14 Set. Prazo limite para o anúncio da data das eleições (art° 4, § único, R.E.). 
29 Set. Data limite para a fixação dos cadernos eleitorais (artº 6º, nº 2, R.E.). 
4 Out. Reclamação dos cadernos eleitorais (art° 7°, nº 1, R.E.). 

9 Out. D
º

ecisão das reclamações e afixação definitiva dos cadernos eleitorais 
(art° 7°, nº 2, R.E.).

20 Out. Prazo limite para a apresentação das candidaturas aos Órgãos 
Regionais e Órgãos Distritais (art° 10º, R.E.). 

25 Out. Prazo para a verificação das condições da elegibilidade das candidaturas 
para os Órgãos Regionais e Distritais (art° 14°, nº 1, R.E.). 

27 Out. Prazo limite para a apresentação das candidaturas a Presidente da 
Ordem dos Médicos (artº 9°, R.E.). 

27 Out. Prazo limite para a regularização das candidaturas aos Órgãos 
Regionais e Órgãos Distritais (artº 14º, nº 2, R.E.). 

2 Nov. Prazo. limite para a verificação das condições de elegibilidade das 
candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos (artº 14º, R.E.). 

7 Nov. Prazo limite para a regularização das candidaturas a Presidente da 
Ordem dos Médicos (artº 14, nº 2, R.E.). 

14 Nov. Prazo limite para o envio dos boletins de voto, relação dos 
candidatos e normas do acto eleitoral (artº 15, R.E.). 

29 Nov. Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral. 
Abertura das urnas e contagem dos votos (definitiva para os Órgãos 
Distritais e provisória para os Órgãos Regionais e Presidente). 

7 Dez. Prazo limite para as reuniões das Comissões Regionais Eleitorais e 
Conselho Eleitoral Nacional para o apuramento final dos resultados 
eleitorais a nível regional e para o Presidente. Prazo limite para 
impugnação do Acto Eleitoral a nível Distrital. 

15 Dez. Prazo limite para a impugnação dos Actos Eleitorais para o Presidente 
e para os Órgãos Regionais. 

22 Dez. Prazo limite para a decisão acerca das impugnações. 

-

e muaç o e spec1a a e 

F
ace às diversas s?licit�ções de
colegas para a inscrição em 
várias especialidades, o Con

selho acional Executivo analisou a 
sua anterior posição sobre esta pro
blemática e considera que: 

A inscrição como especialista num 
Colégio implica o reconhecimento e 
a certificação da autonomia técnico
científica para o exercício diferen
ciado dessa especialidade, perante 
os seus pares, a sociedade e as 
estruturas da saúde; 

A inscrição significa o reconheci
mento de um trajecto formativo e 
avaliação como idóneos, ou de um 

trajecto profissional avaliado 
ao abrigo do art.º 92º. 

Neste quadro concep
tual o Conselho acional 
Executivo delibera: 
• É permitida a inscrição
nos diversos Colégios de
Especialidade aos Médicos
que apresentam trajecto for
mativo e avaliação idónea ou, ao
abrigo do art.º 92º, sendo estas as
únicas limitações à inscrição nos
Colégios.
• O exercício dos direitos do médico
na vida do Colégio (votar, eleger e ser
eleito) só poderão ser assumido num

9 

único Colégio. Este deverá 
ser o da acti vidade pri n
cipal do médico e corno 
tal deverá ser assumido 
por este. A alteração 
desta sua situação lerá 

que ser solicitada e justifi-
cada pelo médico ao Conselho 

acional Executivo. 
• Todos os médicos já inscritos em
mais do que uma especialidade ou no 
acto de inscrição na segunda especia
lidade deverão informar qual a área da 
aclividade principal no prazo de 1 mês 
após a pubicação na Revista. 

CNE, 20/05/95 
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Receituário no SNS 
Modelo de receita médica. 

(�D_ iá_r_io_d_a_R_e�p_ú_b_lic_a _, _n ._º _2_0 2_-_I I_S_é_ri_e_d_e_0 _1_/0_ 9_ /_9 _5 _______ ) 

Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

Desp. 23/95 - A Port. 364-
A/87, de 2-5, que aprovou o modelo 
de receituário para a prescrição de 
medicamentos aos utentes do Ser
viço Nacional de Saúde, representou 
um significativo contributo para a 
r acionalização do procedimento 
administrativo no âmbito da prescri
ção e aviamento de medicamentos ao 
consagrar a possibilidade de pres
crição de mais de uma especialidade 
farmacêutica em cada receita 
médica. 

Decorridos mais de oito anos 
desde a entrada em vigor do referido 
diploma, verifica-se actualmente a 
necessidade de ape1feiçoar e simpli
ficar o modelo de receita médica, 
salvaguardando a segurança dos 
respectivos impressos quer no acto 
de prescrição quer no de aviamento. 

Nestes termos ao abrigo do 
disposto no art. 10º do Dec.-Lei 
118/92 de 25-6, determino: 
1 - Receita médica: 

1.1 - É aprovado o modelo de 
receita médica destinada à 
prescrição de medicamentos, 
incluindo manipulados, no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde, 
anexa ao presente despacho e que 
dele constitui parte integrante. 
1.2 - A receita referida no n.0 1.1, 
do formato 2A6, é constituída por 
uma só via, com impressão no rosto. 

2- Número de embalagens por 
receita e por medicamento:

2.1 - podem ser prescritas numa só 
receita médica até quatro medica
mentos distintos, com o limite de 6 
embalagens eM cada receita. 

2.2 - Sem prejuízo do disposto no 
n. º 2 .1, podem ser prescritas, 
numa só receita médica: 

2.2.1 - Até duas embalagens de 
cada medicamento pertencente 
aos grnpos terapêuticos da lista 
publicada na tabela n.º 1 anexa 
ao Desp. Conj. A-35/87-X, 
publicado 10 DR, 2.8, de 2-5-
87, referente a tratamentos de 
cmta ou média duração; 
2.2.2 - Até quatro embalagens 
de cada medicamento perten
cente aos grupos terapêuticos 
constantes na lista publicada 
na tabela n.º 2 anexa ao Desp. 
Conj. A35/87 - X, publicada no 
DR, 2.ª, de 2-5-87, relativo a 
tratamentos prolongados. 

2.3 - No caso de os medicamentos 
prescritos se apresentarem sob a 
forma de embalagem unitária, 
entendendo-se por tal aquela que 
contém uma unidade da forma 
farmacêutica na dosagem média 
usual para uma administração, não 
há limite ao número de embalagens 
prescritas, que, para os efeitos no 
disposto no n.º 2.1, são equiva
lentes a uma embalagem da forma 
ele apresentação não unitária. 

3 - P1·escrição de pl'licotrópicos:
3.1 - Enquanto não for aprovado 
o receituário especial previsto no
n.º 5 do art.º 15º do Dec.Lei
15/93, de 22-1, com a redacção
constante da declaração ele recti
ficação n.º 20/93, de 20-2, a pres
crição de psicotrópicos da tabela
IV anexa ao mesmo diploma é
feita em duas receitas do modelo
anexo, uma das quais serve ele
cópia, destinada a arquivo da
farmácia fornecedora.
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3.2 - Nas receitas mencionadas no 
ponto anterior elevem constar, se 
necessário no verso, os elementos 
mencionados no n.º 3 do art. 15º do 
Dec.-Lei 15/93, ele 22-1, com a 
redacção constante ela declaração 
de rectificação n.º 20/93, ele 20-2. 

4 - P1·escrição de outros pi.ico
trópicmi e de cstupefacienhis: 

4.1 - A prescrição ele psicotrópicos 
e estupefacientes mencionados nas 
tabelas I-A, II-B e II-C anexas ao 
Dec.-Lei 15/93, de 22-1 com a 
reclacção constante da declaração 
ele rectificação n.º 20/93, de 20-2, 
continua a ser feita em modelo 
próprio ela Imprensa Nacional
Casa da Moeda, acompanhada de 
um exemplar ela receita, segundo 
modelo anexo ao presente diploma, 
para efeitos de facturação. 
4.2 - O disposto no n.º 32 é aplicá
vel às receitas previstas no n.º 4.1 

5 - Encargos com a execução
das receitas - constituem encargos 

· de cada uma elas administrações
'regionais de saúde as despesas

inerentes à execução do receituário
que for necessário utilizar na
respectiva zona de actuação.
6 - No1·mas de execução - com-

. pele à Direcção- Geral ele Saúde 
definir as normas para a execução, 
preenchimento, validação e autenti
cação elas receitas médicas a que se 
refere o n.º 1 do presente despacho. 

. 7 - Entrada em vigor - o presente 
despacho entra em vigor na data da 

, sua publicação. 

21 de Agosto de 1995 
Pelo Ministro da Saúde, 

José Carlos Lopes Martins, 
Secretário ele Estado ela Saúde 



a e u a dade.c n i e a g e r a 

Prática da Medicina Geral 
Regras em matéria de direitos adquiridos 

(Diário da República, n.º 2191, Série A de 21/09/95) 

Ministério da Saúde 

Dec1·eto-Lei n.º 251/95 

de 21 de Seteinbro 

A Directiva n.º 93/16/CEE, do 
Conselho, de 5 de Abril, destinada a 
facilitar a livre circulação dos 
médicos e o reconhecimento mútuo 
dos seus diplomas, certificados e 
outros títulos, agrupou num único 
texto legal as Direc tivas n. os

75/362/CEE e 75/ 363/CEE, do 
Conselho, de 16 de Junho, e suas 
posteriores alterações, incorporando 
a Directiva n.º 86/457/CEE, do 
Conselho, de 15 de Setembro, 
relativa a uma formação específica 
em medicina geral. 

As Directivas n.0s 75/362/CEE e
75/363/CEE foram transpostas para 
o ordem jurídica portuguesa-através
do Decreto-Lei n.º 326/87, de 1 de
Setembro, sucessivamente alterado
pelos Decretos-Leis n.0s 35/92, de
14 de M arço, e 186/93, de 22 de
Maio, por força das modificações
desde então introduzidas àquelas
directi vas.

A Directiva n.º 93/16/CEE não 
alterou o conteúdo das anteriores 
directivas já vertidas para o direito 
interno, mas apenas - e por razões de 
lógica e clareza - as reuniu num 
único texto, procedendo assim à sua 
codificação, mantendo-se em vigor 
os diplomas de transposição acima 
referidos, não obstante passarem a 
reportar-se, a partir da data de 
entrada em vigor deste diploma, à 
Directiva n.º 93/16/CEE. 

No tocante à Directiva n. º 

86/457/CEE, relativa a uma 
formação específica em medicina 
geral, que foi ii1corporada na 
Directiva n.º 93/16/CEE - passando 
a constituir o seu título IV, artigos 
30º a 41 ° -, importa, tão-somente, 
proceder à transposição da parte 

relativa aos direitos adquiridos, 
consubstanciada_ nos artigos 36º e 
37, uma vez que todas as disposições 
referentes à formação j á  estão 
consagradas na legislação nacional, 
conforme vem referido nos Decretos
Leis n.ºs 73/90, de 6 de Março, e 
128/92, de 4 de Julho. 

Efectivamente, a formação espe
cífica em medicina geral, tal como 
definida no artigo 31º da Directiva 
n.º 93/16/CEE, çorresponde inteira
mente à ministrada no internato 
complementar de clínica geral, 
enquanto a formação i'eferida no 
artigo 35º, como passível de subs
tituir a prevista no art.º 31 daquela 
directiva, se enquadi"a na formação 
específica em exercício (FEE), 
constante do regulamento aprovado 
pela Portaria nº 425/90, de 11 de 
Junho. 

Com o presente diploma, que 
estabelece as regras eni matéria de 
direitos adquiridos para a prática da 
medicina geral, considera-se a 
Directiva n.º 93/16/CEE como 
integralmente trailsposta para o 
direito interno. 

Foi ouvida a Ordem dos Médicos. 
Assi�: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 201.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1 º 

Diploma de médico generalista 

O exercício da actividade de 
médico generalista no âmbito do 
sistema de saúde, definido na base 
XII da Lei n.º 48/90, de 24 de 
Agosto, depende da titularidade do 
diploma que confere o grau de assis
tente de clínica geral, ou generalista, 
ou de título de especialista de 
clínica geral conferido pela Ordem 
dos Médicos. 
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Artigo 2º 

Direitos adquiridos 

1 - Podem ainda exercer a 
medicina geral no âmbito do sistema 
de saúde os médicos que, não 
reunindo os requisitos cio artigo 
anterior, se encontrem em 31 de 
Dezembro de 1994 habilitados ao 
livre exercício da actividade e 
estabelecidos no território nacional, 
desde que tenham, nos últimos cinco 
anos, exercido corno actividade 
principal, pelo menos, três anos 
consecutivos de clínica geral em 
Portugal num regime de trabalho de 
trinta e cinco horas em centros de 
saúde com a responsabilidade por um 
ficheiro de cerca de 1500 utentes. 

2 - Para efeitos do disposto no 
número anterior, a prova cio exercí
cio ela clínica geral como actividacle 
principal é feita junto da Ordem cios 
Médicos, não contando para cálculo 
dos três anos consecutivos as inter
rupções que resultem de vicissitudes 
contratuais. 

3 - A requerimento dos interessa
dos e por despacho cio Ministro ela 
Saúde, após parecer favorável ela Or
dem dos Médicos, pode ser certificado 
o direito de exercer medicina geral. 

Artigo 3º 

Reconhecimento ele diplomas, 

certificados e outros títulos 

O reconhecimento da equi,·alên
cia entre diplomas. certificados e 
outros títulos que sancionam a for
mação em medicina geral concedidos 
aos nacionai;, cio� Estado:, membros 
da l'nião Europeia por qualquer 
Estado membro e os exigido nos 
ar1igos 1 º e 2° é feito pelo �1inistro da 
Saúde mediante despacho. após 
parecer da Ordem dos Médicos. 

• 

• 

j 

n 
r 



A1·tigo 4-º 

Título Profissional 

Os nacionais dos Estados mem
bros ela União Europeia habilitados 
com os diplomas, certificados e 
outros títulos que sancionam a 
formação específica em medicina 
geral ou os titulares cio certificado 
comprovativo de direitos adquiridos 
têm o direito de usar em Portugal o 
título ele generalista e especialista 
em medicina geral pela Ordem dos 
Médicos ou o certificado ele médico 
não diferenciado com direitos adqui
ridos na prática ela medicina geral. 

Artigo 5!1 

Disposições transitórias 

1 - Até 31  de Dezembro de 
1998. os médicos que exerciam a 
acti .. idade de medicina geral em 31 
de Dezembro de 1994 e não pos-
uíam os requi itos referidos no 

artigo 2º de.,em obter a formação 
em medicina geral, sob pena de 
não poderem continuar a exercer 
funções no sistema de saúde. 

2 - O pre,,ente diploma reporta os 
seus efeito;; a 1 de Janeiro de 1995. 

Visto e aprovado em Conselho ele 
Ministros ele 20 ele Julho de 1995. 

Aníbal António Cav;ico Silva 
Adalberto Paulo ela Fonseca Mendo 

Promulgado em 
7 de Setembro de 1995 

Publique-se. 
O Presicl1mte ela República, 
Mário Soares. 

Referenciado em 
ti Setembro ele 1995 
O Primeiro Ministro, 
Aníbal António Cavaco Silv& 

••satisfação _Profissional''
dos Médicos da Carreira

de Clínica Cieral 

P
elos colegas Dulcínea Vieira, 
Inês Viegas e Nuno Furtado, 
foi efectuado um inquérito a 

Clínicos Gerais/Médicos ele Família 
Portugueses, com o objectivo ele 
avaliar a sua satisfação profissional. 

Através ele 41 perguntas, divididas 
por 11 áreas diferentes, foram avalia
das diversas vertentes ele satisfação na 
trabalho diário cio Clínico Geral/ 
Médico de Família, desde as condi
ções fisícas ele trabalho às relações 
entre profissionais cio Centro de Saúde 
e vencimentos auferidos. 

Da análise cios resultados obtidos 
podemos concluir que há uma grande 
insatisfação geral destes n1éclicos ela 
Carreira de Clínica Geral, ele tal 
modo que uma grande percentagem 
mudaria mesmo ele carreira se as 
circunstâncias o permitissem. 

O Universo estatístico deste estudo 
foi constituído pelos médicos inscritos 
no Colégio ele Clínica Geral ela Ordem 
cios Médicos em 2 ele 1ovembro ele 
1994, cio qual foi feita uma amostra 
sistemática, utilizando um intervalo 

constante, seleccionanclo um médico 
de 4 em 4 das listas de inscritos 
naquela data. Esta amostra inicial foi 
constituída por 748 indivíduos, 
correspondendo a 25% dos inscritos, 
a quem foram enviados inquéritos. 
Destes, apenas 254 responderam, 52 
cios quais de forma i ncorrecta ou 
incompleta, pelo que foram excluídos 
da amostra. Assim, a amostra 
considerada foi de 202 indivíduos. 

Dos 202 indivíduos, 109 encon
travam-se em exclusividade de 
funções (53,96%). 

58,95% são cio sexos masculino 
(119 indivíduos) e 41.09% (83 
indivíduos) são cio sexo feminino. 

Verificou-se, relativamente ao 
ano de início de funções na carreira, 
que 85,64% (173 indivíduos) a 
iniciaram entre 1982 e 1985. 

Na distribuição por grupo etário, 
verifica-se que 60,40% (122 indiví
duos) se encontram no escalão etário 
dos 40-44 anos e que 19,80% (40 
indivíduos) se situam no escalão 
etário dos 35-39 anos. 
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Foram considerados Insatisfeitos 
14 7 incli víduos, o que corresponde a 
72,77% da amostra de 202 indiví
duos, englobando "insatisfeitos" e 
"muito insatisfeitos". 

Dos insatisfeitos, os resultados 
obtidos permitiram saber que: 

85,03% (125 indivíduos) inicia
ram funções na carreira entre 
1982 e 1985. 
O número de indivíduos em 
exclusividade ele funções é ele 69 
(46,94%). 
91 indivíduos (61,90%) são do 
sexo masculino e 56 (38,10%) cio 
sexo feminino. 
Quanto à distribuição por inten
ção de mudança, 16,33% afirmam 
que mudariam de distrito, 
36,73% de Centro de Saúde e 43, 
54% de carreira, se as circuns
tâncias o permitissem. 

Estes e outros resultados poderão 
ser consultados na próxima Acta 
Médica Portuguesa onde será publi
cado na integra este estudo. 



a e u a dade.co 

Patologia Clínica 

Parecer do Colégio de 
Patologia Clínica 
sobre a proposta de 
revisão do Dec. Reg. 
Nº 44/93 de 17/12 
homologado pelo CNE 
em 19/8/1995 e 
posteriomente enviado 
ao Ministério da Saúde 

F
icámos estupefactos com a 
recepção em 9 de Agosto de 
1995 do ofício do Senhor 

Ministro da Saúde, em que solicita 
"os contributos certos e enrique
cedores" à proposta de revisão do 
referido decreto. 

De facto a Ordem dos Médic·os 
colaborou em reuniões com a Ordem 
dos Farmacêuticos e o Ministério, 
para análise do mencionado decreto, 
e conforme o compromisso por nós 
assumido, foi entregue em 26/06/95, 
no Ministério da Saúde, a proposta 
de alterações feita pelo Colégio da 
Especialidade de Patologia Clínica e 
que objectivava tudo o que já tinha 
sido transmitido verbalmente. 

O nosso espanto resulta do pedido 
de parecer nos ser entregue agora, 
em pleno período de férias, e nos 
darem um prazo de cerca de 20 dias 
para responder, bem mais exíguo 
daquele que o Ministério dispôs e 
paradoxalmente verificámos que a 
nossa análise praticamente não se 
traduziu em modificações significa
tivas do texto legal. Há a agravar que 
as soluções mais técnicas, não foram 
consideradas nem revistas, tendo até 
sido excluída a relação dos equipa
mentos mínimos exigidos, conforme 
as valências dos laboratórios. 

Os pontos fundamentais que 
continuam a merecer a nossa crítica 
ao diploma são os seguintes: 

Regulamentação 

1. Não aceitamos que o Decreto
Regulamentar de licenciamento e 
fiscalização dos laboratórios só se 
aplique ao sector privado. Temos 
que exigir que o Estado se não 
exclua do compromisso de qualidade 
que agora exige, e bem, na prestação· 
dos serviços aos doentes. Deste 
modo o diploma deve ser estendido 
ao sector público, nos pontos que 
garantem o controlo de qualidade. 
Não podemos ter doentes de 
primeira e de segunda. Sendo difícil 
a adaptação às novas exigências, em 
qualquer dos sectores privado ou 
público, pode ser previsto um 
calendário qt1e torne viável a sua 
aplicação sem sobressaltos, à 
semelhança do que se fez noutros 
países. 

2. Defendemos que o licencia
mento dos laboratórios tem de ser 
sempre feito em nome do responsá
vel técnico, único elemento qualifi
cado que garante a qualidade e em 
simultâneo no da administração, nos 
casos de pessoas colectivas. 

Os pontos 1 e 2 já foram objecto 
de parecer do C.N.E. efectuado em 
15 de Julho de 1995, em Coimbra. 

3. Defendemos que as sociedades
só podem explorar um laboratório em 
todo o território nacional (excepto as 
sociedades constituídas exclusiva
mente por especialistas do sector). 
Aliás como acontece em França, 
país pertencente à União Europeia 
como o nosso, e que se preocupa 
com a defesa dos profissionais da 
saúde, evitando também a criação de 
grandes unidades onde a qualidade 
se dilui. 

4. Defendemos que o licencia
mento dos laboratórios tem de ser 
vedado a sociedades ou empresas 
fabricantes de materiais, e reagentes 
ou equipamentos utilizáveis pelos 
laboratórios de análises, como aliás é 
expressamente proibido num país tão 
liberal como os E.U.A., mas atento ao 
risco de concorrência desleal. 

5. Defendemos a não proliferação
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dos postos de colheitas, solução 
sempre de pior qualidade, apenas 
tolerada pelos problemas demo
gráficos. 

6. Defendemos as equipas inter
disciplinares de médicos e para tal 
exige-se que fique expressa a 
liberdade de manutenção e até 
estimulação na criação de consul
tórios multidisciplinares, em que a 
área de execução analítica é obvia
mente de utilização exclusiva. 

7. Não concordamos com a obri
gatoriedade de permanência de um 
especialista em presença física em 
todo o tempo de laboração do labo
ratório o que consideramos ser um 
exagero e uma moralidade farisaica. 
É perfeitamente razoável a presença 
física obrigatória durante 1/3 do 
horário e a prevenção obrigatória no 
restante tempo (como aliás sucede 
nos hospitais do Estado). Uma 
exigência absoluta é a supervisão, o 
controlo de qualidade, a análise dos 
resultados, a execução de exames 
reservada aos médicos, outra são as 
soluções burocráticas que nada 
justificam nem garantem. 

8. Também não aceitamos que se 
não possam fazer colhei tas em 
unidades de saúde sem interna
mento, como nos casos de empresas 
cujos serviços clínicos nos solicitam 
revisões ou acompanhamentos labora
toriais, sem encargos para os funcio
nários e sempre com a clara e livre 
opção destes. Os locais de colheita 

b 
1d ' 

. ê . terão que o e ecer as ex1g ncrns
sanitárias dos postos de colheita. 

Estas são as razões fundamentais 
da nossa discordância e que gosta
ríamos que após a análise de Vossa 
Excelência nos fosse dado conhe
cimento para satisfação do pedido 
solicitado. 

"Resposta dada pelo Presidente do 
Colégio na impossibilidade de reunir 
em Agosto com a brevidade 
necessária." 

y 

•



a e u a d a  d e. espaço de cand daturas 

Eleições para a Ordem dos Médicos 
Apresentação de uma candidatura 

Com este número inicia-se um espaço destinado às candidaturas aos corpos 

gerentes da Ordem dos Médicos. 

PROFESSOR 

CARLOS RIBEIRO 
Candidato a Presidente da Ordem dos Médicos em 1996/97/98 

U 
m percurso profissional longo 
permite-me ter da Medicina 
ideias claras e capacidade 

para distrinçar o essencial do 
circunstancial para fugir do labirinto 
para onde estranhos à classe nos 
querem por vezes empurrar e ainda 
para saber procurar e encontrar: 

o centro,
a significação,
a responsabilidade.

A responsabilidade de: 
compreender 
explicar 
aceitai·/ corrigir 
i·espeitar a liberdade/ 
refazendo o destino 
tentai· unificar condições 
saber usar a análise e quando 
necessário a síntese. 

' 

Tenho pois um projecto pessoal 
alicerçado em muitas discussões, 
consubstanciado em muitos contactos, 
adequado após múltiplas vivências. 

Ao longo das últimas semanas 
recebi da parte de Colegas do Norte, 
do Centro e do Sul sugestões e 
apoios para me candidatar a Presi
dente da Ordem dos Médicos, de 
acordo com uma filosofia, um pro
jecto, uma vivência comum. 

São colegas provenientes de 
sectores de formação técnica e pro
fissional diversa, de vários quadran
tes políticos, de idades díspares 
desde jovens médicos aos que já 
ultrapassaram o meu grupo etário. 

Foram sugestões e incentivos 
pessoais, que muito me honraram e 
me obrigaram a longa reflexão. 

A Comunicação Social fez-se eco 
destas e doutras informações que 
foram em alguns casos veículadas de 
forma a dar nota da existência de 
discórdias internas graves na Ordem 
dos Médicos. Tal situação carece ser 
esclarecida, particularmente naquilo 
que me diz respeito. 

Temos tido sempre em relação à 
Ordem dos Médicos um comporta
mento, que vem de longe, privile
giando prioritariamente a UNIDADE. 

Jamais trairemos esse objectivo. 
Professor universitário com per

curso profissional começado como 
clínico geral em meio rural na mar
gem sul, com prática hospitalar 
iniciada no Hospital de Santa Marta, 
de que recordo o peso que essa 
vivência veio a ter no meu curri
culum profissional. 

Também desde sempre contactei 
com jovens médicos, cuja prepa
ração, evolução e convulsões Lenho 
acompanhado. 

Entendo o desempenho da profis
são de professor como uma ocasião 
de troca de informações, de aperfei-
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çoamento mútuo, acção a que devo o 
continuar a entender e a perseguir a 
modernidade. 

Sinto pois que estou em condi
ções de aceitar o desafio que tantos 
Colegas me lançaram. 

Declaro, pois, que estou dispo
nível para presidir a um grupo que 
aceite com: 

Honestidade de processos 
Hw1úldade plena 
Sentido de responsabilidade 
Disponibilidade 
Total determinação 

trabalhar para o progi·esso 
da Medicina Portuguesa. 

Gostaria aqui de apresentar um 
Ponto prévio: 

Os grandes princípios da medici
na traduzidos nos preceitos da ética 
tradicional não estão em causa em 
quaisquer eleições. São património 
de todos os médicos e como tal por 
nós defendidos. 

Responsabilidade pessoal 
do médico. 
Respeito pela vida e pessoa 
hwnana. 
Direito do doente ao segredo 
pi·ofissional. 
Independência profissional 
elo médico. 
Line escolha do médico 
pelo doente. 

Entendemos ainda que, da mesma 
forma que não estão em causa prin
cípios básicos comuns a todos os 
médicos também não está em causa 
uma escolha em termos de política 
da saúde. 



Cabe à Ordem dos Médicos, 
qualquer que seja o Governo e 
qualquer que seja a política de 
saúde preconizada garantir a 
qualidade do acto médico e o seu 
exercício de acordo com os prin
cípios basilares supramencionados. 

Encontro-me disponível para 
continuar o trabalho visando o 
progresso da Medicina Portuguesa. 

Medicina Portuguesa ora integra
da num grande espaço europeu onde 
teremos de saber fazer ouvir as 
nossas propostas de acordo com as 
nossas singularidades e intervir 
activamente com a experiência que 
detenho de areópagos internacionais. 

Defender a Medicina e particular
mente a sua QUALIDADE. 

Defender a qualidade da 
MEDICINA é poder definir o técnico 
que o país necessita e a melhoria do 
ambiente em que se forma e onde 
exerce. Defesa das condições de 
trabalho e de formação técnica
científica adequadas. 

Sabemos que a assistência, o 
ensino e a investigação devem ser 
obrigação e oportunidade para todas 
as equipas. 

Defendemos que "só quem trata 
bem é que pode formar bons médi
cos e bons especialistas". 

Defendemos que a técnica não 
pode asfixiar a praxis médica. 

A acreditação dos serviços é uma 
tarefa que tem de continuar a desen
volver-se, provavelmente com meca
ni&mos que invadem áreas de outros 
profissionais de saúde, com os quais 
temos obrigatoriamente de dialogar. 

A acreditação dos serviços passa 
pela aplicação de modelos de avalia
ção, cuja implementação tem de 
contar como agentes principais os 
médicos. Mas a Ordem dos Médicos 
tem de possuir em relação a estes e a 
outros problemas, uma visão técnico
científica e não uma visão corpo
rativa. 

Intricaclo com este problema está 
a visão economicista da Medicina, 
que certos profissionais não médicos 
privilegiam. 

Todavia a inflação cios cuidados 
médicos deve ser uma preocupação 
dos médicos, dos governantes e da 
população. 

Se os créditos são limitados e as 

necessidades ilimitadas é indispen
sável que se definam as prioridades. 
Tarefa difícil no momento em que se 
cresce e envelhece a população, 
aumenta a procura dos cuidados 
médicos e as necessidades em equi
pamentos e tecnologia atingem picos 
incomportáveis. 

Na análise dos custos de saúde 
compreendemos que possam existir 
diversos pontos de vista: 

da sociedade, 
do doente, 
do pagador, 
do provedor 

e diversos tipos de análises e que os 
resultados não sejam homogéneos, 
mas o MÉDICO tem através da 
Ordem dos Médicos de ser prota
gonista nesses processos. 

Ele é que sabe como e quando se 
utilizam os meios, ele é que sabe 
avaliar os resultados e ele é que sabe 
decidir caso a cnso. 

A nossa colaboração com os 
restantes membros envolvidos nestas 
análises tem de assentar na transpa
rência dos meio� em que nos movi
mentamos, na responsabilidade 
médica que obriga à alta qualidade 
técnica dos nossos desempenhos e 
numa ética abrangente pautada 
pelos novos desafios transportados 
pela q1odernidade. 

A responsabilidade é o preço que 
o ,nédico paga pelo direito que a
Sociedade lhe outorga de poder
intervir sobre o psiqué e sobre o
corpo dos seus doentes.

O poder de curar e a respon
sabilidade que daí advém são as 
duas faces da mesma medalha. Mas 
só se pode exigir responsabilidades 
quando há liberdade e condições de 
trabalho. 

Não aceitamos: 
a prática da medicina onde não 
existam condições mínimas indis
pensáveis definidas pelos orgãos 
competentes da Ordem dos 
Médicos para cada especialidade 
e nível de intervenção; 
a prática da medicina em institui
ções cuja organização e gestijo com
prometam a qualidade da medicina, 
a autonomia técnica do médico ou 
qualquer dos princípios da ética 
médica. 

16 

Como defendemos: 
Caber ao médico a responsabili
dade de proteger o doente da 
exposição a riscos de procedi
mentos diagnósticos ou de índole 
terapêutica que sejam desneces
sários ou de indicação duvidosa; 
Caber à classe média, através da 
Ordem dos Médicos, regular o 
exercício da profissão tanto nos 
sub-sistemas públicos como nos 
privados e zelar pela qirnlidade 
da formação e da prática médica. 

Liberdade no exercício profissio-
nal com a máxima responsabilidade, 
mas temos de evitar a medicina 
defensiva, que se arrasta sem solu-
ção à vista nos EUA, destrinçando a 
responsabilidade médica objectiva, 

• da filiada na negligência ou na má 
práxis médica. 

A assumpção da responsabilidade 
médica pode impedir a medicina 
defensiva e retirar ao país essa 
parcela de crescimento dos custos 
com a Saúde. 

A acção da Ordem dos Médicos 
nos últimos três anos foi extrema
mente positiva e trouxe uma dignifi
cação, democratização e descentra
lização na gektão da mesma. 

Foi positivo e deve ser incen
tivado o papel do FORUM MÉDICO 
criado como espaço de debate onde 
médicos independentes ou perten
centes a todas as Associações e 
Organizações médicas discutiram 
temas e preocupações e se obtivera111 
Consensos que serviram de base a 
documentos orientadores. 

Os Colégios das Especialidades 
ora eleitos, alargaram a participação 
dos médicos e produziram a todos os 
títulos obra válida. Os Conselhos 
Dist1,jtais adquiriram pela primeira 
vez dinâmica própria, contribuindo 
com a sua autonomia para uma des
centralização eficaz que trouxe em 
muitos casos sugestões que pauta
ram as decisões da Ordem cios 
Médicos. 

Todavia, sentimos que se aumen
tou o grau de intervenção dos médi
cos também subiu a nível de des
crença nos processos que envolvem 
as suas condições de desempenho 
profissional a serem controlados pelo 
Estado e por vezes subordinadas a 



grupos económicos multinacionais. 
Não admira pois que encontremos os 
médicos mais desmotivado , desin
teressados por irem assistindo à 
degradação das estruturas onde 
prestam funções. 

Os jovens médicos observam pela 
primeira vez em Portugal o espectro 
do não aprovei tamento das suas 
aptidões técnicas e científicas nas 
especialidades onde se formaram. À 
esmagadora maioria dos 7 .000, 
jovens médicos, espera-os contratos 
de trabalho a prazo, biscates na 
urgência não integrados em equipas 
e actuando em áreas afastadas da 
sua especialidade. O recibo verde 
podê-los-á arrastar para uma 
competição feroz, sem regras ou 
fronteiras, sendo aí mais difícil a 
imposição da ética da nossa 
profissão. 

Por outro lado os jovens médicos 
acham e bem que os actuais concur
sos hospitalares estão enfermos, não 
privilegiando a qualidade técnico
científica do profissional mas o 

carre1nsmo, ao ser permitido que 
apenas tenham acesso aos concursos 
os médicos com vínculo ao Estado, 
deixando de fora médicos competen
tes e habilitados profissionalmente. 

As avaliações curriculares nos 
concursos hospitalares devem ser 
uniformizadas. 

Os Colégios terão de ser chama
dos a nomearem peritos ele avaliação 
de cursos e de outras acções de 
formação, que serão a base de um 
processo que urge implantar de 
atribuição de créditos valorativos 
das actividades de ensino pós
graduado, com implicações curricu
lares no trajecto dos especialistas em 
formação. 

A Ordem dos Médicos terá de 
elaborar um programa prá tico e 
eficaz, para a atribuição desses 
créditos e ainda de disponibilizar um 
serviço de registos dos mesmos. 

A solida'riedade médica é 
essencial neste momento e deve 
atingir todos os médicos qualquer 
que seja o seu grupo etário. 
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É nossa obrigação incluir esse 
objectivo no nosso programa de acção. 

O Estado está a ser cada vez menos 
um "prestador" e a assumir-se como 
"regularizador" e "fiscalizador" da 
medicina. As multinacionais estão a 
ocupar esse espaço com os inconve
nientes que vamos conhecendo. 

A resposta da Ordem dos Médicos 
tem de assentar 

1. Unidade
2. Ética
3. Ve1·ticalidade
4. Transparência
5. Bom senso
Com estes argumentos teremos

capacidade de em conjunto definir a 
Medicina que nos espera no dealbar 
do século. 

Sabemos quão difícil será essa 
função. 

Todavia acredito que Eisntein 
mais uma vez tem razão quanqo 
afirma: 

"É no meio das maiores dificul
dades que existem as maiores opor
tunidades". 
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Os Valores da Medicina 
� 

A Etica e o Comércio 

A 
Medicina é uma das activi
dades humanas que quando
exercida com espírito de

altruísmo, de serviço aos outros e
com humanismo, muito dignifica os
seus protagonistas. 

Desde os tempos de Hipócrates
aos nossos dias, todas as caracterís
ticas fundamentais da Medicina se
mantêm com a mesma acuidade,
valor absoluto e continuam indiscu
tivelmente necessárias. 

As sociedades alteram-se com o
desenvolvimento tecnológico. 

O Acto Médico cada vez mais
necessitado de uma definição legal,
actual e exacta que a defenda da
interferência bastarda ou de mãos
profanas poderem conspurcá-lo no
terreno da ilegalidade e do comércio.

O Médico isolado terá sempre um 
papel de grande valia a exercer no 
horizonte restrito de intimidade com 
o doente, em que com muita dedica
ção e humanismo recebe as suas
queixas, confidenciando-lhe tantas
vezes um emaranhado de incidên
cias que ampliam o seu sofrimento. 

A primeira palavra de apoio, ao 
doente, de compreensão e de
esperança, é justamente do médico
que no cumprimento da sua missão
lha proporciona. 

Numa primeira análise diremos
que para que esse ambiente de
intimidade se gere, terá de obedecer
a outros pressupostos, ou seja a
liberdade do doente em escolher
livremente o seu médico. A confian
ça no médico é meia cura! 

Este  pressuposto exige que o
médico escolhido não vá trair de

Moreira Pires 

algum modo o doente e terá de se
mostrar digno e estar à altura desse
padrão de escolha, não frustando o
doente de modo nenhum. 

A relação entre médico e doente
terá de respeitar determinadas normas 
de ética que. exornam a actividade
médica dos discípulos de Esculápio. 

Antigamente a Medicina restrin
gia-se a pouco mais do que essa acti
vidade exercida pelo médico geral
na figura de João Semana. 

Com o desenvolvimento tecnológico 
espantoso dos nossos tempos, além da 
necessidade de especialização em 
vários sectores ou especialidades,
estas cada vez de per si adquirem um 
estatuto além de muito específico, uma 
dimensão que não cabe logicamente
na capacidade de um homem por
muito culto e sabedor que seja. 

Cada vez mais a cura do doente
depende duma equipa em que o
médico generalista não passa duma
pedra base mas incapaz de preen
cher o horizonte a percorrer até obter
um diagnóstico e uma terapêutica
correcta ou exacta. 

A medicina cada vez mais só
pode ser eficiente em trabalho de
equipa. 

Essa equipa é constituída em
vários planos. São os médicos espe
cializados em múltiplos sectores, são 
os técnicos auxiliares dos meios
complementares de diagnóstico,
desde o laboratório a altas tecnologias 
como o electrodiagnóstico etc .. 

No aspecto humano a intimidade
acabará tantas vezes em ser repar
tida ou dividida por vários escalões. 

A "depreciação" subjacente a
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esta circunstância mantém todavia
uma forte ligação ao médico ele
família como que o primeiro confi-
dente na adversidade da doença. •

A diversidade tecnológica neces
sária e indispensável à medicina
moderna, dilui certamente a perso
nalização que a intimidade tera
pêutica exige em holocausto aos
valores duma eficiente medicina de 
alta tecnologia e eficiência técnica. 

É por outro lado a despersonali
zação do doente justificada na
clausura impessoal tipificada do
número da cama ou da tipologia da
sua identificação nosológica ou seja,
do nome da sua doença. 

Se a Medicina é uma profissão,
naturalmente que é justo que o
médico possa auferir os seus honorá
rios, não com sentido comercial, antes 
uma compensação pela sua actividade 
que lhe permita viver com dignidade. 

A base de actualização médica
torna-se cada vez mais exigente e
dispendiosa. 

Se em actividade estatal compete
ao Estado fornecer as condições
necessárias e bastantes para o
médico estar actualizado, já no
sector privado essa base terá de ser
adquirida a expensas próprias. 

Na cobrança de honorários há
regras quer na dimensão quer na
especificidade. Sob esta matéria
compete à Ordem dos Médicos fazer
cumprir as regras estipuladas. 

Quando uma empresa ele saúde se 
constitui para em termos de mercado 
capitalista obter lucro, logicamente o
espírito mercenário do lucro terá
tendência a ultrapassar o razoável e



pode constituir-se em finalidade 
principal até mesmo obcessiva. 

Quando assim os objectivos de 
tratamento do doente podem ser 
relegados para segundo plano 
sobretudo se os componentes inves
tidores não tiverem nada a ver com 
uma formação humanística e ética 
duma ciência para a qual não 
tenham a mínima sensibilização ou 
vivência. 

Uma unidade de saúde nesses 
moldes pode materializar-se com 
evidentes inconvenientes, prostituin
do-se em mercantilismo mercenário. 

Apenas a concorrência de mer
cado pode conseguir uma "purifica
ção" de ideias e as soluções práticas 
concordantes com os legítimos 
direitos e interesses da saúde dos 
doentes, e dos médicos. 

O ser médico continua a ser mais 
do que licenciado em medicina. 

Dado o sigilo profissional e as 
normas hipocráticas a que a 
Medicina deve estar sujeita, uma 
consulta deve constituir também 
uma conversa íntima entre amigos ou 
seja o médico e o doente. 

A desumanização de honorários 
pode assumir dois aspectos, o 
primeiro em valor absoluto exage
rado e o segundo em relativismo, 
ultrapassando a capacidade econó
mica do doente, e desumanamente 
obrigá-lo a sacrifícios despropor
cionados e crueis. 

Toda a gente fala em casos em 
que o doente é muitas vezes dupla
mente onerado. 

O despudor com que se exerce o 
direito de publicidade fere as normas 
morais e deontológicas da Medicina. 

É chocante que nomes "sonantes" 
ou outros mais modestos "em promo
ção", que não "em saldo", se sirvam 
da TV e outros meios de comuni
cação não para informar e enriquecer 
os outros com conhecimentos, mas 
para tão somente se promoverem, por 
vezes de forma chocante e mentirosa. 

Mente-se escandalosamente, 
manipula-se e rouba-se a boa fé dos 
teleespectadores. 

À Ordem dos Médicos cabe uma 
missão extraordinariamente impor
tante, a defesa da Ética e a salva
guarda dos valores morais que 
fizeram grande a Medicina. 

Diário da República, n.º 196 

1 Série B de 2 5/08/95 

Quadro de pessoal do C.H. de Coimbra 

Grupo 
ele pessoal 

Número 
ele lugares 

Pessoal dirigente Director do Hospital 1 
-+ Administrador-delegado 1 

Director Clínico 

Enfermeiro-director 

de serviço de enfermagem 1 
-+ Administrador Geral (a) 1 
-+ Administrador de 1. ª. Classe 5 
-+ Administrador de 2. ª Classe 5 

Director de Serviços 2 

Chefe de Divisão 1 

a) A extinguir quando vagar

Desculpe, somos todos administradores. 
Mas estou certo que um médico virá dentro de pouco tempo. 
(NR adaptação de um curioso panfleto anónimo em circulação nos Hospitais) 
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A 
Ordem dos Médicos 
trilhou ultiman1ente 
caminhos que a levaram 
a uma aventura demo
crática na procura da 

liberdade, que abre as sociedades e 
neutraliza os poderes centralistas. 
Esta ousadia de a tornar transparente 
e participada, uma casa que embora 
pertencente a todos, se mostrava cada 
vez mais distante e fechada, foi 
necessária e congregou a maioria da 
classe médica. Já em meados dos anos 
80 em Coimbra algumas movimen
tações de contestação levaram à 
eleição de uma lista que os poderes 
instituídos na Ordem dessa altura, 
impediram de tomar posse. Desses 
anos de lutas jurídicas cóm paraiisa
ção da Secção Regional do Centro 
resultou a feitura da riova lista vitorio
sa em 87, liderada pelo actual Bas
tonário Santana Maia. Nessa época 
era notória a diferença de projectos 
entre a Secção Regional do Centro e 
as outras Secções, levando a situações 
de conflitualidade e alguma frus
ti-ação, pois invariavelmente acontecia 
sermos postos em minoria quanto às 
decisões e medidas a tomar pelo 
Conselho Nacional Executivo. As 
dificuldades em alterar o quadro 
institucional em que se vivia, com 
excessos de centralismo e autoritaris
mo, criaram condições para se fomen
tarem associações médicas várias, 
viradas para os interesses específicos 
de estratos particulares da classe 
médica, mantendo urna efervescência 
intelectual e consciência crítica que 
facilitaram a mudança. Desta Secção 

n ã o • e l e ç õ e s 

Conselho Regional do Centro 

Regional sairam contributos impor
tantes para a formação da Associação 
Portuguesa .dos Médicos Hospitalares 
e igualmente para as Associações 
congéneres da Clínica Geral e da 
Saúde Pública. • 

É tempo de profunda reflexão, ao 
mesmo tempo que se vai promovendo 
o diálogo entre as várias organizações 
médicas, criando urna revista de
circulação de ideias e debates (com
custos bastante pesados), estimulando
nas outras secções a responsabilidade
de muitos colegas para exercerem os
seus direitos dentro da Casa de Todos
os Médicos. Uma Instituição só é viva 
e aberta se criar condições à inter
venção activa e serena de todos os
seus membros. A Direcção da Ordeh1
dos Médicos estava agonizante,
divorciada dos interesses da gene
ralidade dos médicos, não promovia a
discussão dos problemas da Saúde,
apática perante o Poder e, mais grave,
com algum cinismo e hipocrisia 
tentava impôr um modelo de organi
zação de cuidados de saúde consen
tâneo com os interesses individuais 
de alguns dos seus membros. 

Foi neste contexto que se deu a 
eleição do actual Bastonário e das 
listas "A Ordem dos Médicos - A 
Casa de Todos os Médicos" nas três 
Secções Regionais, derrotando todos 
aqueles que se opunham à mudança e 
tentavam num exercício autista manter 
a classe médica silenciada fora das 
grandes discussões e estratégias da 
saúde. 

Foi urna lufada de ar fresco que 
atravessou toda a Ordem dos Médicos. 

20 

Alterou-se a vida dos Colégios com a 
democratização das suas direcções, 
dignificou-se novamente os exames de • 
especialidade nas Carreiras Médicas, 
dinamizaram-se todas as estruturas 
especialmente os conselhos distritais; 
criaram-se condições logísticas com 
aquisição de sedes em muitos 
distritos, abríu-se o debate de inúme-
ros ternas importantes pará a saúde e 
o exercício médico, alterou-se profun
damente a credibilidade pública ela 
classe médica com as intervenções da 
Ordem nos vários debates sociais e, 
apresentaram-se propostas ao governo 
tendentes à resolução de muitos 
problemas na área ela saúde. Ao 
arejar-se a Ordem, possibilitoLi-se a 
participação cios Médicos, desblo
quearam-se as portas do diálogo e 
esbateu-se o distanciamento existente 
entre os colegas. 

Este balanço positivo destes 
últimos três anos é sem dúvida obra 
conjunta de uma Direcção Nacional 
consubstanciada no Conselho Nacio
nal Executivo e, os méritos bafejam 
todos os intervenientes, sejam as 
Direcções Regionais ou o Bastonário. 

Mas este projecto ainda não está 
cumprido. O seu desenvolvimento 
pressupõe que haja capacidade de o 
prosseguir, tirai1do todas as conse
quências da cleniocratização das 
estruturas, aproveitando a mobiliza
ção dos Colégios para regulamen
tarem o exercício das várias especia
lidades, bem como assegurarem uma 
formação especializada de quali
dade, introduzindo critérios de 
exigência para um exercício médico 
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de nível elevado e de acordo com a 

ta 
ética e a deontologia. 

�W, É igualmente necessária a batalha 
pelas condições de trabalho, pelas 
remunerações condignas, pela repo
sição da hierarquia funcional dos 
serviços e por uma nova lei de gestão 
das instituições de saúde. 

Outras temáticas serão implemen
tadàs tais como uma política do medi
camento, a definição do acto médico, 
a dignificação da relação médico/ 
doente, o segredo médi-

ninguém, fazendo ultrapassar impas
ses decorrentes de visões parcelares 
ou maniqueístas de uma realidade 
que não é estática. 

Sabemos dos conflitos e mal 
entendidos que nas últimas semanas 
se instalaram dentro dos actuais 
coi-pos gerentes da Ordem dos Médi
cos e tal como dissemos, no nosso co
municado de 31/08/95, tudo faremos 
para manter a unidade do bloco que 
esteve na base da vitória nas últimas 

perante as luzes da ribalta. Mas 
nem por isso deveremos confundir os 
objectivos prioritários de um pro
jecto com as manobras que tentam 
distorcer, desacreditar, ou mesmo 
inibir a acção de outros. 

É compreensível na natureza 
humana a busca de algo que melhore 
a auto-estima pessoal ou grupal, mas 
será indispensável que sejamos 
capazes de olhar mais longe que a 
distâllcia do nosso umbigo, distin-

guir claramente os 
co, as carreiras médicas 
e os novos enquadra
mentos profissionais, as 
saídas profissionais dos 
colegas jovens e outros. 

Os mecanismos de 
poder decorrentes da 
organização interna da 
Ordem dos Médicos e 

Não aceit mos que por quest6es 
menores possamos abrir a porta ao 

pass do e muito menos , que 
poss mos facilitar a instalação 
paulatina da .. Ordem velha". 

vários caminhos que se 
apresentam aos médi
cos, perceber o que está 
em jogo nos próximos 
tempos, ter a cons
ciência que a fractura 
na classe interessa a 
todos menos aos 

consignados nos seus Estatutos, 
pressupõem que só um entendimento 
na base deste projecto, claramente 
deiineado e assumido pelas Secções 
Regionais, poderá levai- à solidifi
cação e desenvolvimento das modi
ficações ultimamente introduzidas 
na Ordem dos Médicos e que tive
ram o apoio da grande maioria da 
classe médica. 

A vivência do último mandato 
aconselha que haja capacidade de 
diálogo e negociação para se conse
guirem os consensos mínimos indis
pensáveis. Estes são desejáveis no 
programa, mas também no entendi
mento quanto à importância das 
várias sensibilidades e componentes 
da classe médica, não excluindo 

eleições. Não aceitamos que por 
questões menores possamos abrir a 
porta ao passado e muito menos, que 
possamos facilitar a instalação 
paulatina da "Ordem velha". 

Será aconselhável havei" bom 
senso e discrição das outras organi
zações médicas na próxi111a disputa 
eleitoral, dando as suas opiniões e 
contribuições no necessário diálogo 
a travar, para se conseguirem os tais 
consensos, mas será intolerável cjue 
a Ordem dos Médicos seja terreno de 
afirmação e confronto de estruturas 
exteriores à sua própria organização 
interna. 

Vários protagonistas têm saído a 
público, alguns com nítida vontade 
de se porem em bicos dos pés 

21 

médicos. 
Os médicos têm direito a urna 

representação institucional digna e 
que seja o mínimo denominador 
comum, num projecto que defenda 
uma melhor saúde para os j:>ortugue
ses, defenda os interesses dos médi
cos enquanto profissionais privile
giados no acto de prevenir e curar a 
doença, facilite a sua contribuição 
no definir da organização dos 
cuidados de saúde, promova uma 
visão humanista da nossa profissão, 
mantendo o prestígio que a socie
dade lhe disj:>ensa. 

É este projecto que temos defen
dido e que continuaremos a assumir. 

Coimbra, 14 de Setembro de 1995 
O Conselho Regional do Centro 



actual da de • 

Medicamentos 
informação do INFARMED

Alteração das dosagens e da dimensão 
das embalagens de alguns medicamentos hipnóticos 

N 
a sequência de relatório de
um grupo ad hoc do Comité 
das Especialidades Farma

cêuticas da União Europeia (CEF), 
sobre hipnóticos, e dos pareceres da 
Comissão Técnicç1 de Medicamentos 
do INF ARMED de 29/11/93 e de 

--06/03/95, que mereceram a concor, dância deste Conselho de Adminis
tração, foram determinadas alte
rações na dosagem máxima por 
unidade e na dimensão das embala
gens, tendo em consideração os 

r iscos inerentes ao uso destes 
hipnóticos e às respectivas poso
logias e duração do tratamento 
recomendadas, as quais foram 
incluídas nos respectivos Resumos 
das Características do Medicamento 
(RCM) e Folhetos Informativos. 

Assim, com base nos referidos 
pareceres, os titulares das autoriza
ções de introdução no mercado 
destes medicameutos procederam já 
ou estão a proceder às alterações 
referidas e que constam do quadro 

anexo, devendo as mesmas estar 
plenamente em vigor a partir do 
próximo dia 1 de Outubro de 1995, 
solicitando-se a melhor divulgação 
destas informações j unto dos 
profissionais e serviços de saúde. 

Para quaisquer informações adi
cionais sobre este assunto poderão 
ser contactados os serviços do 
INF ARMED, designadamente a 
Divisão de Documentação e Informa
ção Científica e a Divisão de Medi
camentos. 

Substância Nome do Empresa Forma Farmacêutica, Forma Farmacêutica, 

Activa Medicamento Dosagem e Embalagem Dosagem e Embalagem 

Brotizolam LENDORMIN Unilfarma, Lda. Comprimidos 0,25 mg- emb. 30 Comprimidos 0,25 mg - emb. 14 

Estazolam KAINEVER Seber Farmacêut., Lda Comprimidos 2 mg - emb. 20 e 60 Comprimidos 2 mg - emb. 28 

Flunitrazepam ROHYPNOL Roche F. Q., Lda. Comprimidos 1 mg - emb. 20 Comprimidos 1 mg - emb. 20 

Comprimidos 2 mg - emb. 30 Retirada 

SEDEX Janssen-Cilag, Lda. Comprimidos 1 mg - emb. 30 Comprimidos 1 mg - emb. 30 

Comprimidos 2 mg - emb. 30 Retirada 

Loprazolam DORMONOCT Laboratórios Roussel Comprimidos 1 mg - emb. 30 Comprimidos 1 mg - emb. 30 

Comprimidos 2 mg - emb. 30 Retirada 

Lormetazepam NOCTAMID Schering Lusitana, Lda. Comprimidos 1 mg - emb. 30 Comprimidos 1 mg - emb. 30 

Comprimidos 2 mg - emb. 30 Retirada 

LORAMET lnst. Pasteur de Lisboa Comprimidos 1 mg - emb. de 30 Comprimidos 1 mg - emb. 30 

Comprimidos 2 mg - emb. de 30 Retirada 

Midazolam DORMICUM Roche F. Q., Lda. Comprimidos 7,5 mg - emb. 30 Comprimidos 7,5 mg - emb. 14 

Comprimidos 15 mg - emb. 30 Comprimidos 15 mg - emb. 14 

Triazolam HALCION Upjohn Farmoq., Lda. Comprimidos 0,125 mg - emb. 30 Comprimidos 0,125 mg - emb. 14 

Comprimidos 0,25 mg - emb. 30 Comprimidos 0,25 mg - emb. 14 
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A Reforma do Sistema 

o 
sistema de saúde em 
Portugal caracteriza-se 
pela existência de um 
Serviço Nacional de 
Saúde (S S) e de 

subsistemas (ADSE, ADME, SAMS, 
CTT, etc.), que cobrem cerca de 25% 
da população, mas cujos utentes têm 
também direito ao SNS devido às 
suas características de universalida
de e por um sector privado que 
actua, quer em regime livre, quer em 
regime de convenção com o Estado, 
em especial na área cios exames 
auxiliares de diagnóstico (Rx, 
análises clínicas) e de alguns nichos 
de mercado onde a resposta por 
parte do Estado é insuficiente 
(hemodiálise, fisioterapia, etc.). 

O SNS é financiado em cerca de 
60% pelos impostos via orçamento 
geral do Estado e em 40% por gastos 
privados, vindos directamente do 
bolso dos doentes, sob várias formas, 
desde pagamentos directos como é o 
caso dos medicamentos não com
participados, taxas moderadoras, 
pagamentos de próteses ou ortóteses, 
ou de uma percentagem variável 
sobre o preço dos medicamentos 
comparticipados. 

O SNS tem-se caracterizado por 
um sub-financiamento crónico e por 
uma gestão deficiente, com as conse
quências que se podem resumir: 

listas de espera, principalmente em 
determinadas especialidades cirúr
gicas de que são exemplo a oftal
mologia, a urologia e a ortopedia. 
dificuldades de acesso a con
sultas de clínica geral nos centros 
de saúde, em determinadas zonas 
do país sendo o caso das consul
tas de urgência do próprio dia 
particularmente relevante. 
carência em clínicos gerais /  
médicos de  família, em especial 

nas zonas rurais do interior, mas 
também nalguns distritos do 
litoral. 
ausência de articulações com 
outras áreas das políticas da 
solidariedade social. 
uma quase completa inexistência 
de apoio domiciliário aos idosos e 
acamados. 
deficiências de funcionamento 
cios hospitais por carência em 
meios materiais, devido a uma má 
política de financiamento das 
instituições, onde as verbas desti
nadas ao funcionamento e substi
tuição dos equipamentos são em 
regra sempre insuficientes. 
recursos humanos por vezes 
escassos, em especial na área dos 
técnicos, para-médicos e pessoal 
de enfermagem devido, não só à 
falta de formandos, mas também à 
ausência de uma política de 
incentivos à fixação fora dos 
grandes centros urbanos. 
sobrecarga de doentes nos 
serviços de urgência dos hospitais 
centrais. 
ausência de uma política de 
informação a médicos e doentes 
de forma a sensibilizá-los para 
gastos desnecessários e para a 
procura de uma melhor relação 
custo/benefício. 

- deficiente política de medicamen
tos, levando muitas vezes a gastos
desnecessários.

- ausência de incentivo à produti
vidade entre os prestadores.

- relação público-privado deficien
temente demarcada, levando a
fenómenos de parasitismo.

- desumanização dos serviços de
saúde.

- uma política deficiente de promo
ção da saúde e de combate aos
comportamentos de risco.
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Princípios gerais 
da reforma 

1. Manter o princípio da univer
salidade cio sistem de saúde.

2. Implementação de novos modelos
de gestão e administração de
modo a que o Estado passe a ser 
mais fiscalizador e regulador e
menos empresário.

3. Aumento e procura de novas
formas de financiamento.

4. Direito de opting-out do SNS,
quer em relação aos subsistemas,
quer em relação aos utentes
desde que fique garantida a
cobertura alternativa obrigatória.

5. Delimitação o mais completa
possível entre os sectores público
e privado.

6. Alargamento cio r egime das
convenções.

7. Introdução de mecanismos de
informação aos doentes e profis
sionais de saúde.

8. Implementação cios mecanismos
necessários ao ressurgimento da
sociedade-providência, em espe
cial aumentando o papel das
organizações de solidariedade
social sem fins lucrativos, no
sistema de saúde.

9. Aposta na formação contínua cios
profissionais de saúde.

10. Implementar as medidas neces
sárias a um maior desenvolvi
mento da medicina preventiva e
da promoção da saúde.

Serviço Nacional de Saúde 

Princípios gerais 
O sistema de saúde deve manter 

as suas características de universali
dade, mas não necessariamente 
apenas à custa cio SNS. Dependendo 
do número de utentes que optem por 
outro sistema de cobertura, o S S 

J 

pa 
en 

sa 
CI 
co 

5, 
ef 
fu 
p 
d 

m 
d 
tr 
to 

p 



de Saúde em Portugal* 

José Miguel Boquinhas 

passará a cobrir previsivelmente 
entre 70 a 95% da população. 

A tutela sobre as unidades de 
saúde estatais, ou privadas conven
cionadas integradas na rede do SNS, 
continuará a pertencer ao Ministério 
da Saúde. 

• Financiamento
IJ O financiamento continuará a ser

efectuado através dos impostos, via 
orçamento geral do Estado, parecen
do necessário um aumento para 
5,5%- 6% do PIB, para se poderem 
efectuar as necessárias reformas de 
fundo de que o sistema necessita. 
Poderá ser estudada a possibilidade 
de tranferências de verbas de 
impostos sobre produtos que afectem 
directamente a saúde dos portu
gueses, em especial, o tabaco, o 
álcool, ou as indústrias poluentes. 

A dotação orçamental será feita 
numa base capitacional que variará 
de acordo com a idade e o sexo, e 
transferida para as ARS que terão 
toda a autonomia a nível das regiões 
para negociarem acordos e conven-

ções com as unidades de saúde ou os 
prestadores privados. O seu estatuto 
deverá por isso ser revisto de modo a 
poderem funcionar como agências 
intermédias eventualmente com o 
estatuto de empresa pública. 

Os pagamentos serão feitos com 
base em sistemas de classificação do 
tipo dos GDH, segundo a filosofia de 
"o dinheiro segue o doente", embora 
sejam possíveis adiantamentos. 
Numa fase transitória poderá haver 
orçamentos mistos de funcionamento 
e pagamento por acto médico. Os 
investimentos serão definidos pela 
instituição de acordo com a tutela. 

Gestão 
Desde há alguns anos que em 

vários países tem vindo a ser posta 
em causa a eficácia dos actuais 
modelos de gestão, em especial, os 
relativos aos hospitais, mas também 
os que se referem aos centros de 
saúde principalmente no que concer
ne à forma de pagamento dos clínicos 
gerais/médicos de família. A pesada 
burocracia do Estado, a rigidez dos 
processos de administração e gestão 
que é característica dos actuais 
modelos públicos, têm levado a 
situações de uma manifesta e defi
ciente relação custo-efectividade. 

A discussão àcerca dos novos 
modelos de gestão é, por isso, hoje 
em dia, tão fundamental como a que 
se refere ao financiamento, sendo 
necessário procurar novos caminhos 
de forma a flexibilizar as actuais leis 
de gestão, no sentido de as adequar 
melhor às leis gerais do mercado, 
embora com as devidas adaptações. 

Deverão ser implementados 
sistemas de acreditação e de 
informação, de forma a proporcionar 
aos utentes do sistema de saúde a 
necessária segurança, funcionando 
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ao mesmo tempo como estímulos à 
competividade entre os prestadores. 
Neste sentido passarão a haver 
também preçários com tabelas de 
mínimos e máximos a aplicar pelos 
prestadores. 

Hospitais 
Desde que foi implementada a lei 

da gestão hospitalar, que tem havido 
uma permanente contestação à sua 
aplicação, em particular no que se 
refere à forma como os elementos 
dos conselhos de administração são 
nomeados, levando à sua completa 
governamentalização e desprofissio
nalização. Propõe-se por isso alterar 
a lei, de forma a que a escolha para 
os cargos seja baseada em critérios 
exclusivamente de competência 
profissional, devendo as Direcções 
Clínica e de Enfermagem ser eleitas 
entre os seus pares. 

Os hospitais centrais e distritais 
passarão a ter o estatuto semelhante 
ao das empress públicas, enquanto os 
distritais nível I, poderão passar para 
a posse das autarquias, organizações 
não governamentais sem fins lucra
tivos, ou associações de solidariedade 
social do tipo das mutualistas. 

Centros de saúde 
Os centros de saúde têm um 

papel fundamental no modelo de 
sistema de saúde baseado na medi
cina familiar. Devido a múltiplos 
factores, relacionados com a carên
cia em clínicos gerais e/ou meios 
materiais, desorganização, ou falta 
de estímulos à produtividade, não 
tem sido possível fazer com que os 
centros cumpram com eficácia a 
função para que foram criados, 
provocando grande insatisfação aos 
doentes que a eles têm de ocorrer. 

Por todas estas razões dever-se-à 



levar a cabo uma restruturação na 
rede dos centros de saúde, de modo a 
aumentar a sua capacidade interven
tora na comunidade, valorizando as 
suas vertentes de medicina preven
tiva, saúde pública e de promoção da 
saúde. Poderão passar também para a 
posse das autarquias, à semelhança 
dos hospitais distritais nível 1. 

O apoio domiciliário será forte
mente incrementado em articulação 
com as outras áreas das políticas de 
solidariedade e em colaboração com 
as autarquias e as organizações de 
solidariedade social. Serão criadas 
equipas multidisciplinares englo
bando médicos, enfermeiras, assis
tentes sociais e psicólogos e estimu
lando também o voluntariado. 

Os clínicos gerais deverão passar 
a ser pagos por capitação (número de 
doentes inscritos em lista), corrigida 
de acordo com o grupo etário, o sexo 
e o local onde exercem a sua activi
dade, numa tentativa de estimular a 
fixação em meios rurais mais caren
ciados. As visitas domiciliárias serão 
também objecto de um pagamento 
extraordinário. 

Caso o desejem, os clínicos gerais 
poderão optar pela medicina privada 
convencionada, organizada em 
centros não estatais, englobados na 
rede do SNS. Pensamos mesmo ser 
esta uma das vias mais eficazes para 
resolver os difíceis problemas 
relacionados com a vertente da 
medicina curativa, que leva a que os 
doentes tenham de esperar horas a 
fio, para poderem ter acesso a uma 
consulta de urgência ou mesmo a 
uma simples consulta de rotina. 

Os centros de saúde, deverão 
adoptar o modelo de clínica de ambu
latório, funcionando em permanência 
pelo menos 12 horas diárias, pos
suindo pequenas unidades de Rx e 
analisadores de sangue, que penni
tirão resolver a grande maioria das 
urgências médicas, levando ao 111esmo 
tempo à sua diminuição nos bancos 
dos hospitais centrais. Em rotação 
entre eles, deverá existir por cada 
área de cobertura a definir, um servi
ço em permanência durante 24 horas. 

Nos centros de saúde estatais 
deverão existir obrigatoriamente 
equipas multidisciplinares para a 
implementação de program.as de 

promoção da saúde, em particular 
virados para a população mais jover11. 

Sub-sistema$ de saúde 
A ADSE, SAMS, CTT, ADME, 

etc., poderão sair do SNS por opção 
e após negociação com o Ministério 
da Saúde. Em especial, deverão ser 
definidas as respectivas contra
partidas financeiras correspondentes 
a uma parte da respectiva · capitação 
anual do OGE pi\ra a saúde relativa 
aos seus utentes, após definição da 
parte que continuará a caber ao SNS 
na cobertura dos cuidados médicos. 

Nesta perspectiva, entendemos 
que a medicina preventiva, a saúde 
pública, e os riscos catastróficos, de 
que são exemplo os transplantes de 
órgãos, a toxicodependência, ou a 
SIDA, deverão continuar a ser da 
responsabilidade do Estado. 

Todos os µtentes fora dos sub
sistemas que o desejem, poderão 
também optar por sair do SNS 
mediante a adesão obrigatória a um 
sistema alternativo sob a forma, quer 
de um seguro alterµativo de saúde, 
quer da adesão a associações do tipo 
mutualista, sendo também compen
sados da mesma forma que os 
utentes dos sub-sistemas. A fim de 
diluir os riscos e diminuir os custos, 
serão estimuladas formas de asso" 
ciações de utentes, visto os seguros 
globais privados individuais serem 
economicamente inviáveis para a 
esmagadora maioria da população. 

A saída opcional do SNS de um 
grupo significativo de utentes, terá 
duas vantagens imediatas; por um 
lado dim.inuirá a carga sobre o SNS, 
por outro levará a estimular o 
aparecimento de novas formas de 
iniciativa privada em saudável con
corrência com o sector público, 
criando assim uma alternativa real a 
este sector não só em relação aos 
doentes como também aos profis
sionais de saúde. 

Seçtor privado 
O sector privado tem funcionado · 

em Portugal muitas vezes parasitan
do o sector público, fazendo com que 
nem aquele se desenvolva, nem este 
se reorganize. É necessária uma 
clara delimitação entre os sectores, 
de forma a proporcionar um eficaz 
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desenvolvimento de ambos, devendo, 
por isso, ser implementadas medidas 
de estímulo à iniciativa privada. No 
entanto, para que o sector privado 
convencionado possa funcionar 
integrado no SNS de uma forma que 
garanta a qualidade cios actos 
médicos, deverão ser criados sis
temas de acreditação e de informa
ção acerca da qualidade cios profis
sionais, das instalações, e cios 
próprios actos prestados. Obvia
mente que estes sistemas levarão 
algµm tempo a serem implemen
tados, mas serão seguramente de 
enorme importância na futura 
qualidade cios cuidados de saúde. 

As convenções serão dadas 
priorita1iarµente aos médicos que não 
possuam vínculo ao Ministério da

A Saúde, à excepção das áreç1s em quEWJ 
se demonstre de uma forma inequí
voca, que não existem condições para 
implementar essa medida, de modo a 
que os doentes não fiquem privados 
da necessária assistência e até que se 
mantenham essas condições. Para 
obviar a uma eventual saída dos 
melhores profissionais de saúçle para 
o sector privado convencionado,
deveriío ser implementadas medidas
de estímulo à fixação desses profis
sionais no sector público, melhorando 
quer as condições das respectivas
caneiras, quer as pecuniárias. 

Articulação do SNS com o 
sector privado 
Para que o sector privado se possa 

desenvolver de uma forma autónoma 
sem relações de parasitismo ou 
promiscuidade com o sector público, 
deverá passar a existir uma clara 
delimitação entre ambos, embora com 
a necessária articulação a estudar 
pela ARS respectiva. Esta, aliás, 
deverá funcionar não só como um 
órgão de administração e gestão dos 
dinheiros públicos, m&s também de 
organização e fiscalização do sistema 
de saúde a nível da respectiva região. 
Todos os prestadores convencionados 
farão parte da rede de prestação de 
cuidados do SNS, ficando, por isso, 
sujeitos às suas regras. 

* Comunicação
apresentada no VIII Congresso 

Nacional de Medicina 
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o p nião .• co é g t o s 

Idoneidades, 
Internos, 
Mão-de-Obra 
e cracas 

e om o numerus clausus em 
Medicina, para contrabalançar 
o excesso dos anos 70, cada

vez se formam menos médicos saindo 
em Lisboa cerca de 160 por ano (de 2 
faculdades estatais) para 2000 
gestores, 2000 juristas (de 4 faculda
des em cada área das quais uma esta
tal e 3 privadas) e 500 engenheiros 
(de 2 faculdades estatais). Ou seja, 
para cada licenciado técnico saem 7 a 
8 licenciados não técnicos o que é o 
contrário do que se espera num país 
em desenvolvimento 

Mas não é isto que se pretende 
discutir. Com números tão baixos, 
também necessariamente o número 
de internos em cada especialidade é 
muito pequeno. 

Os internos são considerados mão
de-obra jovem porque a fazer é que se 
aprende, que deixou de ser barata 
porque estão em exclusividade, mas 
são também o motor da actividade 
assistencial e científica mesmo em 
Serviços menos dinâmicos. 

A sede dos Serviços pelos inter
nos é universal não propriamente por 
estas razões mas porque há o pro
blema das urgências para resolver e 
quem faz as escalas até gostaria de 
os ver trabalhar 75 horas semanais, 
como em Inglaterra ou nos EUA. 

"Não vá, não telefone, mande um 
Pl ". Era o slogan num serviço de um 
grande hospital em Lisboa. Nos 
tempos em que havia plétora de 
Policlínicas e Internos nos hospitais 
portugueses. 

Apresso-me a discordar não vá 
pelo texto não se perceber embora 

não sinta necessidade de os defen
der. O tempo da escravatura em 
Portugal já passou há muito tempo e 
eles defendem-se bem. 

A atribuição da idoneidade dos 
Serviços· para a formação de internos 
é, então, da competência das Direc
ções dos Colégios. 

Enviamos um inquérito extenso, 
aborrecido de preencher que 
pensamos exaustivo mas ficam 
sempre lacunas. Nas primeiras 
linhas o tempo de idoneidade ante
riormente atribuido e o pretendido 
(quase sempre mais). 

E nos primeiros meses do ano e 
com maior intensidade em Abril e 
Maio começam a visitar-se os Serviços. 

Habitualmente, médicos dos 
Hospitais Centra is, senhores de 
grandes tecnologias e humanização 
duvidosa, metem-se à estrada e vão 
aos Hospitais Distritais. 

Por favor, diz-nos aonde é o 
Serviço de Pediatria? Ao jardineiro, 
à entrada do Hospital de Portalegre. 
São os Drs. de Lisboa que vêm para 
a "vestoria"?  Já cortei umas 
hortênsias fresquinhas lá para cima. 

Cumprimentos ao Director, ao 
Director Clínico, ao Director do 
Internato, ao Director do Serviço. 
Urnas vezes está todo o staff. 
"Estejam todos cá hoje que vêm os 
da Ordem". Outras vezes, a manhã 
vai a meio e não se vê ninguém. 

Uma certa cerimónia inicial e 
depois as queixas: pedimos, não nos 
deram; já escrevemos mas não 
conseguimos; e sempre o problema 
da sobrecarga das urgências que não 
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Maria do Céu Soares Machado 

A atribuição da 
idoneidade dos 

Serviços para a formação 
de internos · , . 

são urgências e que minam qualquer 
serviço. 

Por vezes cheios de razão, outras 
vezes com menos. Instalações de 
luxo nalguns casos, gabinetes ao 
desbarato (o gabinete com que sonha 
o Chefe de Serviço dos Hospitais
Centrais que recebe no corredor),
noutros casos instalações obsoletas,
desumanizadas ou a falta de
dinamismo dos serviços e o staff
acomodado. "Ó filha, fica calma que o
teu filho já está a ser tratado". A urna
mãe soluçando. Felizmente, em
muitos, o cuidado de melhorar as ins
talações e o equipamento, obras pro
gramadas e o interesse pela fo1111ação.

Às vezes almoça-se e outras vezes 
não, não vá o convite para almoçar 
ser tido como pressão. Uma pressa 
súbita às 12.30 com os semblantes a 
mudarem e a simpatia a esgotar-se. 

Têm uma visita regular? Fazem 
reuniões científicas? perguntam os 
magníficos, cheios de responsabili
dade. Com dois Pediatras, como 
estivemos todo o ano de 94? Eu para 
ele, ele para mim? 

E fomos aos Açores ver os metro
z ide ro s da Austrália, árvores 
enormes com as barbas lançadas até 
ao chão e as flores vermelhas, os 
bosques de criptomerias delgadas e 
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direitas, com uma madeira leve, 
leve, o chá da Gorreana, planta 
parente das Camélias, e as azálias de 
várias cores. 

No Jornal da Região, entrevista 
com o coordenador da Saúde Materno
Infantil local. "Tudo óptimo, tudo a 
melhorar, a mortalidade infantil e 
perinatal a baixar (os que são transfe
ridos para Lisboa não entram na 
estatística), tudo ilustrado com uma 
fotografia de uma mãe a dar o biberão, 
olhando o infinito. "Inadmissível" 
dizem os defensores da intervenção 
precoce e do aleitamento materno que 
enchem de complexos a minha gera
ção alimentada a Pelargon. Realmen
te, a fotografia é infeliz e pouco edu
cativa para uma região com baixís
sima percentagem de amamentação. 

E finalmente, um serviço agradá
vel, funcional e funcionante, huma
nizado, informatizado, com quaitos de 
2 camas, as pai·edes e os berços pinta
dos recentemente, pinturas apropria
das para crianças, sala de jogos, mesas 
de brinquedos com rodinhas para ir às 
camas dos que não se podem levantar, 

educadora, qua1to para adolescentes 
com computador, cortinas nas janelas, 
espaço para os pais. 

Urgência por Pediatras até às 20 
horas, com espaço próprio e equi
pamento adequado. Internamento de 
curta duração na sala contígua. Tudo 
espaçoso, limpo, claro, adequado. 

Reunião quinzenal com os obste
tras, discussão da mortalidade e dos 
casos clínicos. Seguimento dos doen
tes crónicos em colaboração com os 
Hospitais centrais. 

Falo de Angra do Heroísmo que 
não tem só as melhores cracas, lapas, 
cavacos e gaI"oupinhas grelhadas que 
já comi mas também um serviço de 
Pediatria exemplar que sobressai 
naturalmente no meio de todos os 
outros. 

Diz o jardineiro do Parque Terra 
Nostra que actualmente os ingleses 
trazem as plantas tropicais para os 
Açores para s.e aclimatarem e 
depois é que as levam para as ilhas 
britânicas. Se nos fossemos aclima
tar no Hospital de Angra? 

Estou a acabar de escrever e sai o 

decreto com o mapa das vagas para o 
internato. 

Já sabíamos que, por discrepância 
de prazos, o nosso trabalho só seria 
considerando em 1996, mas o que 
saíu não se regulou pelas idoneidades 
atribuídas pela anterior direcção nem 
por coisíssima nenhuma. 

Foi uma qualquer comissão num 
qualquer gabinete com o mapa dos 
hospitais na mão e a lista dos telefones 
dos amigos na outra, não vá esquecer 
algum. 

Excepções feitas aos do mérito 
indiscutível, não se encontra correla
ção entre capacidade de formação e 
a atribuição das vagas. E uma 
grande confusão entre 100% de ido
n ei dad e para Pediatria Geral e 
idoneidade total para os 5 anos do 
internato que exige diferenciação em 
áreas específicas. 

Mas não vamos desistir! Nós 
(Direcção do Colégio de Pediatria) 
ainda acreditamos (talvez por sermos 
Pediatras) que um dia a competência 
técnica em Portugal valerá mais do 
que a pressão política ou outras. 
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o p i n  ã o

uAmicus Plato, Sed Magis 
Amica Veritas'' 

Platão sim, porém 
No número de Janeiro de 95 desta 

Revista, o Conselho Nacional Execu
tivo (CNE) da Ordem cios Médicos, 
publicou o texto duma sua proposta, 
a respeito da p restação de actos 
médicos privados que, conforme· 
indicado, tinha sido entregue ao 
Senhor Ministro da Saúde, em 
Dezembro de 94. 

Muito embora - no meu entender 
o CNE disponha de um saldo

positivo em seu favor e, quero acre
ditar, mantenha, senão acrescida, a 
confiança conquistada nas urnas, 
isso não significará, como na velha 
sentença latina, que a autoridade 
dum nome importante (como era o de 
Platão), seja bastante para impor a 
sua doutrina. 

O documento, com o título de 
"Protocolo para a dinamização do 
sector privado de prestação de actos 
médicos", como será previsível, 
poderá, eventualmente, ter suscitado 
alguns tipos de reacção, os mais 
díspares, cujos conteúdos, parece 
vantajoso, deverão vir a conhecer
se. Em democracia, por muito 
incómodo que possa ser, assim 
deven'í acontecer. Mesmo que para 
alguns - não será, pelo certo, o caso 
cio CNE - seja considerado inclese
j á vel, aborrecido ou perturbador, 
será obrigatório aceitar-se como 
inevitável e, sobretudo, necessário. 

A tutela da Saúde, que foi tão lesta 
em concordar com "a filosofia 
expressa" no protocolo cio CNE, 
deverá saber, mais ainda que os 
próprios dirigentes da nossa Ordem, 
que há, pelo menos, uma voz 
discordante, mesmo que manifes
tamente insignificante. De facto, 
desde o aplauso mais entusiástico até 
à indignação mais sentida - sem 
esquecer a própria indiferença - Ludo 
será possível. Por mim, mesmo sem 
pretender, por agora, utilizar todas as 
razões (as que invocar bastar-me-ão), 
sou obrigado a optar por uma opinião 

muitíssimo diferente cio Í, E inclu
sivé, também, a ter uma reacção que, 
para ser o mais franco possível, estará 
a um passo da indignação. 

Dinamizar o sector privado da 
prestação de actos médicos, nos 
moldes e Lermos como são colocados 
pelo protocolo cio CNE, apresenta 
pressupostos e acarreta consequên
cias, uns e outras, cujas caracteriza
ção e apreciação, julgo serem 
obrigatórias. O CNE não o fez com o 
relevo devido. São questões cujas 
responsabilidades política, económi
ca e social não só não podem ser 
tratadas âe ânimo leve, ou com 
superficialidade, como, tão pouco, 
será lícito ficarem na lista das coisas 
esquecidas. D irei mesmo que a 
discussão cio p rotocolo do CNE, 
tanto pela natureza cio seu tema 
central como, ainda, pelos seus 
limites e implicações múltiplas, não 
deveria ser feita, em exclusivo, pelos 
médicos mas sim, por igual, pelos 
demais cidadãos cujos interesses - e 
que interesses - estão particularis
simamente envolvidos. Para além cio 
Ministério da Saúde, quem mais -
instituições - teve o privilégio de ser 
ouvido? Como é obvio, cada obser
vador, na medida cios seus princí
pios, perspectivas e representati
vidade, comentará como melhor 
entender e julgar mais oportuno. 

Contenção 
versus consciência 
Será bom reconhecer, com 

objectiviclacle, que o documento em 
causa contém matérias cujas 
decorrências não são de índole 
exclusivamente técnica, como sejam, 
aquelas aludidas no protocolo a 
respeito cio acautelamenlo imperioso 
de critérios de garantia da qualidade 
científica e técnica dos aclos 
médicos. 

Na verdade, no protocolo são com
Lemplaclos outros aspeclos de inte
resse geral, alguns dos quais penso 
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impossível deixar de comentar. Agora, A 
ao referi-los (apenas os que mais me W 
perturbam), fá-lo-ei na qualidade 
dupla de cidadão e de médico. 

Para mim é completamente inacei
tável que "a contenção dos custos 
dentre limites socialmente aceitá
veis", exactamente como está escrito 
no protocolo, possa inscrever-se entre 
os objectivos ambicionados por 
qualquer sistema de saúde e, muito 
me1�os, por um Serviço Nacional de 
Saúde. A própria ressalva do social
mente aceitável não conseguirá ame
nizar a proposição nem poderá tran
quilizar as consciências de muito boa 
gente. Quem poderá, em última 
análise, decidir sobre aquilo que é 
socialmente aceitável? O C E da 
Ordem dos Médicos sente-se 
autorizado a proclamá-lo? Alguma 
assembleia de médicos lho preco
nizou? 

Apesar de saber-se que um 
sistema de saúde, por infelicidade, 
terá de conter reflexos cio sistema 
económico-político - da ideologia 
dominante - nem por isso sen'í caso 
para ir tão longe e chegar até ao ponto 
de aceitar atribuir-se-lhe um 
objectivo que, na verdade, não é nada 
consentâneo com a natureza definida 
de seu único e autêntico objectivo. 

Na Saúde, o objectivo, por decor
rência da definição dada pela OMS, 
tem de ser o bem estar físico, psíqui
co e social e não apenas a ausência 
de doença ou de enfermidade. Como 
não conheço que a Ordem dos 
Médicos tenha deliberado por outra 



qualquer definição ele Saúde. na 
lógica elas coisas, é obrigatório 
trabalhar com aquela. A vigilância, a 
prevenção, o lralamento, a recupe
ração e a promoção ela Saúde são. 
no essencial, as tarefas '·major"" 
duma política ele saúde cuja conse
cução, objectivamenle equilibrada, 
pode garantir alcançar-se o fim 
pretendido. Todas elas têm de 
instalar-se, equipar-se, estruturar-se 
e processar-se com efecl i vi dade, 
eficácia e eficiência para que os 
resultados possam traduzir efeitos 
concretos, subslancialmenle positi
vos e - não esquecer - serem senti
dos favoravelmente pela generali
dade cios utilizadores ou beneficiá
rios. No relacionamento sistémico ela 
estrutura, cio processo e do resultado 
(modelo ímpar para al'aliar a 
garantia ela qualidade elo seniç·o 
prestado) dever-st'-á introduzir, não 
a contenção cios custos. mas sim. a 
consciência cios custos. os financei
ros inclusivé, exacla1nenle como. 
para isso e lanlo. está disponí,·el a 
metodologia da economia dos rendi
mentos de escala. 

Na diferença 
é que estaria o ganho 
Diferente, muito diferente cio que 

fez o CNE, teria sido falar-se, tão 
somente, da necessidade dessa 
consciência cios custos financeiros. 
Ao fazê-lo, para evitar quaisquer 
ambiguidades, impunha-se também, 
colocar essa necessidade na sua 
posição mais correcla dentro ciuma 
escala qualitativa de valores, isto é. 
como uma medida 111era111enle l;íclica. 
Estratégica é que não. Na real idade, 
como manda uma perspecliva saudá
vel sobre o valor da vicia humana. a 
própria questão ela necessidade ela 
consciência cios custos l'inanceiros -
que nunca poderá ignornr-se - apesar 
de ludo. não deverá passar dum 
prnceclinwnlo de utilização essencial
mente conjuntural, cuja oportunidade 
e inlensiclmlt' de inlerven<,;ão circuns
tancial poclení. conforme ditado pelas 
necessidade,-; detectadas. deslocar-se. 

. . 
isso sim. com maior ou menor 
�ignificaclo. duma para outra elas 
áreas da vigilân('ia. ela prevenção, do 
lralamenlo. ela 1·ec·uperaç·ão ou da 
pro11101,·ão ela saúde. 

O que estranhei f'oi não ler sido 
possível ler uma qualquer reco
mendação cio CNE - não tenho o 
atrevimento ele escrever exigência -
para que venha a impor-se, em 
tempo útil, um trn,·ão rlrástiC"o no 
inflacionamenlo abusivo (ulll aclo ele 
extorsão?) imposto, a seu helprazer. 
por quelll, sob a invocação desllle
cl i cla elas leis cio mercado, apliC"a 
preços altíssimos a ludo quanto é 
imperioso ser adquirido para o fun
cionalllento, ao melhor nível, cio 
Serviço Nacional de Saúde. Direi 
mesmo, adquirido por todos quantos 
lêm inten·enção profissional em 
acção lllédica, pública ou privada, 
no sistema nacional de saúde e, 
lambélll, não posso deixar ele lado, 
lodos quantos. uti lizadores. são 
quase "sangrados em vicia·· pelos 
preços correntes no mercado. 

Reslriç·ões ou alcavalas, mais cio 
que quantas co111porla a equidade cio 
fisco - já de si bastante problemática 
- e a recaírem sobre quem quer que 
lenha necessidade de cuidado,; ele 
saúde. isso é que niío. Felizmente.
muito felizmente, o protocolo da
Ordem cios Médicos não aponta para 
quaisquer medidas, ou atitudes
gravosas, formal ou direclamente
dirigidas it bolsa dos cidadãos.
contudo, se o lexlo vingar - oxalá não 
o consiga - ver-se-á. enliío, quanto
poderá acontecer. É lícito adivinha
rem-se efeitos perversos na equidade. 

Se o protocolo apenas tivesse 
referido, como o l'ez. "eficiência e 
optimização da relação custo/ 
/benefício" (o Ião famoso binómio de 
l'Oslas largas), apesar de ludo. leria 
sido muito mais l'eliz. desde que. 
condiç·iío decisiva. nunca aparecesse 
inscrito na rubrica dos objeC'lil'o,-;. 

Nãn nnPdito que haja muitos 
médicos desejosos de act··ilar pt0rlen
cer. de hoa vontade. a um Serl'iço 
Nacional de Saúde que os envolva, 
ainda que inclireclamenle. na 
objecliviclade - que o CNE coloca 
em pri111eiro lugar - da conlell(;·iío de 
custos. Acredito sim - será. talvez. o 
tal milagre apontado. luí anos. pelo 
colega Paulo Mendo - que a larga 
maioria dos médicos aC"eila. C'Om 
agrado, trabalhar con,-ciente cios 
C'USI0S l'inanceiros cons<:·quenles. 
desde que - fique bem assente -
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colllo uma preocupa�·ão mera111ente 
subsidiária. 

Desvios, brechas, 
dedos e anéis 
Se os médicos permilirelll ser 

afastados ela objecliviclacle histórica 
ela sua profissão - não será superla
tivo falar de comprnlllisso - e cleixa
relll perverter tudo quanto a bioética 
procura alcançar, abrir-se-ão brechas 
irrelllecli;íveis na pnílica 111éclica 
hum anista mais desejável. Por 
maiores que possam ser as deficiên
cias. ou as insuficiências, ela c1encia 
médica e do seu exerdcio profis
sional. a verdade manda dizer que, ao 
longo dos séculos, têm deixado mar
cas imensamente positivas, sucesso� 
científicos notabilíssimos e. é inqut's
tiomhel, têm conseguido progressos 
assinaláveis ele que a 1-J umanidacle, a 
lodo o momento. lem sido uma usu
frutu;íria constante. Pelo contrário. à 
econo111rn - à macro - se, por regrn. 
11ão lhe são conhecidos prognósticos 
bem m·isados. quanto a diagnósticos 
acertados conhecem-se bem os 
retrospeclivos, ou seja, para usar u111a 
linguagem que nós belll entendemos, 
os que são feitos na necropsia. 

Prossigamos sem desvios e muito 
longe das aventuras cio economi
cismo; apesar ele ludo e lendo 
sempre em conta o peso marcante. 
definitivo, daqueles valores humanos 
que o compromisso profissional 
méclic-o nunca poderá ai ienar. melhor 
será aceitar, conw bastante e sufi
ciente. o quanto manda aquela ,n,íxi
ma, muito s;íbia, da ('Ullura popular 
que. em recurso último, opia pelos 
dedos em detrimento cios anéis. 

Básico, incompleto 
e carente; 
um novo sindrome? 
No protocolo assinado pelo CNE 

luí. ainda, quanto a n1in1, unia oulrn 
qut>slão impossível ele não co111enlm 
e fazê-lo cio modo mais de,-;f'a\'onhel. 
Na inlrocluç·ão do lexlo em aprt'�·n. 
está expresso: ··Assim. c-on,-;iclera-,-;e 
que a ,·ia que 111elhor pare('e apre
sentar-se para uma plena oblen�·iio 
cios ohjc0C'livos mencionado,-; seja a 
que se haseia num Ser\'iç·n Na('ional 
de Saúde universal, ele acesso fácil ,1 
lodos os portugueses e que responda 



com eficácia ao  conjunto das 

necessida des básicas em cuida
dos de saúde. Tal serviço tem 

necessariainente de ser c01nple
m en ta do p ela inicia tiva  de 

privados ... ". 

Então um Serviço Nacional de 
Saúde só responde às necessidades 
básicas em cuidados de saúde? Por 
mais elaboradas que possam ser as 
explicações eventuais, o que está 
escrito e entregue no Ministério da 
Saúde só pode querer dizer que o 
Serviço Nacional de Saúde ficará 
limitado aos chamados cuidados 
primários, ou básicos, de saúde ou, 
então, que - ter-se-á de admitir -
para além de intervir nestes últimos, 
quanto aos cuidados designados por 
diferenciados (difícilimos de poder 
subentender-se no protocolo) limitar
se-á, como é obrigatório concluir, tão 
somente, à utilização de métodos, 
recursos e ambições básicas. Qual 
será o "conjunto das necessidades 
básicas em cuidados de saúde" 
consideradas apropriadas e devidas, 
como um exemplo entre muitos, no 

caso dum politraumatizado, a cargo 
deste Serviço Nacional de Saúde 
preconizado, ou antevisto, pelo CNE. 

Que dirão a esta perspectiva avan
çada pelo CNE da Ordem dos Médi
cos, todos os colegas - e é um núme
ro imenso - que só reclamam, a todo 
o instante, com premência justifi�a
dissima, terem possibilidades e con
dições adequadas para conseguirem
criar, lançar, desenvolver ou refinar
tarefas sofisticadas que, felizmente,
em muitos dos casos, já dominam e
executam? A que épocas remotas
quererá regressar-se? A investigação,
por exemplo, é letra morta?

O Serviço Nacional de Saúde tem 
de ser incompleto e carente? Que 
razões objectivas apresentará o CNE 
para optar por esta concepção, que 
necessariamente, desculpem-me o 
qualificativo, só pode reputar-se como 
miserabilista, ou fatalista, daquele 
serviço? Estará o CNE a filiar-se na 
doutrina inaceitável, porém tão em 
moda, da inevitabilidade dos aconte
cimentos e das ideias? Só consigo 
afirmar uma discordância total. 

Não digam que estou a exagerar, 
pois é no próprio protocolo do CNE 
que está escrito: "Procurando-se que 
a medicina privada e a actividade 
liberal do médico complementem 
com eficácia as carências do Serviço 
Nacional de Saúde". Está, assim, a 
propor-se (nada melhor para a tutela) 
um Serviço Nacional de Saúde com 
carências obrigatórias, inevitáveis ou, 
eventualmente calculadas. Permita
se-me uma comparação e apontarei, 
como exemplo jocoso mas talvez 
infeliz, o do caso de um tribunal sem 
sala de audiências ou sem escrivão, 
uma e outro, procurados, quando 
necessário, nas disponibilidades de 
ofe1ta do mercado da comarca! 

Será por força de alguma lei do 
direito natural que, à partida, é, 
desde logo, imposta ao Serviço 
Nacional de Saúde português a 
inevitabilidade de ser limitado, insu
ficiente, carente ou básico? Depre
ender-se-á, assim, que ao Estado 
compete não ser só menos Estado 
como até, propositadamente, ser um 
mau Estado. 



Professor Carlos 
Perdigão 

O Prof. Carlos Perdi
gão licenciou-se em 
Medicina em 1969 

pela Faculdade de Medi
cina de Lisboa. 

Especialista em Cardio
logia, tem desenvolvido 
intensa actividade nas 
áreas assistencial, pedagó
gica, de investigação e 
editorial. Com grande capa
cidade de trabalho, servida 
pela extraordinária aptidão 

,9 
para aglutinar a vontade

' das pessoas, tem sido no triénio 92/95, um excelente colaborador da
Revista Científica Acta Médica Portuguesa. 

Na sua qualidade de Director Adjunto, tem sido um cios mais empe
nhados no desenvolvimento e afirmação da Acta Médica Pmtuguesa, 
razão pela qual a Ordem dos Médicos não pode deixar de o felicitar 
pela sua aprovação no recente concurso de provas públicas para 
Professor Agregado da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Homenagem 
Dr. Amândio Martins 
Leitão 

U 
nhais da Serra 
homenageou no 
passado dia 10 de 

Julho a figura cio Dr.  
Amândio Martins Leitão. A 
inauguração de um busto na 
vila onde durante muitos 
anos viveu este prestigiado 
médico, perpetuará a me
mória de uma persona
lidade que deixou uma obra 
notável na região. 

O Dr. Amândio Martins 
Leitão nasceu na Aldeia do 
Bispo, concelho de Penama
cor, e faleceu em 1994. 
Licenciou-se em medicina 
na Universidade de Coim

bra, especializando-se posteriormente em oftalmologia. 
Entre as diferentes distinções que lhe foram atribuídas, destaque 

para a medalha de mérito da cidade da Covilhã e a homenagem da 
Ordem cios Médicos, no ano passado, em Coimbra. 
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O Mundo da 
Família 

F alcão Tavares é o autor de "O Mundo da 
Família" livre acabado de ser editado 
pelo Laboratório Biai e oferecido a todos 

os médicos de família portugueses. 
O Autor é médico de família em Alvantes e 

tem tido uma activiclade associativa e 
jornalistica de reconhecido mérito entre os 
seus pares. Já publicou dois livros de poesia e 
é também o autor de"O Diário do Orientador", 
livro publicado em 1991 e de interesse para 
formadores e formandos. 

"O Mundo da Família" é um livro de 
referência para o especialista de Medicina 
Geral e Fami-
liar, sendo 
muito útil tanto 
para o interno 
que se encontra 
em fase de for
maçã o quer 
para qualquer 
médico que sin
ta necessidade 
de compreen
der melhor 
muitas queixas 
cios seus pa
cientes e que 
ambicione ter 
uma prática de 
cariz sistémico. 

De facto este 
livro tem como 
tema "a biogra
fia clínica" 
a-borda de um
modo integrado 
e integrador um 
conjunto de 
acontecimentos 
que surgem na 

OMUNDO 
DA 

FAMÍLIA 

O primeiro 

livro de Medicina 

Familiar escrito 

por um Português 

vida da Família Matos. Oportunisticamente o 
Autor revê e crítica a mais recente bibliografia 
saída a propósito de um conjunto de problemas 
de saúde de inegável interesse para qualquer 
médico, desde os acidentes nas crianças, à 
toxicodependência passando pela diabetes, 
litíase biliar ou, noutro contexto, a crise 
conjugal e a alta hospitalar. 

É uma obra rica de informação, escrita 
numa perspectiva que tem um eco sonante em 
particular para o médico de família. 


