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Editorial 
O Bastonário da Ordem, Prof. Carlos RibeiTo, refere, neste número, 
que o desenvolvimento tecnológico e a estrutw·a da sociedade actu
al em mutação obriga a repensar o sistema de saúde que temos, o 
que acaba por conferir grande actualidade ao trabalho de Revisão 
elo Estatuto HospitalaT. 

Notícias 
Destaque, nesta secção, para a jubilação do Prof. Doutor Carlos 
Ribeiro. De realçai" ainda a questão do tráfico de órgãos em 
Portugal. 
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e reside na cidade do Porto . 

Reportagem 28 
Na t ransição para o terceiro milénio , a Ordem dos Médicos quis 
reflectir sobre o exercício da medicina em Portugal. Saiba o que se 
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E agora, que saúde ... 
emos vindo a afirm a r qu e o Mi1ústério da Sai'1de está em diástole há 18 meses . Sabemos que tuna cüástole prolon
gada justifica wna sístol e mai s eficiente, mas pode por ou tro lado levar à paTagem definitiva. Há casos que nem os 
''·pacemakers.'' solu cionam ... 
Parece-nos co rrecta a nomeação ele vári as comissões e a consulta a diversas instituições da área ela saúde de forma 
a permi tir qu e o Min istério tenha os instJ·wnen tos q ue facilitem a definição das opções neste dealbar elo século. 
Todavia., a dificuldade que os cometidos e a própri a tutela têm tido em realiza r um debate aproftmdado e alargado 
extensível a toda a sociedade, pen ni t:indo o enqua ch·amento de propostas, como a revisão do Estatuto hu·ídico do 
Hospital ou a dos Grupos dos CentJ·os Persona lizados de Saúde, corre o r isco de não tornar co nsensual e perceptí
vel as decisões que forem tomadas. 
Esta situação é ta11to mais dramá ti ca po r partir de um governo q ue se diz de cliálogo e de procura de consensos. 
Pa ra nós tais precücados não excluern qu e à pa rtida a tutela defina as fronte iras do possível e que asstmla politica
mente as sua s opções com cla reza na ex pressão e co m coerência no desenvolver da filosofia . Pensamos que tal ati

tude deve preceder a mecüatização das conclusões dos grupos de traba lho, que de outTa forma se limitarão a focar diagnósticos 
gerais, de todos conh ecidos, sem aponta r as vias p referenciai s para trajectos futw·os. 
Julgamos que o. diagnóstico dos ma les do sistema de saúde português es tá feito. A terapêutica, essa tarda. 
O desenvolvimento tecnológico e a es trut1.1ra da sociedade actua l eu1 rnutação obriga de facto a repensar o sistema de sa úde qu e 

llos, o que confere gra nde act11ali dade, panicul armeu te, ao traba lho da Comissão de Revisão do Estatuto Hospita la r. 
stimos que é w·gen te adaptar o Estatuto a essas tTansform ações., que por tocm·em múltiplos sectores devem merecer uma con

sulta e intervenção socia l alarg1_1das. Lamentamos afirmar que ternos a convicção de que a m·gumen tação aruninist:rativa foi a única 
que prevaleceu na globa li dade do processo deLxando esq uecidas outras sensibilidades . Choca- nos que ern sai'1de se perca a obriga
toriedade e tudo centra r em ftm ção do objectivo único do sistema. sua ca usa e sua consequência , o acto médi co. 

Se ta l fosse o· pressuposto wlico em nlli·a , a criação de tun enquaru·amento jw·ícüco 
para o hospita l colhe todo o nosso apoio, desde que represente de facto tuna propos
ta racional e nacional pru·a o sector. 
Defendemos que as ca rreiras rnéclicas têm de ser preservadas e se possível melho
radas. O sector privado deve ser regulmnentado e obrigado a aderir a níveis de qua li 
dade definidos de forma muito clara. 
As carreiras profissiona is e os direitos adq uiTidos não devem ser beli scados., quer se 
actue no sector público quer no privado e se possível que as águas sejam separadas. 
Os incenti vos devem ser instituídos permiti ndo wna competição saudável entre os 
dois sectores, com LU11 intercâmb io de cruTeiras regulmnentado de forma qu e se não 
assista à parasitação do sector púb lico por acção ''·egoísta" do privado, de q ue os 
lugares ca tivos são um exemplo pmadigmático a não segui1·. 
O relatório sobre o Estatuto Jw·ídico do Hospita l não nos aponta para es ta uecessáú a 
a rticulação en tre sector púb lico e privado, como ignora a necess idade de implemen
tar serviços de rectaguarda que a cria r levarão ao relaciona men to obrigatório com o 
sector da solidar iedade social . 
Impõe-se assim aceitar wn desenrol a r continuo da p restação dos cuidados de saúde 
desde o Domicílio, ao Centro de Saúde, ao Hospital de grau I, II ou IU, aos Hospitais 
de Rectaguru·da e de novo recurso ao Domicilio ou aos Lares de Acolllimento, pre
ITÚaJido a qualidade dos desempenhos e di stinguindo bem as fun ções do fu1aJiciador 
das do prestador. 
Assim, pensm saúde na sua globa lidade é m1alisar a capacidade de resposta de vários 
sectores sociais, sejam, o público, o pri vado ou o socia l, aos desa fios que hoje se apre
sentmn no nosso país. 
Trunbém é imperioso distinguiJ· as responsabilidades atribuidas à Administração e às 

PROF. CARLOS RIBEIRO Direcções Clínicas nos Hospitais e nos Centros de Saúde. 
A experiência dos ú ltimos dez anos mostrou bem que as Direcções Clinicas foram 
praticam ente inexistentes e absorvidas pelos prob lemas adnlinistJ·ativos e econúmiws 

e que o Ministério foi incapaz de avaüa r os resultados do desempenho das Admin istrações . Só razões de ordem corporativa justifi
cam esta posição. 
O futuro profissional dos jovens mécücos portugueses es tá clirectamente dependente das opções que forem tomadas. 
Preocupa-nos aí a falta de concretização deste Min istério, nada se prespectivando a curto prazo que garanta a continuidade da cm
reira dos jovens médicos. Grandes in vestimentos pessoais e do Estado na formação destes Colegas podem ser perclidos se rapida
mente não se encontrarem soluções adeq uadas: LU11 mapa de vagas de acordo com as necessidades da sa úde, tun modelo de con
cm·so externo que dê possibilidade de co locação dos melh ores profissiona is ir1dependentemente do vú1culo à função públi ca e natu
ralmente a criação das concüções de competiti vidade, pa ra que o sector privado seja w11a saída profissional com o mesmo nível de 
exigência técnica que o sector público. 
A concessão de idoneidade pela Ordem dos Mécücos para formação no Hospita l Amadora-Sin tra é wna prova de confim1ça na cria
ção dwna carreü a mécüca única no sect"or púb lico e privado . 
Contamos no próximo número da Hevista da Ordem dos Médicos apresentru· o nosso conu·ibu to, publicando wn texto que após uma 
discussão pi'1blica será um doctml euto técnico que o Ministéri o da tutela contará para gizar a política de saúde do nosso país pma 
o século que se aproxima. 
No fundo , pam finalmente se r poss ível class ificm· o tipo de sístole do Ministério da Saúde ... 
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Jubilação 
do Prof. Doutor 
Carlos Ribeiro 
O Prof. Doutor Carlos Ribeiro, 

professor catedrático na Faculdade 

de Medicina de Lisboa e Bastoná rio 

da Ordem dos Médicos, proferiu 

a sua "Úl tima Lição" com o título 

"O Enfarte Agudo do Miocárdio no 

Final do Século XX", no passado dia 

15 de Ma io de 1997, às 12 .00 horas., 

na Aula Magna da FacuJdade de 

1icina de Lisboa . 

Estiveram presentes a esta cerimónia a 

Senhora Ministra da Saúde, Dra. Maria 

de Belém Roseira, o Secretár io de 

Estado da Saúde, Dr. Arcos dos Heis, o 

Director Geral da Saúde., Dr. 

Constantino Sakellaricles, o Director da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 

Prof. Doutor Martins e Silva, o 

Presidente do Conselho Científico da 

FML, Prof. Doutor Lobo Anumes, o 

Presidente do Conselho Pedagógico 

da FML, Prof. Doutor Gomes-Pedro, 

o Presidente da Assembleia de 

Rep resenta ntes da FML, Prof. Doutor 

David Ferreira, a Presidente ela 

Administração Regiona l da Saúde de 

e Vale do Tejo, Dra . Ana Jorge, 

da Sra. Ministra da Saúde., 

Dr. Nunes de Abreu, Antigos 

Bastonários, Membros dos Conselhos 

Regionais, Distritais e Direcção de 

Colégios da Ordem dos Mécl ir.os , o 

Director do HospitaJ São Francisco 

Xavier, Prof. Doutor SaJes Luis, o 

Embaixador Ernani Lopes, o 

Admin istrador da Ftmdação CaJouste 

Gulbenkian , Doutor Victor Sá 

Machado, o Administrador Delegado 

do HospitaJ de Santa Maria , Dr. João 

Urbano, o Director Clínico do 1-ISM, 

Dr. Manuel Diaz GonçaJves., a 

Enfermeira Directora do HSM, Enfa. 

~1aria de Lmdes Gaspar Coelho, o 

Director dos Serviços da Ftmdação 

CaJouste Gulbenkian , Dr. Heimão 

Pinto, Docentes, pessoa l não docente 

e alunos desta Faculdade, co legas, 

familiares e (Unigos do Professor. 

O dia da "Última L ição"'' do Professor 

Carlos Ribeiro foi encerrado com um 

jantar de homenagem que teve lugar 

na sede da Cruz Vermelha Port1.1guesa, 

e que ass istiram os Ministros da 

Educação e da Saúde e o Secretá rio de 

Estado da Saúde a lém da maioria dos 

presentes na ''·Úl tima Lição" . • 

~ensagem do Pl'esidente da República 
E com muito gosto que me associo 

a esta homenagem ao Senhor 
Professor Carlos Ribeiro. 
Ele é e vai continuar a ser wn médico 
com especiais qualidades e com tun 
excepcionaJ desempenho nas 
complexas e relevantes fun ções que 
tem exercido na Medicina Portuguesa: 
Catedrático da Factddade de Medicina 

de Lisboa tendo sido Presidente do seu 
Conselho Científico, médico hospita lar 
com ftmções de chefia , investigador 
premiado, Presidente Honorário da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 
Bastonário da Ordem dos Médicos. 
Eis apenas aJguns passos do seu 
diversificado e riquíssimo currículo, 
talvez dos mais significativos e 
conhecidos, mas que não retTatam, 
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com tota l rigor, o médico Ca rlos 
Ribeiro, preocupado com a qualidade 
no sistema de saúde, o formado r e 
dinamizador de formação, que tem, 
por exemplo, na Revista 
Port1.1guesa de Cardiologia 
um res ultado de qualidade 
reconhecida por todos os seus pares , o 
importante investigador que incenti va 
nos jovens e nos seus 
colaboradores o gosto pela 
investi gação médica, o dirigente médi
co preocupado com a ética e a deon
tologia na sua profissão, o homem de 
fina educação, 
consciente de que o cidadão doente 
deve ser o cenu·o das preocupações de 
todos os profiss ionais de saúde e em 
particular dos médicos. 
O Professor Carlos Ribeiro que hoje 
homenageamos é tudo isto e vós, 
aJunos e professores da Faculdade 
de Medicina , médi cos, seus amigos, 
têm tido o privilégio de ouvirem os 
ensinamentos de uma das personagens 
mais mru·can tes da Medicina 
Portuguesa con temporânea. 

]o1ge Sampaio 



Crónicas da Vida e da Saúde 
Hemique Correia Pinto acaba de 

lançru· no mercado ecütorial a sua 

última obra intih1lada «Crónkas da 

Vida e da Saúde >> . 

Este livro é, pru·a o autor, «fruto de 

uma runálgama de preocupações>> . 

Dr. Henrique Correia Pinto 

«Entencü que 

poderia dar 

consistência 

teórica a 

algumas das 

minhas 

convicções 

sobre a vida 

em sociedade e 

sobre a 

importância que a saúde tem na sua 

existência hru·mmliosa >> . 

Alguns dos textos que in tegrrun este 

livro foram publicados em algw1s 

jornais locais (Leiria) e ou tros em 

algun1as revistas de cru·ácter científico, 

e que afrontrun de algun1a fo rma as 

conjtmtmas da sociedade. Para o 

autor, os textos retratam três 

experiências epidemiológicas que 

tipifir~a111 umn praxis, bordejadas por 

alguma conceptualização. 

«É redundrulte pensru· em situações tão 

pru·ticulru·es da moela, como a 

clonagem, para estru· convicto de que 

os direitos ela pessoas devem ter grande 

ascendente sobre a ciência e a 

sociedade, sempre que esteja em causa 

a sua cügniclade como homens Livres>> , 

refere Hem·ique Correia Pin to, na 

introdução deste livTo. «Mas não é 

menos cer to que alguém é dono da 

sua pán·ia. Qualquer incüvíduo ou 

grupo de cidadãos não pode pôr em 

risco o equilíbrio vivencial da 

commlidade no seu todo ». 

Refira- se a propósito que Henrique 

Correia Pinto iniciou a sua cruTei.ra 

A SAÚDE EM NÚMEROS 

Pessoal de saúde por t 00 000 habitantes (NUTE II) 

~ ~ fU!IIIfêutitos Dtntistas Técnicos Pessoal de 
paramédicos enfe~em {a) 

Portugal 

1990 28-±.0 I 55.1 13.3 38.3 280.3 

1989 278.9 53. 12.3 36.3 277.7 

1988 271 ,1 50.5 10.5 36.2 266.1 

Continente 

1990 292.0 56.7 13.? 39.0 276.8 

1989 286.9 55.2 12.7 37.2 2?-±.8 

1988 279.0 51.9 10.8 37.1 263.5 

Aço res 

1990 118.2 25.1 3,8 2-±.3 286.-i 

1989 112.8 2-±.7 3.8 21.7 267.9 

1988 110.2 2-±.7 3,-t 22.1 260.3 

Madeira 

1990 1-±2.3 2·U 6.0 22.1 i01,3 

1989 1-±0.1 23.5 8.2 18.9 39-±.2 
1988 131.-i 22.7 6,6 18.9 368,7 

F 0111~: Instituto \acional de Estatística (LYE) 
a) O número de J*--oal de rnfrnnagern refere-,e unicamente ao que exerce acti,idade nos ho pitais 

e Ct'lllnh dt• -.mídr . 
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como interno nos hospitais da 

Uruversidade de Coimbra de onde 

n·ansitou para o Hospital Disn·ita l de 

Leiria. An·aíclo pela investigação, 

efectuou o ctu·so de saúde pública ela 

Escola Nacional de Saúde Pública 

(Uruversidacle 1ova de Lisboa ) e foi 

bolseiro ela Organização Mu ndial de 

Saúde, através da qual efechwu um 

estudo em LondTes no âmbito do 

Planeamento em Saúde e elas 

Estatísticas em Saúde. 

Mais tru·de viria a desempenhar 

funções ele assessor no Ministério 

da Saúde, onde parti cipou nas 

negociações pru·a a consn·ução de 

cenn·os ele saúde. 

Médicos dos Açores 
lançam boletim 
informativo 
O Conselho ela Região Autónoma elos 

Açores da Ordem dos Médicos 

(CRAA-OM) acaba de lru1çru· o número 

zero elo seu Boletim Informativo. 

•Será um boletim essencialmente 

condicionado pela quantidade e 

qualidade ele informação ou de oun·as 

matér ias de in teresse que possam 

sm·gir, assim como pela maior ou 

menor m gência em difw1cü-las jtmto à 

classe médica». 

Ntuna prin1eira fa se a sua publicação 

será vru·iável bem como o respectivo 

número ele páginas. Certo é que serão 

publicados, pelo menos, quan·o 

n{uneros anuais. Para além do editorial 

da responsabilidade da Direcção do 

CRAA-OM e ela abordagem de outros 

temas de interesse, será divulgada a 

informação enviada pelos órgãos 

superiores da Ordem. Haverá ainda 

um local para ass untos relacionados 

com a actividade médica e a saúde em 

geral , bem como ru·tigos que os 

assinantes possa m envi ru·. • 



Clube médico em Coimbl'a 

O ConseU1o Hegional do Centro da 

Ordem dos Médicos inaugurou em 

Maio o CILJJe Médico de Coimbra. Foi 

um acontecimento concorrido, que 

contou com a presença da JVIini stra da 

SaC1de, Dra. Maria de Belém Hoseiro., 

que visitou demoradamente este novo 

espaço de encontTo para os médicos da 

Hegião Centro . 

A foto ilustra um momento do acto 

vendo-se o vice-presidente e 

o presidente do C.H.C ., 

respectivamen te Hui Marques 

e Alberto Queirós. Presentes ainda , 

para além da MinistTa , António 

Couveia, vogal da Direcção e o 

aclminisn·ador delegado do Hospital 

Distrita l de Viseu (à direita). • 

Restaul'ante na sede da 01'dem dos Médicos 

Eshl.a fun,cionur desde 0 . passado •.nês de Junho o rcstuurunlc da sede da Ordem dos Médicos, nu A"cnidn Cago 
Coutmho. 1\-ntn-se de mms um seno1ço de qua lidade u que todos os méd icos podem ter ncesso. 
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Admissão pol' 
Consenso 
em Epidemiologia 
O Conselho Nac~o~al Executivo da 

Ordem elos Medicas, na sua 

reunião de 21 de Junho ele 1997, 
decidiu suspender até elaboração 

de critérios adequados à 

realidade por tuguesa, o Concurso 

de Admissão por Consenso em 

Epidemiologia. • 

' ' Tl'afico de OI'gãos 
em Pol'tugal 
A Associação dos Doent~s Henais elo 

l arte de Portugal envwu-nos um 

comunicado em que mostra 

preocupação pelo elevado número de 

telefonemas fe itos para a sede da 

Associação e casa dos doentes 

solicitando informações sobre doentes 

renais interessados num n·ansplante 

renal. 

Por outro lado, e ainda de acordo com 

os responsáveis pela Associação 

«tomou-se conhecimento de um doente 

insuficiente renal crónico ter estado 

internado num hospital da cidade do 

Porto após se sLilimeter a um 

n·ansplante renal em Bombaim, na 

Índia, com wna rejeição grave, 

encontrando-se novamente em 

programa de hemodiálise• . 

«Ora, como acreditamos na ética 

médica elo nosso País, preocupa-nos 

sim, quem está por detrás de tudo isto, 

dando informações para que alguém se 

esteja a aproveitar da ansiedade dos 

insufi cientes renais na procura de um 

transp lante a qualquer preço, ou até da 

própria vida ». 

A Ministra ela Saúde ao ser 

confrontada com esta notícia, 



desdramatizou a situação, 

aconBelhando os insuficientes renais 

que eventualmente venham a ser 

contactados para a compra de órgãos a 

participar o caso à polícia. 

Até ao momento não foi apresentada 

uma participação à Ordem dos 

Médicos. • 

Os médicos e os 
recursos humanos 

prc~oc:up,aç.oes na orga1úzação e 

dos serviços de saúde. O 

Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata solicitou ao Governo, 

através do Ministérios da Saúde alguns 

esclarecimentos sobre a matéria, assim 

como alguns estudos sobre as 

necessidades previsíveis de 

profissionais da saúde no nosso país. 

De acordo com aqueles responsáveis 

parlamentares, •apesar de a curto 

prazo haver maior necessidade 

de enferemeiros e de técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, a situação 

a nível médico começa a ser 

preocupante•. É que, depois da 

•explosão• do número de médicos nos 

anos 70, estabeleceu-se um regime de 

eros clausus, que faz com que 

todos os anos sejam cerca de 500 o 

número de médicos licenciados nas 

faculdade de medicina. 

A análise de muitas especialidades e do 

perfil demográfico das mesmas, obriga 

a que desde já se tenha um atenção 

especial, pois qualquer medida a ser 

tomada demorará pelo menos uma 

década a ter eficácia. 

A carência existente em certas 

especialidades poderá vir a ser 

agravada com a conclusão 

de especialidades por pessoas que as 

não irão exercer no nosso país, o que 

criará constrangimentos ainda maiores. 

Assim, o Grupo Parlamentar do PSD, 

através do deputado Jorge Paulo 

Roque da Cunha, solicitou ao Governo 

as seguintes informações: 

- Quais as medidas previstas para que 

a relação médico/doente possa existir 

sem barreiras linguísticas por parte de 

profissionais contratados pelo 

Ministério da Saúde 

- Quais as medidas previstas para 

permitirem às instituições de saúde 

a fixação de profissionais jovens 

altamente qualificados, especialmente 

aqueles que por razões exteriores à sua 

vontade (impugnação de concursos) 

vêm cessar os vínculos laborais que 

detêm com elas. • 

CONSULTORIA FISCAL 

Imposto Municipal Sobre Veículos 
Informamos que o prazo de cobrança do imposto relativo ao ano de 1997 
decorre durante os meses de Junho e Julho. nos tem10 da Portaria no 330/97, 
de 14 de Maio. 
A tabela do imposto dos automóveis é a seguinte: 

AliTOMÓVEIS 
Imposto Anual segundo a antiguidade 

Combusth·el 
Gasolina Outros Produtos Mo•idosa Mai• de 6 anos Mais de 12 anos 

Cilindrada (c11rl) Cilindroda (CIIrl) eleetricidack Até 6 8008 até 12 anos até 25 8008 

rol!ngern wtal 

Até 1.000 Até 1.500 Ati 100 2.400 1.300 700 

> 1.000 até 1.300 >1 .500 até 2.000 >1.00 4.900 2.400 1.200 

> 1.300 até 1. 750 >2.000 até 3.000 - 7.800 ' 3.900 1.700 

> 1. 750 até 2.600 >3.000 - 19.800 9.500 3.700 

>2.600 até 3.500 - - 31 .500 15.100 7.100 

>3.500 - - 55.900$ 25.800$ 10.700$ 

Taxa de Desconto do Banco de Portugal 
Foi fixada em 6% a partir de 7 de :\1aio de 199? e. sendo as im, a taxa dos 
juros de mora e dos juros compensatórios devido nas liquidações de con
tribuições e impostos passou a ser. de de daquela data, de 11 % ao ano. 

Sociedade de Profissionais 
Encargos com Viaturas ligeiras de Passageiros 
E tes encargos relativamente a rendas. amortizações. pre tações de locação 
financeira e a seguro serão reconhecidos como custos. para efeitos fiscais. 
apenas em 50% do re pectivo montante . 
. 'o que respeita aos restantes encargo com viaturas ligeiras de pas ageiros 
suportado por estas sociedades não ão fi calmente dedutíveis em 20% do 
re pectivo valor. 
o~ encargos uportados com viaturas adquirida até 15 de \1arço de 1993 
não são reconhecido como custos fiscais em 20% do respectivo montante. 

Pagamentos por Conta - Trabalho Independente 
Os médicos que eventualmente não tenhan1 mencionado. por lap~o. no anexo 
B. da declaração de rendimentos modelo 2 de IR . relati,·runente ao ru1os de 
1992 a 1996. os montantes pago de IRS respeitantes a pagrunentos por conta 
(dias 20 de Julho. de Outubro e de Dezembro) devido~ pela acth-idade de tra
balho independente (recibos verdes). dewm contactar e'ta Consultoria Fis
cal. tendo em \"Ísta uma exequivel re~tituição do impo to a mais liquidado 
(duplicação de colecta). 
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Alteração dos critérios de reconhecimento 
N a reunião do Conselho Nacional 

Executivo da Ordem dos Médicos 

de 25 de Junho foi discutido o projecto 

de alteração do Regulamento dos 

Internatos Complementares e do 

Regulamento do Concw·so de ingresso 

nos Internatos Complementares, 

aprovados, respectivamente pelas 

OBITUÁRIO 

Professor Doutor José Caria Mendes (1923-1997) 
Faleceu no pa ado dia 14 de Maio o Profe or Doutor José Caria :\fende , 
Catedrático Jubilado de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa. A 
sua vida foi votada durante decénio à docência de Anatomia ~ormal mas 
outros interesses mobilizaram também e enriqueceram a sua multifacetada 
actividade pe soal: a prática médico-cirúrgica em que foi proctologi ta reco
nhecido; a antropologia, em que foi investigador incansável· a história da me
dicina, de que foi estudio o dedicado: o humanismo de raiz cri ta de que foi 
insistente paladino. 
De origem humilde subiu a pulso a escada da vida e foi por mérito próprio 
que atingiu o~ cargos académico mais elevados e a consagração profissional. 
' asceu em Portalegre a 1 de Julho de 1923, onde frequentou a instrução 

primária e o liceu. Licenciou- e na Faculdade de 1edicina em 1947 e fez em 
seguida os Internatos Geral e Complementar de Cirurgia nos Ho pitai Civis 
de Lisboa. Recebeu o prémio do Internato de Cirurgia "Dr. João Pais de 
Vasconcelos" no ano em que o tenninou. Entrou para o corpo docente de 
Anatomia da Faculdade de Medicina de Li boa como segundo assistente em 
1956. 
Em 1957/58 estagiou no t. Mark' Hospital e no 1idlessex Hospital Medical 

choll em Londres, como bolseim do British Council. Doutorou- e em Medicina 
e Cirurgia pela Universidade de Lisboa em 1964 com uma tese intitulada '"a veia 
cava inferior e as veias ráquis". Passou então a primeiro assistente de Anatomia 
da Faculdade de Medicina de Lisboa. Em 1970 foi aprovado como prot sor de 
Iedicina de Lisboa. Em 1970 foi aprovado como professor extraordinário da 

Faculdade de ;\1edicina de Lisboa e em 1976 como professor catedrático. Em 
1990. por jubilação do Professor Doutor A. dos antos Fen-eira, foi nomeado 
Director do ln tituto de Anatomia i\'ormal da Faculdade de Medicina de Lisboa. 
cargo que exerceu até à ua jubilação em 1993. 
Durante toda a sua carreira profissional participou em inúmeras reuniões de 
ú1dice académico e científico, realizou e coordenou muito trabalho de inves
tigação e publicou várias dezena de artigo cientificos de Anatomia, 
Antropologia e Hi tória Médica. 
Em 1985. oh os au pício da Fundação Calouste Gulbenkian, publicou a sua 
obra major, o livro ' ·As origen do Homem, base anatómicas da hominiza
ção ~, em que coligiu com autoridade os principais conhecimentos actual
mente disponívei na literatura internacional obre esta matéria, completan
do-os com material próprio e do seu colaboradore . 
A uas profunda preocupaçõe ociai não o deixaram incólume às contur
badas vici itude e às liberdade trazidas pelo 25 de Abril de 1974. Mas a 
ironia do destino quis que a doença o acometes e de forma d ci iva quando 
finalmente conseguiu atingir a desejada re pon abilidade pela direcção do 
Instituto de Anatomia . 'ormal da Faculdade de Medicina de Li boa. 

e o revezes da vida lhe amargaram sempre um pouco a sua natural bono
mia, nunca desi riu da obces ao que cultivava pelo perfeccioni mo da escri
ta. da disponibilidade permanente para atender quem o olicitava e sobretu
do do prazer de uma gargalhada sincera partilhada com o amigos. 
Com o seu desaparecimento perdeu- e um do profe sore que mais represen
taram sinmltaneamente o médico de genuíno espírito académico o anatomista 
de ~ sLUUida formação cirúrgica e o humanista de respeitada cultura cientifica. 

Portarias n"s 695/95, de 30 de hmho e 

950/95, de 2 de Agosto, que faz 

passar os 75 pot· cento para 50 por 

cento de mínimo de tempo que os 

serviços de formação devem 

assegurar para a colocação dos 

internos, tendo-se informado a 

Directora Geral do Departamento de 

Recm·sos Humanos da Saúde (DRHS) , 

Dra. Luísa 1ascimento, que, dada a 

ausência de implicações directas nos 

programas de formação e no ripo de 

idoneidade a conceder, a Ordem deu a 

sua inteira concordância. 

Recorde-se que, de acordo com o 

Dili-IS, actualmente um dos cri térios 

de reconhecimento da idoneidade d 

estabelecimentos e serviços dependentes 

elo Ministério da Saúde, para efeitos de 

colocação de internos é que estas 

possam assegurar 75 por cento da 

form ação específica nas diversas 

especialidades . Este critério 

determinava também que a maior 

parte dos estabelecimentos e serviços 

periJéricos não ·podiam ter internos por 

não reunirem tal requi sito, sendo certo 

que se afigtu·a ele grande importância 

que os internos possam reali zar nesses 

estabelecimentos a sua form ação, ainda 

que não na sua totalidade. 

A possibilidade de agregação destes 

estabelecimentos com oun·os por 

critérios ele complementaridade 

permitirá assegurar uma formação 

especializada de qualidade, bem como 

possibilitar aos internos a tomada ele 

conhecimento com a realidade de 

zonas mais periféricas. 

Aquém e além 
do cérebro 
N LUna alnua em que os fenomenos 

paranormais estão na ordem do 

• 

dia, a Fundação Bial acaba de publicar 
A.J. LUTI nova obra intitulada «Aquém e 

além do cérebro», que resul ta das actas 
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do primeiro simpósio organizado por 
esta instihtição, com o apoio da 
Sociedade Portugnesa de 
Psicossomática. Este enconh·o 

a Portugal figtu·as de renome 
nas áreas da 

New·obiologia, da Psicofisiologia e da 
Paraps icologia, com o objectivo de 
confrontar os investigadores 
portugueses com o pensamento e o 
h·abalho de especialistas esh·angeiros. 
Luis Portela, presidente da Fundação 
Bial, salientou que ao organizarem este 
encontro esperavam conh'ibuir para 
que, nos finai s do século XX, 
«o Homem se esclareça a si próprio 
como ser espiritual e como ser físico, 
de grande sensibilidade e de grandes 
capacidades de raciocínio 
e realização >> . 
O livro agora publicado é uma 
compilação das palesh·as e da mesa 
redonda que fizeram deste encontro 
- spaço de diálogo enh·e duas áreas 
~endem a ser complementares - a 
Parapsicologia e Psicofisiologia. Mário 
Simões, responsável pelas conclusões 
deste simpósio, acentua, no final do 
livro, «a necessidade de um esforço 
exh·a, que pennita eleva r a disciplina 
científica que já é a Parapsico logia ao 
estatuto de ciência». Concluiu-se ainda 
que «o desenvolvimento da pesquisa 
em Psicofisiologia tem vindo a 
conh·ibuir para w11a melhor 
compeensão dos mecanismos de 
funcionamento do cérebro, com 
in1plicações nas ftmções psíquicas» , 
e que esta progressiva compreensão da 
complexidade mental permite entender 
de forma mais clara o comportamento, 
experiências e valores humanos. • 

-------@t•>tzlJ•111;1Q;J#@f$·f------
Atmvés da Comunicação Social foi dado conhecimento da existência de LUTI potencial risco para 
a Saúde Pública, em resultado de ingestão de peL'<e parasitado com lar vas de anisakis. 

É conhecido este facto no nosso pais, sem que sejam referidas, em consequência do peixe lançado 
no consumo, casos de doença, essencialmente devido aos háb itos culinários e da incidência 
ex1:remamente baixa des te pa rasita no pescado que é contTolado sanitariamente em duas lotas 
(Lisboa e Sesimbra ). 
Não são poss íveis dar garantias sanitárias equivalentes nas restantes dezasseis lotas, por ausência 
nas mesmas de Inspecção Sani tária , o que em conjunto com a inexistência prática de controlo san

itário do pescado, que por via terrest:re chega ao nosso país, coloca este produto na situação de 
desconhecimento do seu estado bigio-sanitário. 
Desta forma e como medida cautelar aconselha-se que não deve ser consumido peixe crú ou mal 
passado, preferencialmente deverá submeter-se o pescado a LTatamento culinário que destrua os 
eventuais paras itas (60°C durante 20 minutos) , não havendo ri sco no consumo de pescado que 
tenha sofrido tratamento completo pelo sa l. 
As Ordens dos Méd icos e dos Médicos Veterinários, a lertam para a necess idade de ao consumir o 

pescado seja tido em conta a sua origem, pela salvaguarda que o controlo higio-sanitá rio dá em 
termos de qualidade e sa lubridade dos produtos. 

Lisboa, 20 de Jw'lho de 1997 Pel'a Ordem dos Médicos 

O Bastonário, Car los Ribeiro 

Pel'a Ordem dos fl'lédicos Veterinários 

O Bastoná rio, José A. Cardoso Resende 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, rew'lido no Porto, em 21/6/97, vem 
comunicar que o Conselho Regiona l do ~orte da Ordem dos ,VIédicos deu exclareciment:os quanto 
às acções desencadeadas perante os acontecimentos publicados e visionados nas televisões envol
vendo o Dr. L11is Lourenço. 

O Conselho Nacional Executivo torna público que, oportunamente, descácadcou um processo de 
inquérito ao referido Colega, e que somente no fin al dos trâmites lega is, o Conselho Disciplinar 
decidirá de acordo com os factos apw·ados. 

A Ordem dos .\1édicos mantém-se atenta ao decorrer do processo judicial prestando toda a colabo
ração que o respectivo Tribuna l tem vindo a solicita r. 

Lisboa, 21 de .ltu1ho de 1997 Pei'Conselho Nacional Executivo 

Prof. Carlos Ribeiro 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, reunido no Porto, em 21/6/97, tendo 

tomado conhecimkento do falecimento do Senhor Dr. José Ricardo Correia Marques Campos ocor
rido na Somália , em cu·ctmstâncias trágicas, so lida riza-se publicamente com a Famüia c Amigos 
do Colega. 
A Ordem dos Médicos eJqJressa o mais veemente repúdio pelo sucedido e relembra que o Dr. 
Ricardo Campos se encontrava numa missão dos Méclicos sem Fronteiras des tinada a proporcionar 
ajuda médica e human itá ri a desint eressada a populações vitimas da guerra e da miséria, o que 

to rna esta morte ainda mais repugnante. 

Lisboa, 21 de .ftmlw de 1997 Pei'Conselho Nacional Executivo 
Prof. Carlos Ribeiro 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos a11 a lisou, a peclido da Tele,,isão (SIC), 
as declarações prestadas pelo Senhor Dr . .J osé Carlos Esteves a propósito da doença súbita do 

Senhor António Oliveira . 
O Conselho :\laciona l Executivo da Ordem dos Médicos considera ta is declarações completamente 
desajustadas e não consubstanciadas em conhecimentos relevantes da medicina actual. 
A Ordem dos Médicos entende que as declarações em ca usa têm as suas raizes em circunstâncias 

que tl'3nscendcm a aná li se científica , que se quer pw·a, objectiva e ftmdamentada. 
!\es te contexto, não se considera haver violação ética ou qua l ~uer motivo para procedimento de 
natureza disciplinar. 

Lisboa. 21 de Junho de 1997 
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LEGISLAÇÃO 
Publicada em Maio de 1997 

Decreto Regulamentar 
Regional n• 9/97/ A, 
de 08.05 - R.A. Açores 
Altera o artigo 18" do Decreto Regu
lamemar Regional n" 3/86/A. de 2-t 
de Janeiro (aprova o Regu lamento 
dos Centros de Saúde). 

Decreto-Lei 112/97, de 10.05 
Prorroga o período de vigência dos 
contractos e com·enções a que se refe
re o Artigo 7" do Decrew- Lei n" 
11/93. de 15 de Janeiro (aprova o Es
tatutO do Seniço :\acional de aúde). 

Portaria 325/97, de 13.05 
Altera a Portaria n" 806/87. de 22 
de etembro (aprova o no,·o regime 
de abertura e transferência de far
mácias). 

Portaria 337/97, de 17.05 
Aprova os programas de formação 
do internato complementar das 
especialidades e áreas profissionai 
médicas de cirurgia geral. cirurgia 
maxilofacial. endocrinologia e medi
cina interna. 

Decreto-Lei 122/97, de 20.05 
Aprova a orgânica da Direcção
Geral da Saúde. 

Portaria 342/97, de 21.05 
Aprova as normas técnicas que eota
bclecem as regras de fabri co. comer
cialização e colocação em óen ·iço doo 
dispositi,·os médicos implantáveis 
acth·oó para fins de diagnóstico. ter
apêutica e investigação clínica. 
Re,oga a Portaria n" 21-t/93 de 22 
de F e,·erei ro. 

Decreto Legislativo Regional n• 
6/97/ A, de 22.05 - R. A. Açores 
Aplica à Região Autónoma doo, 
Açores o disposto no DecretO-Lei n" 
202/96. de 23 de Outubro ( t>o tab
elccc o regime de avaliação de inca
pacidade das pe.soas com deficiên
cia). 

Decreto-Lei 126/97, de 23.05 
\(amém em ,;gor. pelo máximo de 
um ano. o DecretO- Lei n" 129/96. de 
12 de .\go,to' l). 

{I ) O D1•m•to·Lei n" 129/96. de 12 de 
lgo.1to. suspendeu até 31 de De=embro de 
1996. 11 ritrência do Decreto-Lei n • 
2.1:1195. de 12 de ::>eto ·mbro. diploma que 
pretende~~ npdar o proce o de del'olu
ção do 1/ospita/ Conde de Ferreim (, .~an
t ll Casa da 1/isericórdw. 

Representações da Ordem dos Médicos nas 
várias Organizações Médicas Internacionais 
ACMT 
Advismy Committee 
for Medical '/}aining 
Comité Consultivo 
para a Formação de Médicos 
Objectivo: No ACMT estão 

representados os seguintes orgattismos 

de cada país: Ordem dos Médicos, 

Ministério da Saúde e Universidades, 

adequando o ensino pós gmduado e 

continuado médico ao curriculum pré 

graduado, avaliando o grau de 

conhecimentos científicos do licenciado 

pru·a programação dos adicionais para 

um bom dasempenho e comportamento 

do profissional . 

AEFM 
Academia Europeia 
de Formação Médica 
Objectivo: Promover a formação 

médica na Ew·opa , particularmente: 

Intercâmbio de experiências em 

matéria de formação médica; 

Observação e organização do 

desenvolvimento da form ação médica 

nos vários países europeus; 

Estudo das dificuldades para a 

realização da formação médica e os 

seus meios para as superar; 

Intercâmbio de experiências 

relacionadas com métodos 

de formação médica nos países 

europeus; Esnado e evolução 

para por em prá ti ca novos métodos 

de formação médica. 

AEMH 
Associação Europeia 
de Médicos Hospitalares 
Objectivo: Defender e promover o 

traalho dos grupos representantes de 

médicos exercendo uma 

responsabilidade médica no âmb ito da 

Carreira médica hospitalar 

permanente. 
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Estudar as condições do exercício da 

profi ssÃo médica no hospital e dos 

sistemas de organização dos hospitais 

nos diversos países. 

Assegurar uma representação colectiva 

jwlto das instâncias internacionais 

competentes . 

WMA 
World Medical Association 
AMM 
Associação Médica Mundial 
Objectivo: Servir a hwnanídade, ten o 

como objectivo atingir os mais elevados 

"standru·ds" internacionais em: 

Educação Médica; Ciência Médica; 

Ética; Sistemas de Saúde. 

CIO 
Conferência Internacional 
das Ordens 
Objectivo: Organização de iniciativa 

francesa, reúne-se sempre em Paris 

com as organizações médicas da União 

Ew·opeia e alglll1s países europeus 

convidados. 

Tem abordado temas sobre ética, 

forma ção, qualidade e, 

pru·ticulru·mente, a migração 

dos médicos. 

CP 
Standing Comittee 
of European Doctors 
Comité Permanente 
dos Médicos Europeus 
Objectivo: Estudar e promover ao mais 

elevado nível a formação e a prática 

médica, e os sistemas de saúde na 

Emopa Comwtitária. 

Estudar e promover a livre circulação 

de médicos dentro da União Europeia. 

DentTo destes objectivos de n·aballw, 

representar a profissão médica dos 

Estados Membros jLmto das autoridades 

da União Europeia e de qualquer oun·a 



!S 

a 

autoridade e/ou organização que trate 

de lll!Sunto directa ou indirectamente 

ligados à profissão médica. 

FEMS 
Fédératio11 Européetme 
des Médeci11s Salariés 
Federação Europeia 
de Médicos Assalariados 
Objectivo: O estudo e defesa 

dos interesses das classes 

represenadas; O melhoramento das 

suas condições normais, téc1úcas 

e materiais; Colaborar com os 

organismos que apoiam e defendem 

liberal. 

GIPE 
Grécia, Itália, Portugal, Espanha 
Objectivo: Manter relações permanentes 

entre as organizações membro do 

GIPE. Intercâmbio de informações 

relativas aos Sistemas de Saúde. 

Concertação de posições dos países do 

sul na intervenção no Comité 

Permanente e nas Organizações 

Médicas onde estão representados. 

WHO 
World Health Orgallizatioll 
OMS 
Organização Mundial de Saúde 
Objectivo: Agência especializada das 

Unidlll!. 

ruc:orJti1B1de directora e coordenadora 

de acções de saúde internacionais. 

Na reunião anual da Comissão 

Regional são formuladas políticas 

regionais, recomendadlll! actividades 

técníCill! e aprovados o programa 

e o orçamento. O Gabinete Regional 

fornece serviços técnicos e 

conselheiros aos Estados Membros. 

A política regional de saúde 

para todos incluí 38 objectivos 

que são divididos em cinco grupos: 

objectivos para uma melhor saúde; 

modo de vida conducente à saúde; 

ambientes saudáveis; serviços 

de saúde apropriados, e o apoio 

necessário para atingi-los. 

PWG 
Permallellt Worki11g Group 
of Europea11 Hospital Doctors 
Grupo Permanente de Trabalho 
de Médicos Europeus 
Hospitalares 
Objectivo: Melhorar as relações enn·e 

jovens médicos hospitalares dos países 

europeus. Intercâmbio de informação e 

desenvolvimento de objectivos a fim de 

abordar problemas de interesse comuns 

tais como o estudo de recursos 

hwnanos, a educação médica pós 

graduada e as condições n·abalho. 

Melhorar e proteger os "standards" dos 

cuidados de saúde na Europa. 

Promove os interesses profissionais dos 

jovens médicos hospitalares na Europa. 

UEMO 
U11ioll Européen11e 
des Médeci11s Omllipracticiells 
União Europeia de Médicos 
de Clínica Geral 
Objectivo: Estudar e promover os mais 

altos "standards" de n·eíno, prática e 

cuidados aos pacientes no campo de 

clínica geral. 

Defender o papel dos generalistas nos 

sistemas de saúde. Promover os 

interesses éticos, científicos, 

profissionais e sociais dos clínicos 

gerais Europeus. Assegurar a liberdade 

do exercício profissional dos médicos 

de clínica! geral no interesse dos seus 

pacientes. Enconn·ar os pontos 

de vista conjuntos dos membros 

e representá-los an·avés dos canais 

junto das autoridades Europeias 

relevantes e orgmúzações internacionais. 

UEMS 
U~tioll Européemw 
des Médecitts Specializé 
União Europeia de Médicos 
Especialistas 
Objectivo: Defender no plano 

internacional o título de médico 

especialista. 

Estudar, promover e defender perante 

as instituições internacionais a livre 

circulação c os interesses morais e 

materiais dos médicos especialistas 

europeus. • 

Secções EspeciaUzadas das UEMS 
Estabelecer laços estreitos entre as organizações profissionais 
nacionais agrupando os médicos especialistas de todas as áreas, 
sustentando, mantendo e coordenando a sua acção. 

Anatomia Patológica 
Arreste iología 
Cardiologia 
Cirurgia Geral 
Cirurgia \1axílo Facial 
Cirurgia Pediátrica 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 
Cirurgia Vascular 
Dermatovenerologia 
Doençlll! Infecciosas 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia/01:> tetrícia 
lmuno-Alergologia 
Medicina Física e Reabili tação 
\fedicina Interna 
• fedicina , clear 
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Medicina do Trabalho 
~efrologia 

-"eurocirurgia 
1 ·eurologia 
Oftalmologia 
ORL 
Ortopedia 
Patrologia Clínica 
Pediatria 
Pedop iquiatria 
Pnewnología 
Psiquiatria 
Radiologia 
Radioterapia 
Reumatologia 

aúde Pública 
Crologia 



Estatuto Jurídico Hospitalar 

A mudança que se impõe 
Está em curso a revisão do estatuto jurídico hospitalar, uma disposição legal 
que conheceu a sua última grande alteração há mais de 29 anos, através da 
publicação do Decreto-Lei no 48357 de 27 de Abril de 1968. 

m documento que alguns observa
dores consideram «inovador» para a 
altura, mas que nos dias que correm 
se mostra desadequado da realidade. 
O Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos estudou a ques
tão, e considera que a primeira grande 
medida a implementar é a que se 
prende com a criação da base jurídica 

que regulamente o sector privado e que pernúta a livre 
circulação de profissionais entre o sector público e o 
privado, garantindo a mesma carreira profisional e os 
direitos e regalias adquiridos. 
Igualmente importante para a Direcção da Ordem é 
que se proceda a uma separação clara nas Unidades de 
Saúde entre funções e autoridades téc1úca e adminís-

tr!ltiva, sem prejtúzo dos inevitáveis mecanismo. 
instâncias de mediação interna. 
Outra das propostas avançadas refere que «o serviço é 
a base da organização hospitalar. O objectivo é 
adaptar a Organização Hospitalar ao actual 
desenvolvimento da medicina, sendo dada cada 
vez mais importância à diferenciação e autonomia 
técnica das especialidades em detrimento da área 
de internamento. Nos serviços, a tendência é para 
uma maior horizontalização na prosecussão de 
objectivos de saúde e para um melhor aproveita
mento dos recursos disponíveis tendo como refe
rência o indivíduo doente». 
O Conselho Nacional Executivo da Ordem sugere ainda 
que seja dada garantia de que todos os profissionais de 
saúde sejam integrados em equipas multidisciplínares 

sob responsabilidade do méd' 
mais diferenciado tecnicamCI 
Por outro lado, e garantindo estes 
prínc1p10s de funcionamento, 
aquele organismo entende que 
deve ser publicada legislação que 
permita que se desenvolvam 
vários modelos experimentais 
(empresa pública, fundação). As 
experiências devem ser, no entan-
to, línútadas em número e dimen- lll 

Mais d_e vinte onos após o últhno ret'liilo o E&totuto Hosp.ftolor volta n ser discutido 
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são e dependentes de projectos de 
candidatura dos profissionais li: 

envolvidos. 
Sobre as experiências inovadoras 
de gestão, o Grupo de Trabalho 
sobre o Estatuto Jurídico do Hos-
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pital propõe, por seu turno, que o recurso à fun

dação de direito privado e utilidade pública seja 

reservado a situações em que se reconheça a 

importância de uma maior participação da 

comunidade, através de promotores públicos ou 

privados cuja contribuição seja considerada van

tajosa, devendo o Estado manter uma partici

pação maioritária no respectivo acervo pan·imo

nial. Por oun·o lado ainda, a an·ibuição deste 

estatuto será feita em regime experimental por 

um período de três anos renovável uma vez. 

Os resultados do desenvolvimento das experiên

cias acima mencionadas serão objecto de avalia

ção sistemática, com recurso a instrumentos 

aprovados por portaria dos ministros da Finanças 

Saúde. Estas mesmas experiêncais inovado

ras de gestão são obrigatoriamente condicionadas 

à realização e aos resultados de um estudo prévio 

de avaliação económica. Sem prejtúzo da com

petência dos serviços do Ministério da Saúde, que 

para tal forem considerados competentes, deverão ser 

preferidos na escolha para a realização de experiências 

inovadoras de gestão, os hospitais cujos órgãos de gestão 

tomarem a iniciativa de apresentar a respectiva candi

datm·a que, no caso das fundações , deverá vir instruída 

com a concordância dos potenciais promotores. 

No capítulo dos recursos humanos, e sem prejuízo da 

subordinação às disposições constantes da legislação 

das carreiras dos profissionais de saúde, o Grupo de 

Trabalho entende que o pessoal admitido de novo nos 

hospitais abrangidos pelo diploma em análise fica 

ao regime de conn·ato individual de n·abalho. 

futm·o, os aspectos essenciais das caiTeiras profisio

nais e, em especial, os graus de qualificação e as regras 

para a sua obtenção, os conteúdos funcionais e a coiTes

pondente autonomia técnica, as formas de ingresso e 

acesso, o direito à formação, o nível da remuneração 

mínima para cada categoria, férias, a garantia de mobi

lidade e de exercício profissional em condições hierar

quizadas, as condições de cobertura de riscos profis

sionais e o regime disciplinar, deverão ser regulados em 

diploma legal com aplicação de ântbito nacional. 

Oun·os aspectos de natm·eza mais circunstancial tais 

como limites de vruiabilidade das remtmerações, regimes 

de trabalho, regime geral das incompatibilidades e acu

mulações, regime de incentivos e faltas, são objecto de 

instrumento de contratação colectiva de trabalho. 

As experlêncius inovndoros de gettt~io hosJ,Itnlnr diio os J•rlmclros pnMHOH 

Por oun·o lado, e ainda de acordo com o Grupo de 

Trabalho, o pessoal com relação de emprego público, já 

existente nos hospitais onde se realizarem experiências 

inovadoras de gestão, mediante a concordância do con

selho de administração, poderá optar pelo regime de 

contrato individual de trabalho, sem prejuízo da 

manutenção da posição jmídico-funcional detida na 

altura da sua opção. 

O pessoal com relação de emprego público, já existente 

nos hospitais onde se realizarem experiências inovado

ras de gestão e que não exerça qualquer opção, matém 

a sua situação jurídico-funcional e a sua integração no 

quadro do respectivo hospital. 

Sem prejuízo das garantias de estabilidade do 

emprego que a lei confere aos profissionais com con

trato de trabalho, a fixação de quadros de pessoal dos 

hospitais abrangidos pelo diploma em análise é feita 

anualmente, através dos respectivos orçamentos e 

contratos programa, considerando o plano anual de 

actividades e o desenvolvimento das caiTeiras dos 

profissionais. 

Sobre todas estas pos1çoes assumidas pela proposta 

do Grupo de Trabalho, a Ordem dos Médicos refere 

que, numa apreciação global dos relatórios a que teye 

acesso, é manisfesta a secundarização e a pouca 

importância dada nos textos ao desenvolvimento téc

nico e científico da medicina pmtuguesa para dar 
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ênfase quase exclusivo aos problemas da cúpula 

administrativa. «Nesta perspectiva podemos dizer 

que é um texto com um fio condutor preocupado 

quase em exclusivo com o poder administrativo e 

gestionário na continuidade da actual lei de 

Gestão Hospitalar, da autoria da Dra Leonor 

Beleza >>. 

De acordo com a Direcção, no proj ecto apresentado 

pelo Grupo de Trabalho, a organização hospitalar 

alicerçada em serviços desaparece completamente, 

sendo substituída pelo modelo implicitamente propos

to na actual Lei de Gestão Hospitalar (Centro de 

Custos e de Responsabilidade) que, apesar de tudo 

não se conseguiu impor nos últimos anos. Diz-se no 

documento que << a gestão d estes centros de respon

sabilidade será atribuída a estruturas profissio

nalizadas que poderão ter natureza multidisci-

plinar >> . Refere a Ordem que, pese embora esta lin
guagem pouco explícita, entende-se claramente que às 

equipas multidisciplinares poderão pertencer médicos 

e enfermeiros, mas os verdadeiros directores serão 

profissionais ele gestão. 

Apesar de a Ordem elos Médicos nao se pronunciar 

sobre as implicações ela introdução do contrato indivi

dual de trabalho na segmança e garantia de emprego 

elos profissionais médicos, <<fica-nos contudo a dúvi

da sobre a forma de integração nas equipas destes 

profissionais: respondem directamente perante a s 

administrações ? ou são integrados na hierar

quização do serviço? >>. 

São pergtmtas que ficam a aguardar resposta, até 

porque a informação recebida pela Ordem sobre esta 

matéria foi considerada ambígua para se perc 

clar amente o sentido das alterações em causa . 

Uma "revolução" com 30 anos 

O 
estatuto Jurídico aprovado em 1968 e 
que actualmrnte ainda ;;e encontra em 
vigor. ,.,oube traduzir. de acordo com o 
re.,pon;,áwi;. da Ordem elos :\Iédico . 
tanto no plano orgânico como jurídico. 

as grande, transformaçõe;. que ofreu a medicina 
no mundo e particularmente em Portugal. 

- Recordam os dirigente~ da Ordem que <<é nos anos 
70 que a medicina abandona o paradigma de 
ciência exacta, para incorporar dados de 
investigação epidemológica. ensaios clínico 
randomizados e a bioestatística, com a rmali
dade de elaborar o raciocínio clínico e ajudar 
no processo de decisão médica». E~te modelo. 
qur ~e afinnou e -.e de,.,em olwn no, último;; 30 
ano,. melhorou '-igJrificati' amentr Ot> re::,ultado,., da 
meclicina hospitalar ao dar rada wz mais ~olidez e 
base científica à acri,idade méclica. contribuindo 
para uma maior clifert'nciação e acmnulação de 
eX])('riência do méuico e~pecialista. 
.\,,.,i..,te-,.,e à tran~formação do-, ho pitai-. /asilo;, 
para pobre e indigente em unidades altamente 
dif<'r<'nciaJa,. concentrando a tt'cnologia de diag
n{htico r tratamento mai. evoluído no paí . . ·as 
,.,ituaçõe,., urgrntr" e complexa;, a medicina ho,.,pi-

talar tomou-se a Ú1rica ;,olução razoável para a 
maioria elos portugue;;e;.. melhoria do fun
cionamento e incremento na capacidade de 
re posta técruco-científica do hospital tomaram
se objecti' os comun;;, ao cidadão e ao Governo. A 
sub-especialização e a humanização foram outro 
factores determinantes no desenvokimento da 
medicina hospitalar. 
A diferenciação técnica que as carreira;; permiti
ram. o investimento que vária unidades ho pita
lares fizeram na formação médica contínua e o 
trabalho em equipa nos sen-içot> médicos. veio. de 
acordo com a Direcção da Ordem. progre iva
mente a colocar a mrdicina portuguesa ao mesmo 
nh·el de qualidade de grande parte dos paíse da 
comunidade europeia. 
Os últimos dez ano são marcadot> pela Lei de 
Gestão Ho-.pitalar que se propô aproximar os 
método de ge;,tão hospitalar ao modelo de ge~tão 
empresarial . 
Os médico,., de hoje aguardam com expectativa 
a altt'raçõe~ a introduzir no noYo e tatuto jurídi
co hospitalar. numa altura em que at> ino,·ações 
tecnológicas também abrem noYos caminho;; 
para a medicina do t>éculo XXJ. 
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Hospital Amadora-Sintra 

Uma experiência inovadora 
J. M. CAMPOS PINHEIRO 

Director Clínico do Hospital Fernando Fonseca 

úúciativa que a Ordem 
dos Médicos tomou ao 
repensar temas como o 
Estatuto Jurídico dos 
Hospitais e CaiTeiras 

. Médicas, reflete as difi
culdades sentidas pela 
Medicina Portuguesa, 

pelo S.N.S. e pelas actuais Institui
ções de Saúde em dar resposta às na
turais e contínuas exigências na pre
venção e nas terapêuticas na doença 
e posterior reabilitação do doente. 
E certo que mmca houve sistemas 
de saúde perfeitos. A pexfeição do 
acto médico subordina-se a exigên
cias várias - sejam elas de ordem 
ética, ou/e profissional (capacidade profissional e hu
manização dos cuidados), sejam nas áreas não menos 
importantes da relação médico/ doente, da livre escolha 
do médico, do acesso fácíl e célere aos etúdados médicos 
para todos, ou da aquisição e utilização criteriosa, e sem 
desperdícios, dos equipamentos e das técnicas. 
Os médicos portugueses estiveram sempre, ao longo 
dos anos, cientes e participativos no diagnóstico das 
situações mais negativas dos sistemas de saúde mas 
com empenhamento e espírito de solidariedade, têm 
contribuído e têm implementado as mudanças. São 
exemplos louváveis todos aqueles que, em 1961 , em 
momento político seguramente difícíl, souberam criar e 
fomentar o Relatório das Carreiras Médicas, vector 
importantíssimo no desenvolvimento das ideias que 
levou à legislação subsequente, percursora do progres
so da prática da Medicina em Portugal na última déca
da, do incontestável incremento científico e do desen
volvimento das Instituições a nível dos cuidados 
primários e diferenciados. 

Mas de facto , torna-se evidente 
que este percurso profissional de 
três ou quatro décadas já não dá 
resposta adequada e eficiente 
problemas complexos da sau 
em Portugal. É a hora de parar, de 
reflectir e de desenvolver esforços 
para de novo ajudar a aperfeiçoar 
o Sistema. 

Estatuto Jurídico 
É dado adquirido que o Estatuto 
Jurídico dos Hospitais se tornou 
inadequado às realidades das 
sociedades sócio-económicas deste 
segundo milénio. 
Essa adaptação requer no entanto 

medidas jurídicas reformuladoras mas não a total 
remodelação do actual sistema - facto que necessaria
mente acaiTetaria situações de desaire para a saúde dos 
Portugueses, pelo menos até que os eqm1íhrios se rest -
belecessem. Essas medidas não deverão, tão pouco, c 
lidir com os direitos adquiridos ou perturbar significa
tivamente a actual Carreira Médica, visto que ele tem 
muíto mérito entre nós e, portanto, pouco a corrigir. 
Acredito ser opúúão geral que há que reformular em 
moldes que traduzam a separação real das funções 
administrativas e clínicas. As primeiras devem caber a 
gestores competentes cuja gestão, boa ou má, deverá 
ser responsabilizada; a organização e o desempenho 
clínico e técnico profissional deve tão somente caber 
aos médicos. A todos deverão ser disponíbilizados os 
meios indespensáveis para a missão a desempenhar. 
O seu profissionalismo e o cumprimento das acções que 
lhes cabem, deverá ser ponderado de modo a premiar-se a 
capacidade, ou a retirar-se competências àqueles cujas ati
tudes e actuação revertam em prejuízos para os utentes. 
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Saiba-se dar o devido valor à quantidade, mas te
nha-se a coragem de ponderar no que significa a 
qualidade do acto médico. 
O sistema do futmo será com certeza o da flexibilidade 
e operacionalidade; e assim, há que criar, para o h os pi
tal público, formas inovadoras de Estatuto Hospitalar: 
vale bem a pena começar, esperar os resultados e com
pará-los, para depois evoluir mais depressa na direcção 
que se demonstre mais conveniente. 
O Hospital Fernando Fonseca - Amadora-Sintra é 
exemplo de uma experiência inovadora na gestão de 
unidades de saúde. 
Trata-se dmn hospital público, integrado na rede 
hospitalar do Estado e a sua zona de influência 

· serve os Concelhos da Amadora e Sintra com uma 
po ulação de cerca de 600.000 habitantes. 

rigo da lei de Bases da Saúde, uma Sociedade 
Gestora assmniu a administração da Instituição 
através dum contrato com a Administração 
Regional Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
Há o garante do acesso aos cuidados de mgência e 
ambulatório aos utentes do SNS nos mesmos 
moldes dos demais estabelecimentos integrados no 
SNS e há, por compromisso contratual, uma 
"actividade esperada" doentes/ano a cumprir para 
a mgência, consulta externa e internamento. 

consciencioso, bom clima de trabalho e eficácia, e natu
ralmente, realização profissional na generalidade de 
todos quantos praticam neste hospitaL Existe satisfação 
entre os utentes utilizadores. 
Para conclusões definitivas deverá, no entanto, 
aguardar-se os anos seguintes onde, da fase de imple
mentação, se tenderá para o maior aperfeiçoamento no 
funcionamento de cada departamento. 
A Sociedade Gestora e a sua Administração têm-sere
velado dir1âmicas, competentes e responsáveis , e têm 
obtido do Corpo Clínico, da Enfermagem e dos 
restantes Profissionais, a generosidade na prestação dos 

Se é certo que a experência é cmta para uma 
análise detalhada que permita uma opinião defini
tiva sobre este sistema de gestão, já se pode reco

HospUnl Amndoru-SinCro: um exemplo de uma experiência inovadora nu gestão de cuiduclos de 
suúdc 

nhecer algumas particularidades muito válidas e positivas. 
• Foi possível a implementação, em tempo recorde, das 
actividades e valências constantes do cronograma de 
implementação (irúcio dia zero- fim da implementação 

cronograma dis 365), não obstante o elevado 
numero de camas e valências existentes, e das dificul
dades na contratação de todo o pessoal médico, de 
enfermagem e de paramédicos imprescindível, primeir·o 
para abertma do hospital e, depois, para a implemen
tação dos Serviços e Unidades Técnicas. 
O "Quadro", prometido para curto prazo, será no 
entanto factor essencial para a possibilidade de con
tratação de mais profissionais e para a estabilidade das 
pessoas, e fmrcionará como incentivo e dado motivador 
acrescido para a melhor concretização das tarefas a 
cumprir·. 
Tem havido o apoio necessário à formação contínua e à 
investigação clínica. A idoneidade concedida recentemen
te aos Serviços petmítir·á o irúcio da formação pós-gra
duada. 
• Existe motivação. Existe empenhamento profissional 

serviços e a alta competência para se conseguir a medi
cina do Estado de Arte que aqui se pratica. 
Em conclusão, parece-me tratar-se de uma experência 
positiva. 

Carreiras Médicas - Formação Médica 
Se é certo que o nível sanitário de um País depende tam

bém de factores não relacionados com a Medicina, 
nomeadamente os sócio-económicos e cultmais, é tam
bém verdade que uma Car·reir·a Médica, bem estrutmada, 
com profissionais em quantidade suficiente e de quali
dade afumada, é uma condição imprescmdível par·a que 
qualquer Sistema de Saúde possa responder às exigências 
e solicitações a que a comunidade tem direito. 
E porque assim é, os médicos são unânimes em quererem 
ver sempre defendida e dignificada a sua Carreira Médica. 
Considero o actual esquema das Carreiras Médicas de 
Portugal entre os melhores da Comunidade Emopeia e 
daí dever-se ter toda a preocupação no aperfeiçoamento, 
mesmo, pontual, do seu actual articulado legislativo. 
No entanto, o crescente resurgimento de medicina pri-
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Cumpos Pinheiro: é urgente defender c di~:p•ificur n carreira médica 

vada, exercida por institlúções privadas com Gestão 
Privada, leva a que essas instinúções tenham que recor
rer ao ftmcionalismo público para preencher os seus 
Cfllaclros ele recursos htmlanos. 
Sendo assim é in1prescindível criar mecanismos jmídi
cos que, respeitando as respectivas carreiras e regalias 
já adquiridas por aqueles profissionais, favoreçam a 
livre circulação elo público para o privado. 

A actual figura da "Requisição" sem a existên
cia clmn "Quadro" nas instituições que recebem 
o profissional transferido, e mantendo-se a cati
vação da vaga do Hospital ele origem, revela-se 
de todo ultrapassada e incapaz de responder às 
dificuldades que aquelas novas instituições sen
tem para organizarem e porem em ftmciona
menta os seus serviços ou departamentos. No 
Cflle respeita à F armação Médica é reconhecido 
o mérito e o contributo elos Colégios de Espe
cialidades na área elo ensino pós-graduado e da 
educação médica contínua . Defendemos que 
esse contributo seja incrementado e porque não 
supervisionado por um "Instituto para a 
Formação" constituído por entidades eminentes 
dos Colégios que poderia ter também a finali

dade de equacionar um programa de "Creditação· 
educação médica permanente. 
Por outro lado, é perfeitamente legítimo e seria ele grande 
incentivo para estas instituições ele índole privada o alarga
mento a eles elas idoneidades bem como os dos programas 
de fmmação pós-graduada. Ganhariam certamente essas 
instituições e incontes.tavelmente ficariam emiqueciclos os 

diversos internatos das especialidades. • 
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Atestados Médicos ... ainda 
em a Ordem dos Médicos 
feito parte ele um grupo 
ele trabalho conjunto 
com o Ministério ela 
Saúde, ela Segmança 
Social e a A.R.S. com o 
objectivo de ser revista a 
legislação sobre as situ

ações que exigem a certificação do 
estado ele sande ou doença. 
Foi consensual a possibilidade de 
ser criado mn modelo normalizado 
para passagem de atestados. 
Perante a dificuldade objectiva ele 

Dr. Francisco Crespo 

confi rmar em muitos casos com segurança, a doença ele 
cmta duração, sugerimos que para períodos até 48 horas, 
a declaração simples ela indisponibilidade elo doente bas
tasse, passando-se para mna atitude de confiança no 
cidadão, aliás aquela que fm1damenta a passagem ele 
atestados nesses casos, actualmente. Há negociações que 
terão ele ser feitas com as Centrais Sindicais e Entidades 
Patronais, mas há abe1tura dos dois ministérios para 
aceitação da proposta. 
Entretanto é necessário rever todos os casos que legal
mente só permitem ausência de presença, mediante ates
tado. Casos como segtmdas chamadas de exames, ausên
cia em tribunais (lembre-se o caso referido pelo nosso 
colega Paulo Mendo - tun juíz que pede a un1a teste
mtmba que ruTru1je wn atestado pru·a justificru· mn atra
so por retenção mun elevador). 
A Lei também terá que regulamentru· a possiJJiliclade de 
o cidadão tratru· ele assm1tos inadiáveis em dias uteis, 
clevidrunente comprovados, limitados óbvian1ente na sua 
frequência, evitando-se transformru· os médicos nos res-

pousáveis por serem levados a aceitar 
cobrir falsas indisponibilidades pas
sageiras, sempre dificeis de comprovar. 
A Ordem elos Médicos solicitou taniliém 
para o debate o Ministério elo Trabalho, 
com o objectivo de se poder através da 
medicina elo trabalho, proteger com 
maior rigor os doentes com determinadas 
patologias limitativas de algumas activi
dades (por exemplo, epilépticos a traba
Umrem em andaimes). 
O Ministério da Justiça veio anunciar que 
os juizes iriam passar a exigir a com-
parência elos médicos em tribtmal, para 

serem inquiridos sobre os atestados passados. Estranhá
mos tal atitude, wna vez que sempre os juizes o poderam 
fazer à luz ela lei em, vigor e também os médicos estão 
obrigados constitucionalmente ao segredo profissional, 
devido aos seus doentes. Não pensamos que o motivo ele 
atrazo elos tribtmais sejam os atestados. 
Se o recurso obrigatório à compravação ele doença por ates
tado, passru· a corresponder não à desconfiru1ça sistemática 
no cidadão e por outro lado se a sociedade regulamentai· 
com seriedade as possíveis razões ele ausência, então o acto 
médico da passagem do atestado sairá mais dignificado. 
Não ignoramos os casos de má prática de algw1s colegas, 
que são "passadores de atestados", que segm·amente são 
rru·os e que correm o risco de procedimento disciplinru· 
óbvio. To entanto pam se proceder disciplinrumente, têm 
que nos chegru· as acusações nominais, pois não temos os 
recursos necessários a mna fiscalização, facto aliás referido 
ao Senhor Ministro da Justiça, que suspeita de casos de má 
prática, por passagem de número elevado de atestados. 
Sem acusações concretas nRda podemos averiguru·. • 

Código de nomenclatura e valor relativo de actos médicos 
Foi aprO\ ada no Conselho ~acional Executivo de 25 de Ju
nho pm•sado. a re .. isão do Código de • 'omenclatma e Valor 
Relari,·o dos Actoo \ Iédico . após mn trabalho de co
laboração com o Colégio~ e um reajustamento ine,itável 
que tentou harmonizar as diferenças de critérios propo tos. 
e'itando-~e & in1 a perca de unidade impre;.cindí\'el. 
\ propostas de alteraçõe nunca pararam de checrar. no 

entanto a nece idade de não "e adiar por mai tempo a 

apro,·ação desta re\i ão. le,·ou-nos a marcar uma data li
mite para rectificaçõe . arq1Ji\'ando no entanto todo o ma
terial emiado. para reflexão do futuro grupo de trabalho 
encarregado de igual mis~ão. 

PerO Grupo de Trabalho para a 1/armoni::;ação do Código 
de .\omenclatura e Talar Relatit·o de . lctos .lfédicos 

Frcmcisco Cresp o 
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Português ,preside a um 
organismo europeu de médicos 
Fundado em 29 de Maio de 197 6 o Grupo Permanente de Trabalho de Jovens 
Médicos Europeus (PWG) será durante os próximos três anos presidido por 
um jovem médico português residente na cidade do Porto e de nome Eduar
do Marques. 

ste grupo é composto por 

vinte e quatro países 

emopeus e agrupa ins

tituições representativas 

dos jovens médicos. 

Portugal faz-se repre

sentar pela Ordem dos Médicos 

desde 1977, um ano depois deste 

organismo ter sido criado. 

Os principais objectivos deste 

organismo são o de estreitar as 

relações entre as organizações 

que o integram , representar os 

interesses dos jovens médicos a 

nível emopeu e aproximar os 

países membros da União 

Emopeia daqueles que não lhe 

pertencem. Nos próximos três 

anos cabe à presidência e à dele

gação portuguesa zelar pelo seu 

cumprimento. Foi com o objectivo 

de perceber o fundamentos do 

PWG e da delegação portuguesa 

que a Revista da Ordem dos 

Médicos entrevista neste número o 

médico Eduardo Marques. 

Revista da Ordem dos Médios
Há quanto tempo foi nomeado 
para presidir ao PWG? 
Eduardo Marques.- A eleição foi fei

ta em Maio deste ano em Tallin (Es-

Dr. Edunrdo Mnrquco 

tónia). No entanto, eu só assumo a 

presidência em Janeiro de 1998 e o 

meu mandato dmará tt·ês anos. Da 

actual delegação nacional ao PWG 

fazem também parte os médicos 

Fátima Neves e António Chiado, 

ambos membros do Conselho 

Nacional do Médico Interno. 

R.O.M.- Sendo um português a 
presidir pela primeira vez ao 
PWG qual foi o seu percurso? 
E.M.- Eu fui ftmdador da Associa

ção Nacional de Jovens Médicos e 

ORDEM DOS M ÉDICOS ~ JUNHO DE 1997 

membro da sua direcção de 

1988 até 1992 altma em que 

fui eleito para o Conselho Re

gional do Centro da Ordem dos 

Médicos. Em 1993 fui nomeado 

.delegado do PWG e, dois anos 

mais tarde, eleito chairman da 

Comissão de Educação Médica 

Pós-Graduada deste organismo. 

Na reunião da Primavera deste 

ano Ílú eleito presidente deste 

organismo. 

R.O.M.- Que tipo de activi
dades é que este grupo de 
trabalho desenvolve? 
E.M.- As principais actividad 

deste organismo prendem-se 

com o objectivo de desenvolver um 

relacionamento mais estreito entre 

as organizações que o integr·am e 

representar os interesses dos jovens 

médicos a nível europeu. Neste 

momento há três áreas de actuação 

que se revestem de particular 

importância: a formação pós-gra

duada, as condições de trabalho e os 

recursos humanos no mercado de 

tt·abalho. 

R.O.M.- Quais são as estruturas 
internacionais que mantêm rela-



ções formais com o PWG? 

E.M.- Para além das delegações de 

vinte e quatro países membros fa

zem parte deste organismo o Co

mité Permanente dos Médicos da 

União Europeia (CP) , o Conselho 

da Europa, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e a Federação 

Internacional dos Estudantes de 

Medicina (IFMSA) . 

R.O.M.- Quais são os temas em 

discussão, neste momento, no 

seio do PWG? 

E.M.- Entre os temas mais actuais 

-se a reformulação da direc

tiva que regulamenta os horários de 

trabalho para os médicos em for-

mação, aguardando-se a publicação 

de um documento por parte da 

Comissão Europeia, e discute-se o 

futuro do trabalho médico na 

Europa. Este último tema será 

debatido numa conferência que se 

realizará em Colónia (Alemanha) 

em Outubro próximo, altura em 

que serão apresentados estudos 

Paneuropeus sobre as condições de 

trabalho dos médicos em formação, 

onde também será apresentada 

uma nova Declaração de Princípios 

- obre o Futuro do Trabalho Médico. 

--uma das grandes preocupações do 

PWG é a formação pós-graduada 

que já formulou uma Declaração de 

Princípios sobre o tema, no qual 

reafirma o seu empenhamento em 

favor de uma educação médica 

baseada nos estudos universitários, 

na fmmação pós-graduada e na 

educação médica contínua. 

R.O.M.- O que é que significa 

para si ser presidente do PWG? 

E.M.- Em primeiro lugm· é uma 

grande responsabilidade, mna vez 
que é uma função que exige um 

grande conhecimento da realidade 

· médica europeia e, por outro lado, 

requer por parte da presidência o 

fomento das relações entre os médi

cos de forma a melhorar e proteger 

os padrões da saúde europeia. O 

objectivo da minha presidência é 

também fazer com que as ideias dos 

jovens médicos portugueses tenham 

mais peso a nível internacional. 

R.O.M.- Considera ser impor

tante pam os jovens médicos 

"As principais 
actividades deste 

organismo prendem-se 
com o objectivo de 

desenvolver um 
relacionamento mais 

estreito entre as 
organizações que 

o integram 
e representar os 

interesses dos jovens 
médicos a nível 
europeu. Neste 

momento há três 
áreas de actuação 
que se revestem 

de particular 
importância: 
a formação 

pós-graduada, as 
condições de trabalho 

e os recursos 
humanos no mercado 

de trabalho" 
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portugueses fazerem ·parte desta 

organização? 

E.M.- Sem dúvida. Por um lado, é a 

única organização dos jovens médi

cos da Europa e, por outro, possi

bilita aos jovens médicos portugue
ses, para além de poderem intervir 

nas tradicionais áreas de actuação 

deste organismo, o debate de prob

lemas concretos a nível supra 

nacional. 

R.O.M.- O que é que um jovem 

médico tem que fazer para 

poder pertencer à PWG? 

E.M.- Como todos os médicos em 

geral, também os jovens médicos 

portugueses têm obrigatoriamente 

que estar inscritos na Ordem dos 

Médicos. Ora como é a Ordem que 

representa Portugal no PWG, todos 

os jovens médicos estão representa

dos. E jovens médicos para a PWG 

são todos os médicos em formação 

(com o internato geral ou de espe

cialidade) e que não estejam vincu

lados ao sistema. 

R.O.M.- Considera que a organi

zação a que preside exerce algu

ma pressão em relação ao 

panorama médico europeu? 

E.M.- Sem dúvida.Uma vez que 

privilegiamos e desenvolvemos o 

incremento das relações com a 

Comissão Europeia e, nesse sentido, 

procuraremos alte.rar a legislação 

no que respeita, por exemplo, à 
Directiva 93\104 CE que limita a 

duração do horário de trabalho na 

União Europeia a 48 horas mas que 

omite, incompreensivelmente os 

médicos em fmmação. Em alguns 

países europeus não existe qualquer 

limite legal previsto para o número 

de horas semanais exigível aos 
jovens médicos. • 
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-0 exercício da medicina 
em Portugal 

- Numa "iltura em que se aproxima a transição par3; o terceiro milénio, «Ü 

Exercício da Medicina em Portugal» foi o tema de um workshop realizado 
no passado dia 18 de Junho no anfiteatro da Ordem dos Médicos , em Lisboa. 

m tema pa.rticulru·mente importante, 
especialmente se tivermos em conta 

que nos encontramos num país em qne 
. as instituições públicas assegmam a 
maior pru·te dos cuidados de saúde e 
empregam a maioria dos médicos. Im
põe-se, pois, o repensru· do exercício da 
medicina nas i.nstittúções públicas e das 
cruTeiras médicas, pru·a além da de
finição dos quadros méclicos e elo aces-

so e progressão nos mesmos, tendo em conta que a 
profissão médica coloca exigências físicas e psíquicas 
pru·ticulares. Torna-se ainda necessária, de acordo com 
os orgruuzaclores daquele evento, a discussão do traba
lho em tempo pru·cial e tru.nbém da política de reformas. 
P ru·a além destes aspectos, concluiu-se que o apru·eci
mento ele tulidacles de cuidados ele saúde privadas e a 
necessidade ele implementar a medicina convenciona

ela, cru·ecem ele reflexão e discussão à luz de tm1a políti
ca global adaptada ao espaço comtuutário. Importa, 
igualmente, conhecer a distribuição ela população 
médica, pois só dessa forma se poderá definir tUTia 

política ele recm sos. 
Por outTo lado, ficou clru·o que é necessário esclarecer 
as futtu·as gerações de profissionais sobre as áreas ele 
fmm ação carenciadas ou · sobrelotadas, informando-as, 

taillbém, das cru·ências existentes nas várias regiões de 
saúde, o que só será possível com um planeamento rig
oroso e pernutirá a formação ele profissionais voca
cionados e adaptados. 
Nesse sentido, e após tUTia retulião elos grupos el e tra

balho e ela secção plenária na Ordem elos Médicos em 

Lisboa, foram elaboradas algumas conclusões que se 
pretende possam constituir motivo ele reflexão, discus
são e orientação futtu·a . 
Assim, e ele acordo com os responsávei s ~pelo workshop, 

a formação dos internos, nomeadamente dos internos 
elo internato complementru·, não pode ser prejudicada 
pelas necessidades assistenciais elos serviços de saúde, 
pelo que a capacidade de prestru· ctúdaclos ele saúde por 
esses serviços deve ser planeada e exeqtúvel, sem con
tar com os internos. 
As carências em pessoal médico no Seviço Nacional ele 
Saúde, nomeadamente nas zonas onde existe tuna IÚti

cla e insuficiente taxa ele cobertma de prestação de 
cuidados ele saúde, dever ser resolvida através de con
cursos ele provimento obrigatoriamente externos. 
Tendo em conta que há cru·ência global ele médicos 
especialistas a nível nacional, a prorrogação ele contra tJ 
tos deve ser até ao provimento pru·a todos os médicos. 
Os concm sos ele provimento nas cruTeiras médicas 
elevem ser externos e ele âm.bito regional, pru·a além de 
assentru·em em critérios uniformes de competência téc
nico-científica, pré-estab elecidos, sem pretensas exigên
cias particulru·es ou << perfil >> individual ele candidatos. 

Sabendo-se que um elos graves problemas ele saúde em 
Portugal é tuna deficiente ru·ticulação entre os centros ele 

saúde e os hospitais, é necessário que smja tmla nova 
mentalidade na política ele recmsos btm1anos, que per
nlita a reabilitação e o desenvolvimento da consulta 
externa ela especialidade. Uma nova mentalidade con
tratual que obrigue os especialistas hospitalru·es a serem 

ponto ele referência e ele apoio a cleterminaclo(s) cen

tro( s) de saúde. 
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A motivação dos profissionais, por outro 
lado, é considerada uma peça fundamen
tal do exercício ·da medicina, nomeada

mente em algumas áreas como é o caso da 

clínica geral. 
Os responsáveis da Ordem dos Médicos 
consideram que é necessário promover 
essas áreas através de incentivos para os 

profisionais. 
O mesmo se pode dizer em relação ao 
exercício em áreas distantes dos grandes 
centros urbanos no litoral. Tmna-se ne-
cessário, segundo os mesmos responsáveis, 
motivru· os médicos pru·a tal. 
Tendo em conta as cru·acteiÍsticas do exer
cício da medicina, sobretudo em algtunas 

especialidades, devem ser definidas condi-

É urgente esclarecer os futurn s gerações de jm•cns médicos 

ções de trabalho a tempo pru·cial e de reforma específicas. 
Torna-se também importante clarificar a possibili
dade de circulação dos médicos entre o público e o 
privado. 
Os organizadores do workshop sobre << O exercício da 
Medicina em Portugal» asseguram também que é 
necessário definir com urgência as necessidades de 
médicos a nível nacional e estabelecer linhas orientadas 

de política de saúde de modo a que os médicos saibam 
a médio prazo quais são as especialidades mais 
necessárias à população. 
Já no que diz respeito ao exercício da medicina em 
instituições privadas, ou privadas convencionadas en
tende-se que aquelas unidades podiam integrru· o sis
tema de saúde, e que deve haver um sistema de saúde 

pprtuguês e não apenas um Seviço Nacional de Saúde. 
Consideram trunbém que o direito dos cidadãos às com
pruiicipações nos medicamentos, exames auxiliares de 
diagnóstico, tratamentos de fisiatria, hemodiálise, etc, é 

de cidadania e independente do facto do prescritor ser 
público ou privado. 
Defendem a prática de wna medicina personalizada e 
com rosto, pelo que se deverão fazer as necessárias actu

alizações do Código e Regulamento da Publicidade dos 
Actos Médicos, sem prejuízo dos seus princípios que se 
mantêm actuais. 
Como salvaguru·da de referência considera -se útil e 
necessário que aos médicos caiba wna prute importante 
da prestação dos cuidados de saúde, sendo de estimulru· 

a sua associação sinergética em cooperativas e empresas 
médicas. Caso eventualmente o Estado venha a pre
scindir de alguns sectores da prestação de cuidados 

médicos estes deverão ser preferencialmente entregues a 

grupos de médicos. 
Ao nível da clínica geral e medicina familiru· os 

cidadãos deverão dispor de opções alternativas aos 
serviços oficiais, tendo-se considerado ainda que a 
medicina convencionada constitui um sector que deve 
ser alru·gado. 
Pru·a os responsáveis da Ordem dos Médicos é necessária 
uma nova lei quadro das convenções, desburocratizada 
e que dê gru·antias de segurança aos prestadores con
vencionados . Quer em relação à durabilidade da activi

dade convencionada, que permita pelo menos a amorti
zação dos investimentos pessoais e financeiros , quer em 
relação a preçários justos e anualmente actualizados, 
quer ainda em no que diz respeito ao atemprunento dos 
pagamentos e direito a juros de mora. 
Sem prejtúzo da necessidade de uma nova lei quadro de 

convenções é imperioso, segundo aqueles responsáveis, 
que o Estado actualize os preçários, ponha os pagamen
tos em dia e pague os jw·os couespondentes. 
A actividade de Saúde deve ser sujeita a IVA da taxa 0% 
ou que de outra forma os prestadores de cuidados de 

saúde sejam reembolsados do IV A que pagru·am nas 
suas compras, wna vez que eles não são o elo final da 

cadeia. 
Pru·a concluir a Ordem dos Médicos, entende que, por 
razões de justiça, solidariedade social e de incentivo à 
procura de cuidados ele saúde privados, os benefícios 
fiscais com as deduções ele despesas de saúde e seguros 
de saúde em sede de IRS, devem ser inversrunente pro

porcionais aos escalões de rendimento, privilegiando os 
cidadãos ele menores recw·sos. • 
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Dr. António Chiado, jovem médico , 
"E difícil ser médico em Portugal" 

m dos principais proble
mas que se colocam aos 
jovens médicos tem a ver 
com as perspectivas de 
futuro da sua própria 
profissão. É que, segundo 
António Chiado, jovem 
médico membro do Con-

selho Médico Interno da Ordem dos 
Médicos, <<o curso de medicina é um 
dos mais exigentes e mais longo, até 
porque culmina ao fim de seis anos 
e depois é seguido de um internato 
geral que é um período de exercício 
sem o qual os médicos não podem 
exercer, nem podem aceder ao internato comple
mentar». 
No entanto, fica a informação de que o cmso de medi
cina está a ser alvo de uma reestruturação, no sentido 
de o reduzir em um ano, ao que se seguirão mudanças 
ao nível do internato. <<Há, apesar de tudo, uma 
grande incerteza em relação ao que vai acontecer, 
tanto no curso como na parte complementar de 
formação do médico» , sublinha António Chiado. 
A verdade é que, por enquanto, após o internato geral, 
e ainda antes de entrar no complementar (que repre
senta a formação como especialista) , a pessoa já tem 
oito anos de medicina e raramente chega a médico 
especialista antes dos 33 anos de idade. 
Mas os problemas com que se deparam os jovens médi
cos não se ficam por aqui. Segtmdo aquele responsável 
também o teste de acesso à etapa seguinte (a da espe
cialização) se mostra desajustado da realidade comu
nitária. Porquê? <<Porque é um teste de escolha 
múltipla que, embora possa ser bom no sentido de 
ordenar os médicos portugueses - pois têm todos o 
mesmo percurso -mostra-se desajustado quando é 

· colocado simultaneamente perante médicos 
espanhóis que, por exemplo, não passam pela fase 
do internato geral, pois têm uma formação pré
graduada diferente>>. 
Este facto, que tem facilitado a enn:ada de médicos 
estrangeiros em Portugal, acaba por causar, segundo 
António Chiado, uma certa frustração jtmto dos médicos 
portugueses, que têm um período de formação pré-gradua
da ligeiramente superior, para além de uma dificuldade 
acrescida de en1Tar para a faculdade. Convém lembrar, em 

Portugal só existem as faculdades de 
medicina de Lisboa, Porto e Coimbra. 
São cinco as escolas, mas têm limite de 
fonnação e, portanto, logo à partida, nem 
todas as pessoas que querem seguir a car
reirà de médico o podem fazer. Em 
Espanha, por exemplo, esse problema já 
não se coloca visto que há faculdades pri
vadas de medicina, o que significa mais 
facilidade no acesso à formação médic 
pré-graduada. 
António Chiado considera também que 
o facto de haver jovens médicos 
estrangeiros a procmru· Portugal para a 
respectiva especialização acaba por não 

tirru· muitos lugares aos jovens médicos portugueses. 
<<Não tem havido problemas até agora, precisa
mente porque as vagas foram definidas em exces
so. O que pode eventualmente ·acontecer é que 
alguns não escolham a especialidade que mais 
desejariam por outros médicos estrangeiros o faz
erem com mais facilidade e, portanto, neste caso 
concreto, os médicos nacionais ficam para trás >> , 
refere. 
<<Não quero, no entanto, que com isto transpareça 
nenhuma espécie de ideia xenófoba em relação a 
outros cidadãos comunitários» , acrescenta. 
António Chiado afirma ainda que os problemas conti
nuam após o acesso ao internato complementar. É que, 
nesta altma os jovens médicos deparam com o facto de 
o internato complementar já ser considerado tun exer
cício profissional. E a verdade é que este ainda é um 
período de formação, apesar de não ter havido ainda 
capacidade de olhar para ele fundamentalmente nessa 
perspectiva. 
<< Quero com isto dizer que o facto de os internatos 
complementares/ tradicionalmente fazerem já 
parte da carreira médica fazia com que os médicos 
já estivessem no exercício e, portanto, desempen
hassem um grande número de funções assistenci
ais>> , observa António Chiado. <<Mas a verdade é que, 
com a evolução técnico-científica e com a evolução 
das mentalidades em relação ao complementar 
tem-se verificado que este tem que ser cada vez 
mais um período essencialmente de formação, com 
uma grande carga horátia dedicada a esta prática 
pedagógica>> , conclui. • 
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.. 
Práticas não validadas cientificamente 

Uma questão actual 
Não é a primeira vez que se fala em "medicina não convencional". E não é 
novidade para ninguém a abordagem que é feita nas ruas das grandes 
cidades ·por indivíduos que usando vários tipos de publicidades apregoam 
curas milagrosas para as doenças que mais afligem a sociedade neste fim de 
milénio. 

novidade surgiu no 1mcw elo mês de 

Junho quando no Parlamento Europeu 

foi apresentado um relatório designa

do por Relatório Lannoye, defendido e 

criado pelo deputado b elga Paul 

Lar.moye. Neste relatório é defendido o 

livre estabelecimento de prestação de 

práticas e serviços de medicina não 

convencional, bem como o livre acesso 

a esse tipo ele produtos. Ao considerar que uma 

grande percentagem ela população dos Estados mem

bros da União Europeia recorre a determinadas me

dicinas e terapêuticas não convencionais, conclui ela 

necessidade de regular essas práticas e reconhecer as 

" áitas medicinas não convencionais" . Esta questão 

levantou aceso debate dentro elo Parlamento 

O Relatório Lnnnoye vai ser discutido no Purlumcnto Europeu 

Europeu e alargou-se para a comunidade médica d '· 

mesmos países . Os deputados que mais fortemente s 

levantaram contra este relatório são aqueles que 

apresentam formação médica e, portanto , estão mais 

dentro deste tipo de assuntos. 

Em Portugal a Ordem elos Médicos tomou uma posição 

imediata perante a probabilidade de o Parlamento 

Europeu aceitar as ideias defendidas no Relatório 

Lannoye. Por isso, enviou aos representantes portugue

ses uma carta onde explica a sua posição. Com efeito 

era explicada nessa carta que a «aceitação desse 

relatório prefiguraria um quadro em que, à revelia 

dos procedimentos consignados na Lei de cada Es

tado membro, autodesignados profissionais de su-' 

postas ciências ou tecnologias adquirissem um re

conhecimento supranacional». A Ordem dos Médi

cos e todas as organizações médi

cas europeias representadas n 

Comité Permanente dos Médicos 

Europeus, «opõem-se mn abso

luto ao reconhecimento de 

métodos de diagnóstico ou de 

terapêutica de doentes e doen

ças que não possuam a ne

cessária validação científica». 

Ora, esta é a questão essencial do 

problema urna vez que tanto a 

prática da medicina como o uso 

ele medicamentos convencionais 

se baseiam na comprovação cien

tífica. Se isto não é garantido em 

relação aos métodos de cliagnósti-
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este tcmu tem motivado que ulgumus rcvistus intcrnncionnis lhe 
espuço. Foi o coso dn Time de 19 de Maio de 1997. 

ou de terapêutica de doentes e doenças, a Ordem dos 

l édicos Portugueses opõe-se ao seu reconhecimento. 
Segw1do Machado Cândido, membro da direcção da 
Ordem dos Médicos o primeiro problema que se 'coloca 

em relação a esta questão <<é o do próprio termo, uma 
vez que a escolha do uso da palavra medicina para 

definir esta prática é infeliz e a sua utilização 
imprópria, permitindo transformar-se em publici

dade enganosa». Outra das preocupações deste 
responsável é o exercício deste tipo de terapêutica uma 
vez que <<a generalidade das pessoas que faz uso 

deste tipo de prática não são médicos, são apenas 
curiosos, sem formação científica>>. 

Também no que se refere aos uso de "medicamentos 
não convencionais" Machado Cândido considera <<ne

cessário existir um processo de validação e de-

anonstraçãJ> científica para que o seu uso seja 
WL.ceitável». 

Outra das questões que o Relatório Lannoye levanta 

é a de que caso estas práticas e produtos sejam 
aprovados existirá uma forte pressão financeira para 
que haja comparticipação financeira por parte dos 
sistemas de segurança social. A Ordem dos Médicos 

manifestou essa preocupação aos representantes por
tugueses no Parlamento Europeu preocupando-se em 

lhes transmitir <<que a sobrecarga que constituiria 

comparticipar métodos terapêuticos sem qual
quer comprovação científica manejados por 

profissionais sem qualquer formação não é com
patível com as preocupações e custos da saúde 
europeia>>. 

Também a UEMS (União dos Médicos Especialistas 

"As práticas que não 
tenham validade 
científica, e que são 
objecto do relatório 
Lannoye. não podem 
ser consideradas 
terapêuticas válidas 
pelo menos enquanto 
não haja uma validação 
científica" 

Emopeus) já se pronunciou sobre o relatório Lannoye 

no que se refere às práticas não convencionais. E, mun 
artigo publicado recentemente, refere a inadequação do 
termo "medi~ina não convencional" ou "alternativa" 

defendendo a substituição do termo "medicina" por 
"prática", e "medicina não convencional" por "práticas 
não comprovadas cientificamente". 

A UEMS considera também que <<essas práticas não 

podem ser realizadas sem ter havido um diagnós
tico prévio da doença, mas que é uma prática 
exclusiva da profissão médica>> . E acrescenta que 

<<as práticas que não tenham validade científica, e 

que são objecto do relatório Lannoye, não podem 
ser consideradas terapêuticas válidas pelo menos 
enquanto não haja uma validação científica e seja 

demonstrado serem capazes de melhorar ou resta
belecer a saúde dos doentes>>. 

Também em relação ao uso dos produtos homeopáticos 
a UEMS manifesta a sua opinião, tmla vez que consi

dera ser <<necessário que esses produtos sejam sub
metidos a regras de experimentação, da mesma 
forma que o são os medicamentos>>. 
No que concerne à comparticipação destes produtos os 
responsáveis por esta instituição emopeia <<conside

ram ser prematura a sua comparticipação pelo 
menos enquanto não houver uma demonstração 

científica da eficácia destes produtos>>. 
Para a UEMS <<o relatório Lannoye é confuso e ir

realista e não tem em conta os verdadeiros interes
ses dos doentes>>. 

Torna-se, portanto , urgente estudar e debater tanto 
o uso dos termos medicina, farmacêutico , clínico e 
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farmácia, como tomar medidas que permitam um 

entendimento comum nas regras de aprovação dos 

medicamentos. Para isso é necessário que os inves

tigadores e os corpos sociais e políticos intervenham 

de forma directa e clara na resoluÇão desta pro

blemática de forma a que o cidadão esteja esclareci

do quanto aos sistemas de saúde com que pode con

tar. • 

Perspectiva jurídica das "medicinas 
não convencionais" em Portugal 

mbora no Parlamento 
Europeu esteja a ser dis
cutido um relatório que 
preconiza a aceitação 
pelos Estados membros 
de práticas de medicina 

dita alternativa. em Portugal este 
tipo de medicina não existe a nível 
jurídico. Para a lei portuguesa a 
única medicina que existe é aque
la que exige para o seu exercício a 
respectiva licenciatura e a inscri
ção. do licenciado. na Ordem dos 
.\lédicos. .\1as isto não significa 
que aqueles que a praticam este
jam a exercer ilegalmente a medi
cina. uma vez que não existe um 
tipo de crime específico para a sua prática. Contudo. o 
seu exercício enquadra-se no art0 358° do Código Penal 
que o designa por crime de usurpação de funções. ~~o 

entanto. e segundo Paulo ancho. consultor jurídico do 
Con~elho Regional do uL « para que se verifique o 
referido ilícito penal é necessário que aquele que o 
pratique arrogue o título de médico e execute habi
tualmente actos próprios da profissão médica». Ora. 
perante a dificuldade de definição do acto médico e a 
inexistência de legislação e~pecífica que possa criar o 
efeito de per<;uasão é difícil punir e persuadir o desen
vokimento desta~ acth·idades. bem como dos locais de 
exercício da ditas medicina. alternativas. Ou ~eja. refe

re o mesmo jurista. «embora não haja qualquer regu
lamentação que permita o exercício destas activi
dades. o ordenamento jurídico carece de mecanis
mos legais que as evitem». 
Em PortugaL embora não haja e-,tatística" que refiram o 
número de pes~.oas que recorrem a e,te tipo de prática. a 
verdade é que são cada wz mai~ ao pes~oas que recorrem 
a e~ a ~olução para curar ou aJi,·iar as ~ua~ doença~ . 'io 
entanto. também é cada vez maior o níunem de pes>oa, 

que recorrem aos trihlmais para 
denunciar ou exigir jústiça quando 
as soluções apn•sentada pelos 
«naturalista » não lhes fazem mais 
do que agravar os sintomas. 
Também aqui não existem estatís
ticas e o~ ca~os que chegam a tri
bwlal ou têm uma re~olução muito 
demorada ou~ como afinna Paulo 

ancho. a deci ão judicial «resul
ta muitas vezes em insignifican
tes penas de multa. inconse
quentes sob o ponto de 'ista da 
eficácia que deveriam gozar, 
sendo raríssimas as condenações 
com penas de prisão efectiva». 
De qualquer forma. e sempre que 

a Ordem dos .\1édicos tem conhecimento de situaçõe 
minimamente fundamentadas que indiciem a pos~ibili
dacle da sua intervenção. tem apresentaclo partici
pações crime. fiscalizado e determinado o encerramen
to dr -comultórios'· ilegais . .\la, esta tarefa não é da 
mais fáceis uma vez que não exi~tem normas que regu
lamentem os critério de formação. estabeleçam o 
estatuto do exercício da actividade. consignem princí
pios deontológico ou obriguem ao registo profis ional 
daqueles que praticam as alegada> medicinas não con· 
vPncionais. A única IPgislação qur rxi~te é a que se re
fere à prática de medicina designacla por chomropáti
ca• com a con~equente utilização de produto denomi
nado «homeopáticos• e que «possuam propriedades 
curativas ou preventivas das doenças do homem e 
seus sintomas. com vista a estabelecer um diag
nóstico médico». artigo 3o do Drcreto-Lei no 9-t/95 de 
6 de .\1aio de 1995. O regi~to e validade científica 
dr.,tr,., produto~ cabe ao Instituto ~acional da 
Farmácia e do .\1edicamrnto P até ao momento ainda 
não foram rrgistado, nrnhuns produto, farmacêuticos 
homeopáticos . 
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Portugal e a 
automedicação na Europa 

PROF. Luz RODRIGUES 
Professor de Farmacologia dn Faculdade de Medicina de Lisboa 

m 1994, o mercado mun

dial dos medicamentos da 

automedicação foi, rela ti

vamente aos medicamen

tos sujeitos a receita médi

ca, de 17.5 %, corres

pondendo a 42.6 biliões de dólares 

(mais de 7 biliões de contos). 

Considerando a distribuição daque

le mercado por continentes, o pri

meiro lugar coube à América do 

Norte com 14.4, seguido pela Eu

ropa com 10.6 e pelo Japão com 8.6 
biliões de dólares. Na Europa, a 

partilha deste mercado dos medica

mentos de venda livre (OTC) relati

vamente ao mercado total dos 

medicamentos revelou assimetrias, 

sendo mais elevado na Alemanha 

(16%) , França, Bélgica (cada, 

15%), Reino Unido (12%) do que 

na Holanda, Espanha (cada, 9%) 
ou Itália ( 6%) (Fig. 1). Em todos 

estes países tem vindo a verificar-se 

ao longo dos anos um crescimento 

do mercado dos OTC. Apesar de 

desconhecermos a correspondência 

destes valores em Portugal durante 

o ano de 1994, sabemos que as ven

das de medicamentos de venda livre 

aumentaram em Portugal de 1993 
para 1995 de 5 para 8 %, corres

pondendo a um aumento do volume 

de unidades vendidas de 14 pru·a 

20%. A este aumento das vendas 

não deve ser estranho o aumento de 

1994 pru·a 1995 do número de 

medicamentos de venda livre de 

478 pru·a 1037. O volume de ven

das em 1995 foi de 24 1nilhões de 

contos para os medicamentos de 

venda livre ( 165 biliões de unida

des) , enquanto que pru·a os sujeitos 

a prescrição foi de 287 1nilhões de 

contos (207 biliões de unidades). 

A Cmnissão Europeia tem patroci

nado diversas reuniões sobre auto

medicação entre organizações médi

cas, fru·macêuticas e a associação da 

indústria farmacêutica de medica

mentos de venda livre (Quadro I). A 

justificação para este patrocínio 

ORDEM DOS MÉDICOS ~ JU HO DE 1997 

baseia-se na tendência autonóinica 

da sociedade, e na necessidade 

uma contenção dos custos da saúde 

pública. O interesse da Coinissão 

Europeia neste sector pode ainda 

ser explicado pelos seus primórdios 

e pela natureza da sua actividade de 

gestão econóinica. É importante re

cordar que a competência da Co

munidade Europeia em matéria de 

saúde pública é recente e foi pela 

primeira vez expressa no ru·tigo 129 
do Tratado de Maastricht. 

Das reuniões havidas resultou um 

consenso que não foi fácil de alcrul

çru· devido às objecções dos médicos 

e a algumas preocupações dos con

suinidores (presentes em algumas 

das reuniões). As organizações mé

dicas contestaram o argumento 

invocado pelf.L. Coinissão Europeia 

relativamente à possibilidade da 

antomedicação reduzir as consultas 

médicas , e em consequência 

cliininuir os custos com a saúde. 

Com efeito, o custo das consultas 

médicas na União Europeia nao 

ultrapassa em média os 8 % dos 

custos dos cuidados de saúde, ten

dendà a reduzir-se ao longo dos 

anos, enquanto o preço dos medica

mentos não pára de aumentru·. Por 

sua vez, o aumento dos preços dos 

medicamentos de venda livre e as 
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Figura 1 - Partilha percentual das \'endas de medicamentos de Yenda lhTe no mercado total de medica
mentos, em aJguns países europeus em 1994 

políticas tendentes a amnentar o seu 

nsmno têm tido mn impacto ne

gativo nos custos ela saúde ela popu

lação, beneficiando directamente a 

indústria farmacêutica e os farma

cêuticos. 

O Presidente do Grupo Farmacêu

tico da União Europeia (Prof. 

Ahlgrilmn) embora tenha confil·ma

clo que a automedicação promove o 

crescilnento elos ch~ffres d'ajfaires 
elos farmacêuticos , foi ele opinião 

que esta deve ser inserida clentTo elo 

contexto ela sociedade moderna 

onde cada um tem o direito de to

mar as suas decisões com toda a in
dependência, em matéria de saúde. 

Prof. Ahlgrimm ilustra esta as-

erção na situação elo Senhor X que 

tem uma indisposição momentânea 
e não quer ir ao médico. Como ne
nhuma lei ou regulamento obriga o 

Senhor X a ir ao médico, ... só lhe 
resta uma solução: o farmacêutico!, 

o qual pode oferecer- lhe informação 

espec(fica e recomendações apro
p riadas. O Senhor X deve ser enco

rajado a ir ao único lugar onde 
pode encontrar os medicamentos: a 
fa rmácia! o entanto o Prof. 

Alligrimm admitiu ter dúvidas so

bre a formação do farmacêutico ser 

suficiente para assmnil· este papel 

na automedicação: Eu não estou. 

suficientemente seguro para vos 
afirmar categoricamente "sim ". Eu 

responder~ei somente "em princípio 
sim". Nós fa rmacêuticos, sabemos 

muito bem que precisamos de co
nhecimentos mais precisos em as

suntos médicos e farmacológicos. 
Como resposta a estas preocu

pações, o Prof. Alligrin1lll adiantou 

que estão a ser tomadas medidas a 

rúvel emopeu no sentido de desen 

volver uma formação adequada 

com especialização dos frumacêuti

cos no sector da automeclicação . 

É possível controlar os 
riscos da automedicação? 
O documento final do consenso 

em·opeu sobre automedicação con-
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sidera que a responsabilidade da 

utilização dos medicrunentos não 

suj eitos a receita médica é do 

doente, e que este pode recorrer ao 

auxílio facultativo ou ao conselho 

de farmacêuticos ou de outros 

profissionais de saúde (Quadro I) . A 

responsabilização do doente está, 

no entanto , enquadrada por outras 

medidas tendentes a reduzir os ris 

cos associados à automedicação. 

Estas medidas dizem respeito à pro

blemática da autoavaliação dos sin

tomas, aos riscos inerentes ao pró

prio medicamento e à publicidade. 

1. Auto-avaliação 
dos sintomas 

As soluções encontradas no consen

so passru·run pela definição quer das 

situações em que a automedicação 

não é adequada e o doente deve 

consultru· o méclico, quer elas que 

podem ser apropriadas à automedi

cação. 

As situações citadas que cumprem • · · 

os objectivos da automedicação são 

relativamente frequentes, em regra 

de ·fácil identificação, e têm um 

carácter transitório, tal como a 

pil·ose, as cefaleias ou a dismenor

reia. O reconhecimento da necessi-



dade de assegurar a limitação tem

poral dos sintomas com o objectivo 

de garantir a sua benignidade é 

reforçado na recomendação de nor

malmente o período normal de 

tratamento não dever ultrapassar os 

três a sete dias. Quando os sintomas 

ou as queixas persistem, se agra

vam, ou são reconhecidos como 

graves, ou o tratamento é ineficaz, o 

médico deve ser consultado. Estas 

recomendações parecem-nos cor

rectas, mas têm como condição o 

pressuposto, nem sempre válido, 

que o doente sabe interpretar a sua 

sintomatologia. Todos os médicos 

têm na sua experiência clínica 

doentes que desvalorizaram a gravi

dade das suas queixas ao adiarem o 

recurso ao médico numa situação de 

r isco, e que, em consequência, 

resultaram sequelas temporárias ou 

definitivas. A automedicação não 

exclui o médico, apenas adia a sua 

intervenção. 

O documento reconhece ainda que 

doentes com problemas psiquiátri

cos, ou determinados grupos popu

lacionais, como as grávidas ou as 

crianças, devem também recorrer à 
consulta médica. As particulari

dades, por um lado, fisiopatológicas 

e patogétúcas, e por outro lado, far

macocinéticas e farmacodinamicas, 

da gravidez e da criança condi

cionam evidentes dificuldades na 

interpretação da sintomatologia e 

nas atitudes terapêuticas, as quais 
deverão ser consideradas por médi

cos com experiência nesta área. 

Algwnas das recomendações referi

das no coÕsenso sobre a necessidade 

de consultar o médico são claras, 

mas outras têm subjacente um 

carácter subjectivo por qualificarem 

e quantificarem os sintomas ou as 

queixas do doente (por exemplo, dor 

forte, sintomas reconhecidos como 

graves, suspeita de uma reacção 

adversa) . Esta subjectividade é inul

trapassável na auto-avaliação da 

sintomatologia. Por outro lado, 

tratar sintomas não enquadrados 

num diagnóstico é um procedimento 

que deve ser de excepção. Por vezes, 

o médico tem de o fazer, mas a sua 

experiência clínica aliada à prudên

cia e à selectividade nas medidas 

terapêuticas, incluindo a farma

cológica, evitará a dissimulação de 

sintomas necessários a um diagnós

tico correcto. Estas considerações 

parecem-nos estar expressas no do

cumento de consenso quando se re

fere que: A auiomedicação só ofere

ce a possibilidade de ajudar a pre
venir e a tratar sintomas e queixas 

que não requeiram consulta médica. 
O direito de estabelecer um diagnós
tico é estrictamente reservado aos 

médicos. 

2. Características 
dos medicamentos 
de venda livre 

O documento de consenso refere 

como condições da comercialização 

dos medicamentos destinados à 

automedicação, a necessidade do 

cumprimento das disposições da 

legislação europeia no que concerne 

à segurança, à qualidade e à eficá

cia destes. Enquanto para a quali
dade do medicamento, isto é, carac

terísticas farmacêuticas ou galéni

cas, existe um razoável acordo na 

análise de procedimentos, para a 

eficácia e avaliação dos riscos do 

medicamento subsistem conside

ráveis diferenças entre as autori

dades dos diferentes estados mem

bros da União Europeia. Estas 

diferenças são, em parte, devidas 

existência de distintas 

sociais (por exemplo, sistemas de 

saúde e grau de educação da popu

lação) , económicas e culturais (in

cluindo ·a cultura médica) nos paí

ses europeus. 

Existem também fundamentos his

tóricos e econónúcos que explicam 

as diferenças de mercado existente 

entre os vários países, com alguns 

desses medicamentos nunca tendo 

sido avaliados correctamente em 

termos de eficácia ou toxicidade. 

Aliás, a eficácia dos medicamentos 

de venda livre tem sido avaliada em 

termos pouco rigorosos, devido ao 

C)umh·o I 

Automedicação 

Consenso Europeu de 27 de Fevereiro de 1997 

ORG~ÇÕESPRES~ 

CP (Comité Permanent des Médecins Européens) 

UEMO (Union Européenne des Médecins Ornnipraticiens) 

UEMS (Union Européenne des Médecins pécialistes) 

GPUE (Groupement Pharmaceutique de l Union Européenne) 

AESGP (Association Européenne de pécialités Pharmaceutique Grand Public) 

DEFThlÇÃO DE AUfOlUEDICAÇÃO 

Utili::ação pelos doentes, por sua própria iniciativa e responsabüidade, de medica

mentos não sujeitos a p rescrição médica com o auxílio facultatil'O ou o conselho de 

farmacêuticos ou de outros profosionais de saúde 
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facto de as situações não correspon

derem a uma patologia identificada, 

mas a sintomas que, por definição, 

são transitórios e de evolução 

benigna. Deste modo, os critérios de 

análise da eficácia situam-se muitas 

vezes na observação do alívio em -

horas ou em alguns dias dos sin

tomas. A estas observações, tem 

sido, no entanto, contraposto o 

papel que estes medicamentos têm 

ao proporcionar um maior conforto, 

eventualmente por wn efeito place

bo, no alívio de sintomas menores. 

As preocupações de maior relevân-

ia com os medicamentos de venda 

livre situam-se no campo da segu

rança. Não existem medicamentos 

sem efeitos secundários. Os riscos 

da utilização dum medicamento 

devem ser calculados de modo a 

serem adequados à sintomatologia 

que pretendem tratar. A benigni

dade das situações que constam do 

consenso (Quadro II) exige que ape

nas sejam utilizados na autome

dicação medicamentos que apresen

tem riscos muito reduzidos. Infe

lizmente, estas pretensões estão 

longe da realidade. A presença no 

mercado, apenas por razões históri-

cas, do ~ciclo acetil salicílico e de 

outros medicamentos ilustra o 

carácter aleatório da aplicação dos 

critérios do bom senso nesta área. 

Outra situação que deve merecer 

particular atenção diz respeito à 
passagem para venda livre dos 

medicamentos sujeitos a prescrição 

médica. As autoridades que conce

dem esta mudança de estatuto de 

dispensa do medicamento, para 

além da prévia avaliação dos dados 

existentes de segurança, devem ter 

em consideração que a incidência 

dos efeitos secundários de um 

Automedicação 

Consenso Europeu de 27 de Fe,•ereiro de 1997 

ALGUMAS SITUAÇÕES QUE PODEM SER ADEQUADAS 

AOS OBJECfiVOS DA AUFO~IEDICAÇÃO 

• Constipação. gripe 

• Tosse 

• Odinofagia 

• Rinite alérgica recorrente 

{incluindo febre dos fenos) 

• 4ftas 

• Indigestão (incluindo pirose) 

• Obstipação 

• f ómitos e diarreia 

• Hemorróidas 

• Queimaduras solares 

• fêrrugas 

• Dores de intensidade sum•e a moderada 

tais como cefaleias e dores musculares 

• Problemas sual'es a moderados 

da pele 
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medicamento depende do seu modo 

de utilização, e que o alargamento 

da sua utilização aumenta a expo

siÇão da população aos seus efeitos 

secundários. Estas razões são sufi

cientes para recomendar que a 

avaliação do medicamento no 

âmbito da farmacovigilância deve 

continuar após a sua passagem a 

venda livre. 

3. Informação 
e publicidade 
dos medicamentos 
de venda livre 

Para além das recomendações rela

tivas às situações em que a auto

medicação pode ser utilizada e da 

definição das características dos 

medicamentos que poderão ser dis

pensados sem receita médica, o do

cumento de consenso faz a abor

dagem da problemática da infor

mação ao utilizador, nomeada

mente, a promoção e publicidade. 

E stes reparos são da maior im

portância, pois que a informação, a 

promoção e a publicidade são fac

tores determinantes ou terminais 

responsáveis pela utilização do 

medicamento. 



Relativamente à informação é refe

rido que esta deverá ser suficiente e 

relevante a fim de assegurar o má
ximo benefício terapêutico e segu

rança na utilização do medicamen
to. Quanto à promoção e à publici

dade dos medicamentos de venda 

livre o documento recomenda a sua 

realização de acordo com a legis

lação comunitária. 

A utilização de campanhas de pu

blicidade como meio informação 

deve ser realizada com muita pre

caução . Tal como acontece com ou-

das massas. A recente campanha do 

uso racional do medicamento pro

movida pelo INF ARMED com frases 

como Medicamento, nem mau uso 
nem abuso, ou, Medicamento, só 

aproveita quem o respeita é um 

exemplo infeliz a evitar que levou 

algtms doentes a suspenderem a 

terapêutica medicamentosa essen

cial. A confusão dos objectivos desta 

campanha contrasta com as men

sagens publicitárias claras de incen

tivo à aquisição e consumo de 

medicamentos. 

! f)uad ''" III 
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CONDIÇÕES PARA AS QUAIS A AUfOl\IEDICAÇÃO NÃO É ADEQUADA 
E O DOENTE DEVE CONSULTAR O MÉDICO 

• os sintomas persistem 

• a situação agrava-se ou recorre com agravamento 

• a p resença de dor de forte intensidade 

• quando um ou mais medicamentos que pareciam apropriados à situação 

foram utilizados sem sucesso 

• quando se suspeita da ocorrência de uma reacção adversa 

• quando os sintomas são reconhecidos como graves 

• quando coexistem problemas psiquiátricos como, por exemplo, ansiedade, 

agitação, depressão, letargia, ou hiperexcitabilidade 

• atenção especial deve ser reservada às grávidas, mulheres Lactantes, Lactentes 

e crianças 

tras situações, as diferenças sociais, 

económicas e cultmais da popula

ção dificultam a padronização de 

qualquer campanha. Admitimos 

que a transmissão de mensagens 

simples, para obter efeitos imedia

tos, possam ser identificadas de 

acordo com as pretensões do emis

sor. No entanto, parece-nos que a 

complexicidade da informação rela

cionada com os medicamentos po

derá ser interpretada de modo mui

to diferente em termos individuais 

nestas campanhas do tipo educação 

É fundamental informar com serie

dade a população. sobre a autome

dicação. Ao invés das campanhas 

publicitárias visuais com cartazes, 

ou spots de televisão que na sua 

essência tem sempre wn carácter 

efémero, propomos a adopção de 

dois tipos de informação. O pri

meiro deve ter como peocupação o 

desenvolvimento da reflexão e da 

matmidade nesta área, devendo ter 

início na escola e ser continuado 

pela divulgação de textos adequa

dos que conduzam à adopção de 

OHDEM DOS MÉDICOS 'lllllllll:JII' JUNHO DE 1997 

comportamentos correctos e críticos 

na área da automedicação. O se

gundo modo de informar deve ser 

realizado directamente através dos 

profissionias de saúde. Tal como se 

reconhece no documento de consen

so ew·opeu os farmacêuticos não são 

os únicos profissionais de saúde 

capazes de fornecer conselhos sobre 

a automedicação. Para além dos 

médicos, os enfermeiros também 

estarão na linha da frente do acon

selhamento. No entanto, os farma

cêuticos ao balcão da farmácia 

vendendo medicamentos encon

tram-se numa posição previlegiad 

para esclarecer dúvidas, recomen

dar comportamentos, ou para suge

rir os medicamentos mais adequa

dos à situação. Este aconselhamen

to apresenta uma conflitualidade ou 

dualidade de interesses díficil de 

gerir e sujeito a críticas. Todavia, 

deve ser reconhecido que muitos 

farmacêuticos se têm empenhado 

seriamente na sua valorização 

profissional. A actual formação pré- · 

graduada dos farmacêuticos por

tugueses tem vindo a ser adaptada 

de modo a prepará -los para poder 

responder ao fut:mo desafio de con

tribuir para uma automedicação 

adequada, segma e responsável. As 

preocupações do Presidente do 

Grupo Farmacêutico da União Eu

ropeia (Prof. Ahlgrimm) que cita

mos na introdução, poderão tam

bém vir a atenuar-se ao longo do 

tempo como o demonstra a actual 

actividade farmacêutica de pós-gra

duação que inclui, por exemplo, 

c.msos de mestrado em farmácia 

comunitária. Tanto na pré como na 

pós-graduação temos assistido a 

uma estreita colaboração entre mé

dicos e farmacêuticos que nos pa

rece ter resultados muito frutuosos. 



A este esforço de formação e valo

rização profissional, que classifi

camos de sério, de muitos farma

cêuticos portugueses contrapõe-se a 

publicidade dos medicamentos. A 

directiva da publicidade ele medica

mentos (92/ 28/CEE ) refere que 

esta deve fomentar a utilização 
racional dos medicamentos, apre

selitando-os de modo objectivo e 

sem exagerar as suas propriedades, 
não pode ser enganosa, não deve 
trp.tar o medicamento como qual-

quer outro produto de consumo, o 
deve ser claramente inden

como um medicamento. 
O texto da directiva foi transposto 

para a ordem jurídica interna por

tuguesa pelo decreto-lei n° 100/94. 

Para além de reproduzir quase ipsis 
verbis a directiva, o Decreto-Lei foi 

mais longe: introduziu o Conselho 

acional de Publicidade de Me

dican1entos, como órgão consultivo 
e de estudo no domínio da activi

dade publicitária relativa a me
dicamentos para uso humano . 

Passado dois anos após a publi

cação elo Decreto-Lei, foi publicada 

uma Portaria (123/96 de 17 ele 

Abril ) que define a composição, a 

~mpetência e o fi.mcionamento do 

citado Conselho, o qual deve fun

cionar na directa dependência do 

Instituto Nacional da Farmácia e elo 

Medicamento (INFARMED ). As 

boas intenções manifestadas há três 

anos com a criação do Conselho da 

Publicidade não passaram ele uma 

atitude voluntariosa, sem conse

quências, porque até ao momento 'o 

Conselho ainda não iniciou funções. 

No sector ela automedicação parece

nos que este Conselho Nacional ela 

Publicid ade de Medicamentos 

muito teria a fazer. A publicidade 

junto do público a que assistimos 

diariamente apresenta característi

cas que violam a lei e colocam em 

risco a Saúde Pública. Por exemplo, 

associar situações banais quotidia

nas, como o engarrafamento ele 

n·ânsito ou os exames escolares , 

com cefaleias e recomendar a admi

nistração ele medicamentos é con

tribuir para a medicamentalização 

da população. Compartimentar 

diferentes tipos de dor (mensh"ual, 

articular, muscular ou cefaleias) em 

diferentes anúncios, e propôr o tnes

mo analgésico (a publicidade nunca 

publicidade elos medicamentos de 

venda livre à suspensão do anúncio 

do AÍ-AÍ, UÍ- UÍ, após o man·aquear 

insultuoso da inteligência de qual

quer cidadão por mais insensível 

que seja durante mais de seis meses, 

parece-nos insuficiente. Não se 

exige a aplicação de medidas puni

tivas, sanções ou coimas, aos infrac

tores da lei. Apenas se deseja que a 

lei seja cumprida e que seja adopta

da uma política de coerência e 

transparência na publicidade doi? 

medicamentos que passe, em pri~ 

O problema dn uutomedicução molh•ou um "workshop" nu sede dn Ordem, em 16 de Allri l 

refere a denominação commn con

forme é exigido pelo artigo 4 o do 

Decreto-Lei 100/94) ou substâncias 

com a mesma actividade far maco

lógica, pode levar o doente desco

nhecedor ela actividade farmaco

terapêutica elos medicamentos a 

administrar doses excessivas. Publi

citar como vantagem para mn me

dicamento a facilidade ele 'deglu

tição do comprimido é não tomar 

em consideração a especificidade 

elos medicamentos, banalizando-o 

como qualquer outro produto de 

consumo . 
Resmnir a actividade reguladora _ela 
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meiro lugar, pela sensibilização dos 

agentes responsáveis. Sugerir aos 

políticos que deixem os profissio

nais ele saúde em parceria com os 

consmniclores e a indústria farma

cêutica (conforme consta da Por

taria 123/ 96) iniciar e desenvolver 

o controlo da publiciclade,.não nos 

parece excessivo e poupar-lhes-ia 

algumas críticas. 

A actual forma de publicidade incre

menta o consmno de medicamentos, 

ret:ll:a a capacidade de intervenção 

dos profissionais de saúde no acon

selhamento (alguns farmacêuticos já 

lamentaram publicamente esta si-



O Ministério dn Saúde deve monitorizar os efeitos secundários dos medicamentos 

tuação) e aumenta a população ex

posta aos riscos inerentes. 

Que futuro 
" para a automedicação? 

O número de medicamentos de 

venda livre tem vindo a aumentar 

em todos os países da Europa. Esta 

situação resulta em grande parte da 

política de descomparticipação dos 

medicamentos seguida pelos gover

nos, com o argumento de reduzir os 

custos com a saúde (até ao momen

to, os estudos realizados ainda não 

demonstraram a pretendida redu

ção de custos). A mudança do esta

tuto de prescrição para não pres

crição provoca a descompartici
pação e altera o -.preço do medica

mento para o doente. Em Portugal, 

a passagem dos medicamentos a 

venda livre tem· se traduzido num 

aumento exponencial do preço para 

o doente, ao contrário do que se 

passa noutros países, como o Reino 

Unido (neste país devido à taxa de 

prescrição do SNS, cerca de 1500 

escudos, os medicamentos de venda 

livre adquiridos sem receita são 

mais baratos). Esta política de 

preços em Portugal tem evidentes 

implicações sociais , limitando o 

acesso das classes mais desfavoreci

das economicamente ao medica

mento de venda livre. Esta limi

tação económica é, contudo, vanta

josa, atendendo a que as classes 

mais desfavorecidas são também as 

que têm menor acesso à correcta 

informação dos medicamentos uti

lizados em automedicação. 

O aumento da lista de medicamen

tos de venda livre tem sido diferente 

em cada país, em parte, pelas razões 

que já expusemos (ver Caracterís

ticas dos medicamentos de venda 

livre). O aciclovir para aplicação 

tópica, a nicotina como adjuvante 

na terapêutica de adição do tabaco, 

a naproxeno indicado na dor suave 

a moderada, dismenorreia e febre , 

os antifungicos imidazolínicos para 

uso vaginal e dermatológico, o cro

moglicato de sódio para utilização 

ocular, e os antagonistas dos recep

tores Hz, são alguns exemplos 

recentes dos novos medicamentos 

de venda livre em alguns países. 

Dentro destes medicamentos, aque

les para os quais tem havido maior 
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controvérsia são, provavelmente, os 

antagonistas dos H2, os quais na 

sua versão de venda livre têm rela

tivamente ao medicamento sujeito a 

receita médica metade da do

se/ comprimido e indicações tera

pêuticas restrictas à pirose e à epi-

gastralgia associada à hiperacidez 

gástrica. Um estudo recente realiza

do no Reino Unido revelou que os 

clínicos gerais são reluctantes a 

aconselhar aos seus doentes estes 

anti-ácidos de venda livre, por a sua 

utilização poder mascarar situações 

graves. 

Portugal não vai ficar excluído de 

processo de crescimento do mercado

da automedicação na Europa. A 

questão é saber como nos vamos 

adaptar a esta nova situação. O grau 

de interrelação entre os parceiros 

envolvidos na automedicação é 
maior que noutras áreas do medica

mento. Nesta relação os doentes 

(consumidores?) intervêm activa

mente no processo, fazendo opções 

medicamentosas de que assumem a 

responsabilidade. Os profissionais de 

saúde, como os médicos, os farma

cêuticos (e os seus ajudantes?) ou os 

enfermeiros, e a indústria farrrillcêu

tica deverão aconselhar correc 

mente e zelar pela maior conscien

cialização das opções dos doentes. O 

Ministério da Saúde deverá articular 

as suas estruturaS no sentido de edu

car a população fornecendo infor

mação adequada e elementar no 

campo da sintomatologia (e patolo

gia) e dos medicamentos de venda 

livre. Para além desta tarefa preven

tiva de educar, o Mllústério da_Saúde 

deverá ter presente q11e a monitor

ização dos efeitos secundários destes 

medicamentos também constitui 

wna das suas prioridades na auto

medicação. • 



Acórdãos dos Conselhos 
Disciplinares . Regionais 

Dando cumprimento ao Artigo 42° do Decreto-Lei 217/94 que determina: 
"As decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados e ao 
Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial da Ordem 
dos Médicos" . A Revista da Ordem dos Médicos publica os seguintes pare
ceres e acórdãos dos Conselh os Disciplinares. 

Intervenções e tratamentos 
médico-cirúrgicos. 
Esclarecimento 
e recusa de tratamento 

Foi solicitado ao Contencioso a 
análise e parecer da situação que se 
passa a expôr. 
Uma grávida com feto morto foi 
intervencionada cinu·gicamente pa
ra retirar o dito feto. 
Antes da intervenção a doente foi 
informada da necessidade provável de 
ser feita mna transfusão sanguínea. 
Dado que a paciente era Testemu
nha de Jeová recusou, verbahnente 
e por escrito, que lhe fosse efectua
da qualquer transfusão. 
No decm so da intervenção cirúrgica 
ocorreu mna hemorragia intensa, 
por provável situação de coagulopa
tia, com indicação absoluta de uso 
de sangue e plasma. 
Nessa altma foi informado o marido 
da intervencionada e explicada a 
situação . 
Apesar de devidamente esclarecido, 
o marido recusou a tr ansfusão de 
sangue. 
A doente fal eceu. 
Questiona-se, agora, se a actuação 
dos médicos foi correcta sob o ponto 

de vista "deontológico ou se deve
riam ter tomado outra atitude no 
tratamento da doente. 
Vejamos então qual o ENQUA
DRAMENTO DEONTOLÓGICO. 
Preceitua o art0 38° do Cócligo 
Deontológico (C.D.) que: 
"1 . O méchco deve procm·ar esclare
cer o doente, a família ou quem 
legahnente o represente, acerca dos 
métodos de diagnóstico e de tera
pêutica que pretende aplicar. 
2 . .. . 
3. se o doente ou a família , depois 
de devidamente informados, recu
sarein os exames ou tratamentos 
indicados pelo médico, pode este 
recusar-se a assisti -lo, nos termos 
do artigo antecedente. 
4. Em caso de perigo de vida , a 
recusa de tratamento imediato que 
a situação imponha, quando seja 
possível , só pode ser feita pelo 
próprio, pessoal, expressa e livre
mente." 
Com interesse ainda para a questão 
que nos foi colocada., estabelece o 
no1 do art0 41o do C.D ., sob a epí
grafe "Respeito pelas crenças e 
interesses do doente" . 
"1. O m édico deve respeitar escru
pulosamente as opções religiosas, 
filosóficas ou ideológicas e os inte
resses legítimos do doente." 
Perante tais normativos, a con-
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clusão a tirar parece-nos pacífica já 
que resulta da sua própria letra 
que, se mn doente depois de de
vidamente esclarecido, recusar 
mn tratamento, de forma expressa 
e inequívoca, livre e consciente
mente, o médico está obrigado a 
respeitar a sua vontade. 
Trata -se, pois, do respeito pelo 
princípio da liberdade e da autode
terminação que, neste caso, sobrele
va ao interesse cm·ativo. 
Nestes termos., os médicos que 
respeitaram a opção religiosa de 
não ser feita mna transfusão de 
sangue, quando a doente exprimiu a 
sua vontade de forma escrita, de 
não a pretendia, mesmo sa.ben 
que com isso poderia pôr em risco a 
sua própria vida, agiram de forma 
deontologicamente correcta. 

Do Enquadramento 
Jurídico-Penal 
Em Conformidade com o disposto 
no art0 150° do Código Penal (C.P.) , 
as intervenções e tratamentos médi
co-cirúrgicos levados a cabo por um 
méclico com intenção de debelar 
doença ou lesão , não se consideram 
ofensa à integridade física, desde 
que respeitem a leges artis . 
No entanto, se o médico realizar 
intervenção ou tratamento sem con
sentimento do paciente, mesmo que 



seja com a intenção de debelar 
doença ou lesão, pratica wn crime 
de intervenção e tratamento médi
co-ciríu·gico arbitrário, previsto e 
pmliclo pelo are 156° elo C.P.. 
Esta intervenção não é punível 
quando o consentimento: 
"a) Só puder ser obtido com adia
mento que implique perigo para a 
viela ou perigo grave para o corpo 
ou para a saúde; ou 
b) Tiver sido dado para certa inter
venção ou tratamento, tendo vindo 
a realizar-se outro diferente por se 
ter revelado imposto pelo es tado 
elos acontecimentos e ela experiên-

lfiil ela medicina como mn meio 
• ra evitar mn perigo para a viela , o 

corpo ou a saúde; 
e não se verificarem circunstâncias 
que permitam concluir com segu
rança que o consentin1ento seria 
recusado .. ,, 

Ou seja, é relevante para efeitos ela 
lei penal, a recusa elo tratamento, já 
que esta pressupõe wna concretiza
ção ela liberdade pessoal, na sua 
vertente negativa. 
A autonomia sobre o próprio corpo 
é, pois, protegida com a incrimi
nação elas intervenções e tratamen
tos médico-cirúrgicos arbitrários, 
fazendo sobrepôr o interesse da 
autodeterminação ao interesse cma
tivo. 

doente tem a possiJJilidacle ele 
uu.""''u" . ou ele recusar a inter

venção médica, por mais ch·ásticas e 
irreversíveis que sejam as conse
quências ela recusa. 
Quer isto dizer que a lei tutela uma 
liberdade ele clisposição sobre a 
saúde e a viela . 
O que importa para a deternlinação 
ela vontade ele se recusar ao trata
mento é que o doente perceba o 
alcance ela sua atitude e que, por
tanto , seja devidamente esclarecido . 
O esclarecimento tem ele ser com
pleto, abrangendo não só a explici
tação elos actos que são necessários 
praticar segrn1clo a leges artis , como 
ainda as consequências ela sua 
realização ou onlissão. 

Em conclusão: 
. Age ele forma cleontologicamente 
correcta o médico que se abstem ele 
efectuar uma tTansfusão sanguínea 
em cmnprin1ento ele uma vontade 
livr e., consciente e expressa, por 
escrito, do doente, apÚ;; e;; te ter sido 
devidamente esclarecido elas conse
quências ela recusa ele tratamento. 
. Os médicos têm a obrigação deon
tológica ele respeitar as opções reli
giosas elos doentes. 
. O médico que procede a wna trans
fusão ele sangue contra a vontade elo 
paciente não está no exercício, 
jmiclicamente aprovado ele nenhwn 
cüreito. O seu comportamento é, inclu
sive, punível nos termos ela lei penal . 
.Face ao que acima ficou dito, os 
médicos intervenientes na situação 
que nos foi ' exposta actuaram ele 
forma correcta . 
Esta é, salvo meli1or, a n/opinião. 

4 de Fevereiro de 1997 
O CONSULTOR JURÍDICO 
Dr. Paulo Sancho 

Ao abrigo elo disposto no art0
• 42 elo 

Estatclto Disciplinar elos Mécücos, 
aprovado pelo Decreto-Lei no . 
217/94, ele 20 de Agosto, promo
va-se a publicação ela sanção na 
Revista ela Ordem elos Médicos., com 
o seguinte texto: 
"O Dr. Hugo Meireles, Presidente elo 
Conselgo Disciplinar Regional elo 
Norte ela Ordem elos Médicos, ao abri
go do disposto no rut0

• 42° do Estatuto 
Disciplinru· elos médicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n°. 217/94, ele 20 ele 
Agosto, faz saber que, por despacho 
ele 14 ele Fevereiro ele 1997, elo 
Consellio Disciplinru· Regional elo 
Norte ela Ordem elos Médicos, transi
tado em juJgaclo, proferido nos autos 
ele processo cüscipünru· n°. 8/96, em 
que é ru·guicla a Senhora Dr". Isabel 

fru·ia ele Cruvalho Pech·osa, foi a 
mesma condenada na pena discipünru· 
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ele advertência, por violação elos rut0 s. 
12°, 28°, 74° e 75° elo Código 
Deontológico, bem como, no caso ele 
se entenderem estes inapücáveis, elos 
rut0 s. 65°, 74°, 96° e 97° elo Decreto
-Lei n°. 40651. aplicáveis por força elo 
clisposto no art0

• 104° do actual 
Estatuto ela Ordem elos Médicos". 

Porto, 13 de Maio de 1997 
O PRESIDENTE DO CONSELHO 
DISCIPLINAR REGIONAL DO 
NORTE 
Dr. Hugo Meireles 

1. A participante Senhora D. Inês 
ele BruTos ascimento Baptista, fez 
um teste ele gravidez, em 27 ele 
Agosto ele 1992, que resultou posi
tivo. 
2. o clia 31 de Agosto de 1992, 
deu entrada no Hospital ele S. 
Francisco Xavier (HSFX) , com 
dores abdominais acompanhadas 
ele perda vaginal ele sangue. 
3. Foi observada e foi realizada 
wna ecografia e feito o diagnóstico 
de quisto do ovário direito, com 6 
cm ele diâmetro e suspeita de 
gravidez ectópica à direita. 
4. A participante, foi internada 
para observação. Foi achninistraclo 
soro endovenoso e no dia seguinte, 
1 de Setembro ele 1992, teve alta, 
com a ins1Tução para voltru· na se
mana seguinte. 
5. No dia 7 ele Setembro ele 1992, a 
participrulte voltou a HSFX. 
6. A ecogJ·afia então realizada indi
cava que o diâmetro do quisto tinha 
aumentado cerca de 1 cm, mas con
tinuava sem poder ser confirmada a 
gravidez ectópica , pelo que foi 
aconselhada a ficru· internada pru·a 
observação. 
7. A particip ante insistiu em ir 
para casa , p ois a sua residên cia 
é p róxima elo HSFX, mas, p e
r a nte a ins ist ên cia do s m édicos, 
ace deu r eferindo embora que 



n ão queria ser operada só devi
do ao quisto e, sobretudo , en
quanto a gravidez ectópica não 
fo sse confirmada. 
8. No dia 8 de Setembro de 1992, 
depois de nova ecografia com sonda 
vaginal em que não foi possível con
firmar a gravidez ectópica, foi 
transportada para o bloco opera
tório, sem qualquer explicação . 
9. Perguntou a razão porque ia ser 
operada e foi-lhe dito que: "iam 
abrir para ver" . 
10. Não a dei.xaram telefonar para 
casa a avism· a família, nem lhe 
deram qualquer termo de responsa
bilidade pm·a assinm·. 
11. O acto cirúrgico foi executado 
pelos seguintes méclicos: Dr. João 
Saraiva, interno do internato com
plementm·, como cirurgião, Dr. João 
Manuel Leitão Papoula, assistente 
hospitalm· da espacialidade, como 
ajudante. 
12. Após a operação, o Dr. João 
Manuel Papoula informou a mãe e o 
marido da participante, que lhe ti
nham extraído o ovário e o quisto e 
"salvado a trompa direita" . 
13. Depois da intervenção a par
ticipante ficou internada durante 
uma semana no HSFX e nw1ca foi 
visitada nem pelo Dr. João Sm·aiva 
nem pelo Dr. João Manuel Leitão 
Papoula. 
14. Segw1do a pm·n ctpante m1tes 
de deixm· o HSFX wna médica 
tirou -lhe os pontos e, enqumlto o 
fazia , dava-lhe palmadinhas na 
barriga e perguntava: "Então, teve 
um menino ou wna menina ?" 
Da ficha de alta, apm·entemente 
preenchida pelo Dr. João Saraiva, 
consta que foi feita wna mlexecto
mia direita. 
15. Dos docwnentos do HSFX reti
ra-se: 
Ficha clínica - Diagnóstico "gravidez 
ectópica. Massa anexial direita. 
Operação. Anexectomia clireita" 
(fls.39). 

a informação do Director do 
Hospital, certamente fornecida pelo 
Serviço de Obsten·ícia e Ginecologia, 

consta: "Lapm·otomia e:1..1)loradora 
( . . . ) Massa quística ( ... ) englobando 
trompa e ovário direitos ( .. . ) Anexo 
esquerdo sem alterações ( .. . ) anexec-
tomia direita" (fls.6 e 7). 
Relatório elo exame anátomo 
patológico "quisto seroso simples 
em ovário com corpo amarelo 
gravídico" . (fls. 40) 
16. Foi recomendado à partici
pante que voltasse a comparecer no 
Hospital. 
17. No dia 2 de Outubro de 1992, 
a participante teve dores e hemorra
gia vaginal. 
18. Um médico ele fmnilia deslo
cou-se a casa ela participm1te e pen
sou n·atar-se ele uma cólica renal. 
19. No dia 4 de Ou~ro, a pm·tici
pante dirigi~1-se ao Hospital da CUF 
e foi-lhe dito que voltasse, no dia 6 
de Ou~ro, para fazer uma ecogra
fia renal. 
20. Como a ecografia renal não 
revelasse nada ele anormal, foi 
aconselhada a fazer uma ecografia 
pélvica. 
21. Então, a pm·ticipante foi inter
nada no Hospital ele Santa Maria e 
submetida a intervenção cirúrgica, 
no dia 9 de Ou~ro de 1992. pelo 
Prof. Pratas Ferreira auxiliado pela 
Dr" Maria elo Cm·mo Pinto. 
22. Dos docwnentos do Hospital 
de Smlta Maria consta: "Operada a 
9.1 O. 92-graviclez tubária à direita. 
Quistectomia esquerda " Exame 
anátomo patológico. "Gravidez 
~ária com ruptura( ... ) quisto do 
corpo mnarelo com áreas de hemor
ragia " (fl s.43). 
23. Do exposto resulta claramente 
que houve erro grosseiro, negligên
cia e quebra elas regras hmnani
tárias. 
24. Erro grosseiro, porque existimn 
todos os indícios que permitiriam 
suspeitm· de wna gravidez ~ária : 

útero vazio, hemorragias e teste 
positivo ele gravidez. 
25. Negligência, pois bastaria 
ter-se lido com atenção o relatório 
do Serviço ele Anatomia Patológica 
pm·a se verificar que a massa exn·i-
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pada era um ovário e não engloba
va a n·ompa. 
26. Quebra elas regras luunani
tárias, pois apesm· de ter manifesta
elo, ele forma expressa, a vontade ele 
não ser operada enqumlto não se 
confirmasse a gravidez ectópica, tal 
desejo foi completamente ignorado. 
Além disso, enquanto esteve inter
nada nunca foi visitada pelo opera
dor responsável o que seria normal 
por razões médicas ou, se substituí
do, pelo menos por solidariedade ou 
simples cortesia. 
27. Impunha-se, em seguida, 
averiguar quem fora o responsável 
pela intervenção. 
Inquiridos os 2 médicos que n 
intervieram escreve o Dr. João 
Saraiva "a intervenção cirúrgica em 
causa foi efectuada por mim a con
vite elo Dr. João Papoula e sob 
supervisão deste, dada a minha 
situação profissional de interno do 
internato complementar de Gineco
logia/Obsten·ícia" e, por sua vez, 
escreve o Dr. João Manuel Leitão 
Papoula "não sendo a participante 
minha doente e tendo ein conta o 
facto de não ter intervido na quali
dade ele cirurgião na operação que a 
mesma relata ... " . 
Inquir ido depois o Director Clínico 
elo HSFX este confirmou que a 
intervenção tinha sido "realizada 
pelo Dr. João Saraiva" ( ... ) ajudad 
pelo Dr. João Papoula». 
No entanto reformulada ao Di
rector Clínico a pergunta, ou seja 
se se tinha tratado ele um acto 
cirúrgico corrente ou de um acto 
ctrurgico tu telado , este veio , 
depois de ouvido o Director do 
Serviço ele Obstetrícia/Ginecolo
gia, informar que "o Dr. João 
Papoula participou na referida 
operação como médico «sénior », 
acto que não praticando, foi logi
camente por ele tutelado" . 
28. tendo em conta que a inter
venção cirúrgica realizada pelo Dr. 
João Saraiva era um acto tutelado, 
sob a supervisão elo Dr. João 
Manuel Leitão Papoula, entendeu 



o Conselho Disciplinar Regional 
do Sul por bem , apenas proferir 
despacho de acusação contra este 
último médico . 
29. Na sua defesa o Dr. João Leitão 
Papoula alega, e nós aceitamos a 
sua argumentação, que contraria
mente ao que se dizia no art0 24 do 
despacho de acusação havia a 
necessidade de retirar todo o ovário 
direito e não apenas o quisto (vide 
art0 1 O da contestação do arguido -
folhas 91 dos autos) . 
30. Continuamos todavia a achar 
que o Dr. João Manuel Leitão Pa
poula, face aos elementos de que 
dispunha, tinha a obrigação de ter 

ectado a gravidez tubária (útero 
vazio hemorragias, teste positivo de 
gravidez). 
31. Entedenmos também que o 
Dr. João Manuel Leitão Papoula 
está a tergiversar quando alega no 

art0 3° da sua contestação que a 
urgência da operação era tão 
grande que nem sequer permitiu 
fazer assinar à participante um 
termo de responsabilidade. 
32. Com efeito, não só a m gência 
não era assim tão grande como 
também a queixosa já se encontra
va no hospital internada desde o 
dia anterior, estando perfeitamente 
lúcida. 
33. Finalmente, o Dr. João Manuel 
Leitão Papoula não conseguiu rebater 
na sua contestação as acusações que 
lhe foram feitas de ter tentado fur
tar-se às responsabilidades inerentes 
ao facto de ser o médico a desempe
nhar uma função tutelar. 
34. Atendendo ao exposto, somos 
do parecer que o Dr. João Manuel 
Leitão Papoula terá violado os arti
gos 26 e 46 do Código Deontológico 
que impõem ao médico os deveres 

de prestm· ao doente os melhores 
cuidados ao seu alcm1ce. 
35. Pm·a além disso, tmnbém não 
respeitou os m·tigos 38° n°S 1 e 3 e 
39° do Código Deontológico, ao não 
ter esclm·ecido a doente e ao tê-la 
operado sem ter obtido o seu con
sentimento prévio. 
36. É ainda lamentável que o Dr. 
João Manuel Papoula tenha faltado 
à verdade, ou seja, omitido que 
dm·ant~ a operação estava a ensinar 
e a tutelm· e tenha tentado iludir 
este Conselho Disciplinm·, ao u·ans
ferir a responsabilidade dos seus 
actos pm·a o Dr. João Sm·aiva. 
37. Ao proceder de tal modo, vio
lou o mt0 12° do Código Deonto
lógico que diz que em todas as cir
cunstâncias deve o médico ter com
portamento público e profissional 
adequado à dignidade da sua 
profissão. 



38. Atendendo ao exposto propo
mos ao Conselho Disciplinar Regio
nal do Sul da Ordem dos Médicos a 
condenação do Dr. João Manuel 
Leitão Papoula na pena de censura 
nos termos do art0 7 4 do Estatuto 
da Ordem dos Médicos e do art0 16 
elo Estatuto Disciplinar elos Mé
dicos . 

Lisboa, 23 de Maio de 1997 
O RELATOR 
Prof. Dr. José J\lfiguel Ramos de Ahneicla 

\cordam os membros do Con
selho Disciplinar Regional do 
Sul em que o médico Dr. João 
Manuel Leitão Papoula seja 
condenado na pena de censura 
nos termos e pelas razões ex
postas pelo Vogal-Relator no 
seu relatório. 

Lisboa, 23 de Maio de 1997 

1. Neste processo a Senhora D. 
Maria do Carmo Matias Marques 
queixa-se elo m édico Dr. Jaime 
Esperança Ribeiro. 
2. A participante foi cliente elo Dr. 
Jaime Esperança Ribeiro nos anos 
de 1991 , 1992 e 1993, tendo sido 
consultada por diversas vezes. 
3 . Este m édico produziu uma 
declaração, em Maio de 1995 , a 
pedido elo marido ela queixosa, em 
que afirma sofrer este ele mna sín
droma depressiva de tipo reactivo a 
um conflito com a mulher e ainda 
que esta manifestava permanente
mente uma grande agressividade 
para com a sua filha e marido, 
dados estes, refere ainda o médico, 
que lhe foram fornecidos pela 
observação conjunta ela família . 
4. Consta-se pois que o arguido, 
na declaração que entregou ao 
marido da queixosa, veio revelar 

factos de que tomou conhecimento 
no exercício da sua profissão, na 
qualidade ele médico ela própria 
participante, violando pois o segre
do profissional. 
5. a sua defesa, o arguido veio 
repetir, praticam ente ipsis verbis , 
os argumentos por si apresentados 
na carta qu e enviou ao Presidente 
da Ordem dos Médicos em 
15.03.96, argumentos esses que 
ora relator não tinha considerado e 
continua a não considerar proce
dentes . 
6. Com efeito., não parece aceitá
vel a alegação do arguido de que as 
afirmações por ele produzidas 
visam apenas o esclarecimento da 
situação clínica do marido da par
ticipante e que a referência à ale
ga da agressividade da queixosa 
contra o marido e filha está ligada 
à expressão da doença do marido, 
o qual revelava um síndroma 
depressivo do tipo reactivo a LUTI 

conflito conjugal. 
7. O art0 68u do Código Deon
tológico é bem claro quando diz 
que o segredo profissional abra nge 
todos os factos que tenham chega
do ao conhecimento elo médico no 
exercício do seu mister ou por 
causa dele, compreend endo no
meadamente os factores aperce
bidos pelo médico, provenientes ou 
não da observação clínica ou de 
terceiros. 
8. Acresce qu e as afirmações feitas 
no relatório referentes à partici 
pante atentam contra a dignidade 
e privacidade desta, não se nos afi
gurando justifi cado que num 
relatório médico acerca de um 
doente se ponha em causa outras 
pessoas , para mais clientes do 
mesmo médico, sem a sua expressa 
autorização. 
9. Na sua defesa o arguido cham a 
a atenção para o fa cto de a partici
pante ter desistido de uma queixa 
crime que contra ele tinha apresen
tado, alegando o arguido que tal 
desistência se devia precisamente 
ao facto ele estar ''·sanada a situa-
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ção conjugal e ultrapassada a fase 
de grande agressividade que a par
ticipante contra todos demons
trou·'·' . 
10. Tendo este Conselho Discipli
nar solicitado à queixosa que se 
pronunciasse àcerca destas ale
gações do Dr. Jaime Esperança 
Ribeiro, a participante veio de
clarar que não pretendia desistir 
da queixa que apresentou à Ordem 
dos Médicos. 
11. Assim sendo, pelos motivos já 
expostos nos artigos 6, 7 e 8 do 
presente relatório , pmpomos ao 
Conse li1 o Disciplinar Regional do 
Sul a condenação do Dr. Jaime 
Esperança Ribeiro na pena ele c 
sm·a, nos termos elo al't0 16 o 
Estatuto Di sciplinar dos Médicos, 
por violação dos artigos 67 e 68 do 
Código Deontológico, bem como do 
are 184 do Código Penal. 
12. Para concluir, é de salientar 
que, nos termos do artu 34 nu 2 elo 
Esta tuto Disciplinar elos Médicos, o 
ora relator prescindiu de realizar 
certas diligências in strutonas 
sm gidas pelo arguido, tais como a 
inquirição elo próprio arguido, da 
participante, seu marido e sua 
fi lha, por entender que tais diligên
cias são manifestam ente clilatórias 
e desnecessárias para o apuramen
to dos factos e para a sua valoração 
ético-jurídica 

Lisboa, 23 de Maio de 1997 
O RELATOR 
Dr. António Resina Rodrigues 

\cordam os membro~ do Con

,.elho Oi,.ciplinar Regional do 

Sul em que o médieo Dr. Jaime 

Esperança Ribeiro st>ja conde
nado na pena de eensura nos 

termos e pelas razões eApo,.tas 

pelo Voaal-Relator no seu 

relatório. 

Lisboa, 23 de Maio de 1997 



,.. 
Eleições dos Colégios das Especialidades de 

Medicina do Trabalho, Neurorradiologia, Pediatria e 
Competência de EEG/Neurofisiologia Clínica 

H) dt• ~t·h·miU'o dt• 1 !t!t7 

Horário: das 9 h às 20 h. • Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos 

Cnlc ndá•·io Elc itm·nl 

Julho 14 -Os cadernos eleitorais estão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional. 

Julho 21 - Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais 
Julho 29 - Prazo limite para as decisões das reclamações 

Agosto 6 - Prazo limite para formalização das Candidatmas. 
Agosto 29 - Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos can

didatos. 
Setembro 15 -Prazo limite para a recepção dos votos enviados pelo Correio e 

por entrega directa, em carta endereçada ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Eleitoral respectiva. 

Setembro 16 -Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto) , acto 
eleitoral e contagem dos votos a nível regional. (A Mesa Eleitoral 
Nacional frmciona na Secção que tem a Presidência do Colégio da 
Especialidade). 

Setembro 23 - Apmamento final dos resultados a nível nacional. 
Setembro 30 - Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral. 

Outubro 7 - Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações. 

, 
Forum - Etica e Investigação em Medicina 

31 de Outubro de 1997 
Mesa Redo11da 
A CLONAGEM - I NVESTIGAÇAO E ÉTICA (I) 

Presidente: -Prof. Vaz Portugal 
- Eng. Agr. Fátima Quedas 
-Ordem do Veterinários 

M esa Redo11da 
A CLONAGEM - INVESTIGAÇ..\0 E ÉTICA (11) 

Presidente: -Dr. Mário Caetano Pereira 
-Prof". Heloisa G. Santos 
- Dra. Paula Martinho 

da Silva 
-Prof. Dr. Luis Archer 

Mesa Redo11da 
l :\VESTIGAÇAO E MEDICINA (I) 

- Dr. Marinho Falcão 
-Prof. Vasconcelos Costa 
- Ordem dos Farmacêuticos 
-Prof. Luz Rodrigues 

Mesa Redo11da 
1\'VESTIGAÇAO E i\IEDICII'\A (II) 

Presidente: -Dr. Barros Veloso 
-Dr. João Sá 
-Dr. Miguel Vigeant Gomes 
- Dra. Isabel Saraiva 
-Dr. Jorge Polónia 

r----- ~----------------------, 
Forum- Etica e Investigação em Medicina 
Estaçiio Zootécnica Nacional; Fonte Boa - Santarém - 31 de Oun1bro de 1997 
Enviar Inscrições para: Conselho acionnl Executivo da Ordem dos Médicos 
Av. Almirante Gago Coutinho, 151 - 1700 Lisboa 
(Rosa Soares - Telef. 842 71 16) Inscrição n" ____ _ 

Nome completo 

________________ No da Cédula -----

Endereço para correspondência ------------ -----
Código Postal _ _____ _______ Telefone _ ____ _ 

Data __ ! __ ! __ 

( Assinatlll'a ) 

L----------------------------~ 
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6° Workshop 
Internacional 
da EURACT 
T crá lugar cm Bled, na Eslovénia, nos 

próximos dias 2 a 6 de Setembro, o 
6 International Workshop da EURACT 
- European Academy of Teachers in 
General Practice, subordinado ao tema 
•Learning and Teaching about Family 
in General Practica». 
O contacto em Portugal é assegurado 
pelo Dr. Jaime Correia de Sousa, direc
tor do ICGZN, na seguinte morada: 

lnst. de Clínica Geral da Zona Norte 
R. Prof. Álvaro Rodrigues, 4100 Por 
Telefones: (02)6100675; (02)61008 
Fax: (02)6101432 . 
e-mail: jcsousa@icgzn.pt 

Correcção 
O dr. 1\osalvo Almeida fez-nos chegar uma 

nota com algumas correcções à reportagem 
sobre a Inauguração da Casa do Médico, no 
Porto, incluída no número mi tcrior da revista: 
• o início das obras foi cm Agosto de 1995 c não 
cm Outubro, como se diz no texto. 
• os apartamentos não siio vendidos, o que se 
vende é o Título que dó direito a Habitação 
Vitalícia, pois 11 propriedade permanece sem
pre nn Ordem dos Médicos. 
• o Título não se transmite mesmo que o 
descendente scjn médico. 
Aqui ficam as correcções com um agradeci
mcnto à atenção do Dr. 1\osalvo Almeida. 

A r etlflcç-

PRÓXIMO NÚMERO 

Destaques 

Saúde em Portugal 
na viragem do século 

Entrevista com o 
Bastonário da Ordem 
dos Médicos 

Telemedicina 

Estatuto Hospitalar 

Impulso Alegórico 
no Porto 

Práticas não comprovadas 


