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Fornecedores de Segunda? 
Minis tério da Saúde e a 
Assoc iação Nac ional de 
Farmácias celebraram 
recente me nte um novo 
protocolo que estipula os 
p razos de pagamentos. É um 

acto de gestão, subscrito por duas entidades 
com poderes para o celebrar, não sendo a 
Ordem dos Méd icos parte direc tamente 
inte ressada nessa ma té ri a. 

Todav ia seri a es tultícia que a Ordem dos 
Médi cos não comentasse este acordo, qu e é 
clarame nte a nti constitucional. É que send o 
verdade qu e objectivamente ele nada tem a ver 
com a Classe Méd ica, o facto de ser subscrito 
nos termos e m que o foi pelo Minis tério da 
Saúde, revela ma is uma flagrante situação de 
injus ti ça , de falta de transparência e de 
equidade . 

Prometeu a Senhora Mini s tra acabar com 
situações de injus ti ça rela ti vamente aos 
diferentes fornecedores e prestadores do 
Serviço Nac ional de Saúde, mas verifi ca-se 
agora qu e, também nesta matéri a, a Tu tela se 
prepara para manter a política herdada dos 
an te riores goYernos. 

De fac to, e a exemplo do q ue sucedeu no 
passado, o Mi ni s tério da Saúde resolve u 
privilegia r a ANF. Não acredito que o te nha 
fe i lo pelo poder q ue apontam à referida 
Assoc iação; ne m cre io que as nem sempre 
claras relações e ntre o poder económico e 
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poder político tenham a ver com o caso; ou que 
imaginárias pressões partidárias ou de outra 
natureza levassem a Dra. Maria de Belém 
Roseira a não cumprir o prome tido. Não 
acredito em nada dis to. 

A verdade é que a boa vontade dos Médicos 
prejudicou-os e o fac to de se confirmar agora 
que a Tutela não va i c um prir as promessas 
anteriormente expe ndidas nesta área, levou a 
Ordem dos Médicos a convocar o Fórum 
Médico, de forma a, em conjun to com os 
representantes de todas as estruturas médicas, 
tomar uma posição sobre esta at itude, q ue 
jus tifi ca uma clara quebra de confia nça por 
parte dos médicos no Mini s tério da Saúde. 

Também nós somos pelo diálogo, desde que 
verdadeiro e pautado pelo respeito dos 
compromissos ass umidos a nteriorme nte e 
largamente difundidos . Não somos, nem 
continuaremos a ser parceiros de um diálogo 
que se esgota num e nunc iado de inte nções, 
que a prática se enca rrega freque ntemente de 
desmentir. 

Neste editorial queria també m de ixar uma 
palavra de sati sfação pela posse do Prof. 
Constantino Sakella ri des no ca rgo ele Director 
Geral da Saúde . É um Colega expe ri ente, com 
grandes qualidades téc ni cas e humanas . 
Esperamos que ajude o Sector qu e agora dirige 
a a tingir o nível a qu e a população portuguesa 
te m direito e que a Ordem dos Médicos vem 
definindo. 
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1 o ESCALÃO a) 2° ESCALÃO b) 

Anuais- 17.280$00 An uais - 25 .920$00 
Semestrais - 8.640$00 Semestrais - 12.960$00 

3° ESCALÃO c) 

Anuais - 8.640$00 
Semestrais - 4.320$00 

a) Médicos frequentando o Internato Geral (exercício tutelado); b) Todos os médicos inscritos 
na Ordem em pleno exercício profissional; c) M édicos com 70 ou mais anos de idade, mediante 
requerimento especificamente dirigido ao Tesoureiro da Secção Regional 
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COMUNICADO DO CNE 

As Convenções e a Cidadania 
Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos, reunido em 
Lisboa no dia 11 de Janeiro de 
1997, vem denunciar publicamen
te o atropelo às leis da transparên

cia dos actos públicos e à igualdade de 
direitos constitucionais de cidadania, 
feito pelo Ministério da Saúde com 
o recente acordo com a Associa
ção Nacional de Farmácias sobre 
prazos de pagamentos das 
comparticipações nos medica
mentos aos b en efi c iário s do 
Serviço Nacional de Saúde. 
Nas negociações havidas entre a 
Ordem dos Médicos e o Ministério 
da Saúde sempre foi afirmado por este 
qu e hav eria igual tratam en to a todo s os 
prestadores de serviços ao Serviço Nacional de 
Saúde, pelo que houve boa fé da parte dos 
médicos convencionados quando aceitaram os 
prazos de pagamentos no acordo estabelecido 
em 1996. 

A Ordem dos Médicos entende que do Minis
tério da Saúde não tem havido vontade política 
para criar condições motivantes para a classe 
médica, nomeadamente na revisão dos quanti
tativos remuneratórios que poss ibilitem um 

exercício médico digno e gratificante. 
A Ordem dos Médicos não aceita que 

os médicos sejam menosprezados 
fac e a qu alquer grupo profi s 
sional e por isso, exige que as 
condições es tabelecidas com a 
Associação Nacional de Farmá
cias sejam extensivas a todos os 

pres tadores d e serv iços ao 
Serviço Nacional de Saúde . . 

A Ordem dos Médicos vai convocar 
o Fórum Médico para anali sar estas 

matérias e decidir em confoi·midade com a 
gravidade das mesmas. 

Pel'O Conselho Nacional Executivo 
O Presidente 
Prof Carlos Ribeiro 

ELEIÇÕES DOS COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES 
E CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO 

11 DE ABRIL DE 1997 · HORARIO: DAS 9 H ÀS 20 H. 
LOCAL: SECÇÕES REGIONAIS DA ORDEM DOS MÉDICOS 

CALENDÁRIO ELEITORAL 1997 

FEVEREIRO 2 - Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada Secção Regional. 
FEVEREIRO 21 - Prazo limite para formalização das Candidaturas. 
MARÇO 21 - Prazo limite para o envio dos boletins de Voto e relação dos candidatos. 
ABRIL 10 - 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. 
ABRIL 11 - Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto eleitoral e contagem dos Votos a 
nível regional. (A Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção que tem a Presidência do Colégio da 
Especialidade). 
ABRIL 16 - Apuramento final dos resultados a nível nacional. 
ABRIL 22 - Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral. 
ABRIL 29 - Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações. 
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Distrito Médico de Santarém 
Discurso do Dr. Vitor Bezerra na tomada de posse a 20 de Novembro de 1996. 

N
es ta s imples ce rimónia 
de tomada de posse dos 
Corpos Gerentes do Dis
trito Médico de Santa
rém, impõem-se perante 

V.Exas algumas palavras que, a título 
pessoal achei importante proferir. 

Com eça ndo p e l a a n á li se d os 
critérios que levaram ao convite aos 
Médicos pertencentes à li s ta agora 
empossada verificámos que a ideia 
fundam ental que pres idiu à mesma 
foi a necessidade ele que dela fizes 
sem parte o mais variado número de 
sensib ilidades profi ss iona is dentro 
da classe e o mai s l a rgo â mbito 
geográfico e etário. 

Sendo ass im, temos muita honra 
de q ue sej a nosso Pres id e nt e el a 
Assemble ia Geral o Ex. 0 Senhor Dr. 
José Manuel Nogueira, conheciclís
simo clínico desta Cidade que percor
reu todos os percursos méd icos, desde 
a clíni ca liberal à ac ti vidade hos
pitalar graciosamente li gada, durante 
muitos anos, à Santa Casa ela Miseri
córdia, aposentando-se, há pouco, ela 
sua ac ti vidade hospitala r; pela sua 
experiência e pelo res peito que nos 
merece uma viela inteiramente dedica
da à sua profi ssão, não poderíamos ter 
melhor Presidente ele uma Assembleia 
Geral que se pretende seja de todos os 
Médicos do Distrito ele Santarém. Da 
Mesa ela Assemble ia Ge ral fa ze m 
também parte o Sr. Dr. Manuel João 
Gomes, conhec ido Médico do nosso 
Hospital, o Sr. Dr. Luís Marçal, filho 
de médico e exercendo Clínica Geral 
em Salvaterra de Magos e a Sra. Dra. 
Teresa Rodrigues, ac ti va e efi ciente 
Assistente Hospitalar, ded icada em 
parti c ular às do e nças do foro 
oncológico e que trabalha num Serviço 
de Medicina do H.D.S. 

Do Conselho Di s trit a l fazeli1 
parte: este vosso e dedi cado amigo, a 
Sra. Dra. Ana Ramalho, Médica com 
o Grau de Chefe de Serviço de Saúde 
Pública e a trabalhar presentemente 
na á rea ela toxi cod epe nd ê ncia no 
CAT. de Sa ntaré m, o Sr. Dr. Go is 
Nascimento, Tenente Coronel Mécli-

co ela Força Aérea, o Sr. Dr. Sebas
ti ã o Ge rald es Ba rb a , exe rce ndo 
Medicina Interna no H.D .S. e a Sra. 
Dra. E s te l a Fab ião , Ass is te nt e 
Graduada ele Saúde Pública e Mestra 
em Saúde Escolar, e a exe rcer no 
Centro ele Saúde do Cartaxo. 

Os Delegados ao Conselho Regio
nal s~p : o Sr. Dr. Luís Sousa e Silva, 
fi gura bastante conhecida ela Cidade 
el e Santaré m, que trás a lembrança 
ele seu pai que exerceu Medicina du
rante muitos a nos nes ta Cid ade, e 
que dedica a sua intensa acti vidade 
à Med icin a Lib eral , e mos tra ndo 
grandes conhec imentos e devoção à 
Medi c ina Des portiva , o S r. Dr. 
H é ld e r N un es, es tim ado Cl íni c o 
Geral ele Alpiarça e o Sr. Dr. Mon
teiro Ferreira, também exercendo a 
mesma ac ti vidade em Alme irim . A 
Sra. Dra. Alzira Pereira, Directora do 
Centro ele Saúde da Chamusca foi a 
nossa querida Delegada da Li s ta e 
para ela va i o nosso profundo re 
conhec ime nto como Méd ica, co mo 
Mulher e como Mãe. 

O le ma do nosso Progra ma de 
Acção é" Unir para Humanizar". 

Importa ca rac teri za r um pou co 
melhor o que se pretende com tal in
tenção. 

Somos, com os nossos Doentes, 
os principa is interv eni e ntes num a 
ac ti vidade qu e foi , desde sempre, 
sede elas mais va riad as influ ênc ias 
soc ia is . Desde a an ti guid ade qu e 
aparece r a m, ao l ado el a r e laçã o 
Médico-Doente, diferentes interpre
tações sobre o me lh or modo d e 
ap li car , na prá ti ca, o exe rc íc io da 
profi ssão, tornando-se es ta s ituação 
cada vez mais complexa à medida 
qu e novas regras el e uma Medic ina 
Organi zada, mais moderna, se foram 
começando a impor. 

E ntre nós, e com o ad ve nto do 
c ha mado pe ríodo revo lu c ionár io, 
ti vemos uma das mais ala rgadas e 
inovadoras inte rv enções soc ia is em 
torno da nossa ac ti vidade, aparecen
do norma s qu e pe rmitira m dar a 
Lodos um dire ito con s titu c iona l à 
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Saúde. Criaram-se justas e correctas 
orientações visando tendencialmente 
o alarga mento da ass isiP. m:ia médica 
a todos os Portugueses . 

Os Médi cos, co m a de voção 
profi ss ional que lhes é própria, res
ponderam, na generalidade, com uma 
ad esão ev ide nte e inqu es tion áve l 
aceitando o alargamento da sua acti
vidade a zonas até então geográfi ca e 
soc ialm e nte des prezadas e esque 
cidas, cr iando um notável trabalho 
soc ial , do qual pou co ou nada, de 
hoje em dia, se fala. ão muito mais 
tarde, e porque se tornava imperioso 4IJ 
qu e se c riass e m factos co lec ti
vamente delirantes que justificassem 
e ocultassem a falta de capacidade 
políti ca c riati va face às j á e ntão 
rap id a me nte d esac tualiz ado s e 
desajustadas acti vidades médicas, foi 
a nossa Classe confrontada com uma 
desas trosa, injus ta e ge neralizada 
persegui ção da q ual ainda hoj e são 
evidentes cica trizes profundas. Tais 
factos levaram a que tenhamos, sem 
culpa própria, o ónus ele uma ac tual 
d esadaptação da pres tação elo s 
Cuid ados Médi cos a vários níve is, 
qu e são ca da vez ma is ex ige ntes, 
cada vez mais embebidos em soluto 
in ovador , do s quai s o des afio d a 
SIDA , da s do e nças ca rdio- vas 
cul a res, elas doenças oncológicas e 
da ass is tê nc ia ao id oso, são me ro 
exe rc íc io parce l a r num uni ve rso 
médi co cada vez ma is apaixonante. 
Nós, os médi cos portugueses, se m 
qu e sejamos, como muitos pre te n
dem, minimame nte in difere ntes a 
isso, na nossa prática diária debate
mo-nos com o paradoxo dicotómi co 
da falta ev idente ele cuidados méd i-
cos a alguns níveis, contrapondo com 
o .qu e, de melh or se fa z em todo o 
Mund o. Tudo is to deve ria merece r 
uma cuidadosa e refl ec tida análi se 
el e todos nós, e nquanto cidadãos e 
méd icos, pro c ura nd o no s loca is 
próprios esclarecer quais os moti vos 
que nos impedem ele contribuir para 
a melhoria desta s ituação . Até para 
exercer simples e vulga res, em outras 
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classes, capacidades rei vi ndicati v as 
de salários actualizados, de melhores 
condições de trabalh o ou de uma 
melhor e mais adequada protecção 
fam iliar e social, embatemos em forte 
muro de desunião, de di scórdia , de 
atitudes pouco coerentes para quem 
tem um pap e l tão imp ort a nt e na 
sociedade actual. Nem sequer conse
guimos avaliar, co rrec ta me nte, as 
po s tura s colec ti vas de qu e m, ao 
nosso lado, partilha conosco, no di a
-a-d ia, as várias tarefas assistenciais 
nos Hospitais, nos Centros de Saúde, 
nos Consultórios, e le. 

Por outro lado, e duma forma ma is 
globali zante, es tamos inseridos num 
País qu e continu a, te imosame nte, 
interessado e m adiar a s ua Saú de 
deixando-se rodea r de uma enorme e 
co ni ven te profu são d e s is te mas e 
subs is te mas de sa úd e, 
permitindo as mai s va
ri adas e d esco nexas 
interpre tações e inte r
ve nções dos mes mos a 
par elos mai s deg ra
dantes, porque geradores 
ele injusti ças e de preva
ricações dos sistemas de 
finan ciame nto de actos 
médi cos que deve ri am, 

. . 
em pnnc1p10 ser n go ro-
samenle iguais. Pompo
sa me nte o País va i 
promo ve ndo inúm e ras 
Conferências, Colóq ui os, 
Palestras, debates televisivos, etc, etc, 
sobre os mais simples ou complexos 
problemas médicos sem que se vis
lumbre com eles uma solução terapêu
tica arrojada, firm e e bem delineada 
para tratar as mais que diagnosticadas 
doenças das Urgências Hospitalares, 
da Polít ica do Medi ca me nto , ela s 
Listas de Espera Cirúrgicas, de uma 
Saú d e Públi ca desco nh ec id a e 
in efi caz, de um ultra ad iado, mas 
oneroso Plano Nac ional de E me r
gê nc ia Médi ca, de um a re mot a e 
praticamente inexistente assis tência 
Domiciliária ao Idoso e ao Doente, de 
uma Medicina PriYada que continua a 
ser cons iderada com toda a legalidade 
uma actividade clandestina. 

A nós, aos Méd icos, bastava, para 
conc reti za r a solução de tudo is to, 
que nos dessem a justa di gnifi cação 
do nosso tra ba lh o. Tudo o res to 

dad e . dis 

es ta ri a, es tou ce rto , d es d e lo go 
admitido, implementado e executado. 

Penso que es te es tado de coisas 
inte ressa se r mantido por qu e m, 
apare nt e me nt e, pre te nd e te r um 
s istema que não lhes traga as res pon
s abi lid ad es elo s eve ntu alm e nt e 
efe itos nega ti vos, olhando as suas 
pre te nsões de a mbi ção purame nte 
políti ca . Aqui se confronta a É ti ca 
Médica à Política. Aqui se incompa
tibilizam as at itudes . Aqui se podem 
perpetuar as situações de desfavore
cimento e ele injustiça naqueles que 
demonstram maior fragilidade ou que 
es tejam mais desatentos à evolução 
elos fac tos, porque ocupados a mino
rar o sofrimento elos outros. 

r 

Em 1961 e a pós longos a nos de 
trabalho , a Ord e m do s Médi cos 
publicou o chamado "Relatório sobre 

as Carreiras Médicas". Subsc reve
ram-no Jorge da S il va Horta 
(Ba s ton á ri o), Alb e rtino da Cos ta 
Barros, Albin o A ro so R a mo s, 
A nt ó nio F e rn a nd es da Fon sec a , 
Antó nio Ca lhord as, Már io Lui s 
Mendes e João Pedro Miller Guerra, 
entre outros. Dele permito-me respi 
gar algumas frases que denotam bem 
a actualidade de alguns dos proble
mas então equacionados e que estão 
ainda e infeli zmente por resolver na 
sociedade portuguesa: 

" A Medic ina, como outros ramos 
das ciências humanas, tem da adap
tar-se ao ritmo do mundo moderno, 
porque consti lu i um dos fac tores ele 
progresso. A adaptação pode obrigar 
a introduzir modificações no exercí
cio profi ss ional e exigir até o sacrifí
cio de hábitos, de costumes e de prer
roga ti vas, mas não exige a abdicação 
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da s norma s b as il a res da é ti ca 
profissional. E no caso de exigir, o 
dever do Médi co é opor-se -lh e , 
resistindo, se por outro meio não as 
puder fazer respeitar."" Na Medicina 
de carác ter indi viduali sta, as ques
tões deontológicas s urgiam ge ral
mente a propós ito das relações do 
doente com o médico ou deste com os 
colegas; na medicina "organizada" -
que se tornou rapidamente invasora -
os proble mas te nd e m a colocar-se 
num plano profi ss iona l ge né ri co. 
Poucas vezes será o Médico, isolado e 
independente, capaz de dirimir uma 
ques tão ou resolve r um conflito de 
interesses, porque na sua frente, ao 
lado, ou por trás do doente, perfila-se 
um poder organi zado. Os problemas 
toma m des ta ma ne ira um a fe ição 
colec ti va e tra nscendem o poder do 

Méd ico e até o se u in
teresse imediato; exigem 
uma forma de expressão 
e d e reso lu çã o qu e 
incumbe às assoc iações 
profi ss iona is . Apa rece 
ass im pela própria evo
lução dos acontec imen
to s ; a necess idad e da 
inte rvenção de um orgão 
colec ti vo que represente 
legalmente os interesses 
da classe . É da compe
tênc ia da Ordem inte i
rar-se do s probl e mas 
ge ra is dos médi cos, 

equac ioná-los, promover a sua reso
lução, ou propô-la a quem de direito, 
olha ndo ao bem da profissão e aos 
interesses dos doentes. 

Caros Colegas ... fala-se muito em 
humani zar os servi ços de assistência 
méd ica. Meditemos um pouco para o 
nosso trabalho, para o que todos nós 
se ntimos qu a ndo d iári a me nte nos 
debatemos com os vá ri os problemas 
que inexoràvelmente despon tam na 
frente da nossa sec retária, di ante da 
marquesa do doente agudo, no bloco 
opera tório ou à cabeceira do doente 
agó nico. Vejamos que é difíc il não 
atribuir tantas e tantas vezes, aquilo 
que suportamos, às incompe tências 
que as classes diri gentes te imam em 
continuar a reter na sua sede impla
cável ele poder. É efectivamente ur
ge nte que nos unamos para que se 
possa verdadeiramente Humani zar. 
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Concursos de provimento Posição do CNE 

A 
estrutura regionalizada 
do Serviço Nacional de 
Saúde poss ibilita uma 
abord age m integrada 
de atribuição de recur

sos te ndo fund a men talm e nte e m 
conta as necessidades da população. 
Neste sentido há que rever os meca
nismos dos concursos de provimento 
já desajustados da realidade actual. 

Com o desaparecimento do víncu
lo à função pública para os médicos 
do intern a to complementar importa 
agora d efinir novos critérios d e 
admissão para os assistentes das 
carreiras médi cas (1" categoria). 

A mudança advém da necessidade 
de concursos célere s e uniformes, 
bem como duma distribuição equita
ti va dos médicos espec iali stas nas 
diversas regiões de saúde. 

Tendo em conta que a formação 
complementar é uniforme para cada 
especialidade não faz sentido a exis
tência de " perfi s" como critério de 
selecção nos concursos de provimen
to para a 1" ca tegoria das carreiras 
médicas. 

Os concursos para provimento de 
assistentes das carreiras mé dicas 
devem ser externos. A manutenção de 
concursos internos não é admissível 
atendendo a que após a titulação única 
o médico deixa de poder ser candidato 
aos concursos, salvo excepções. 

A necessidade de coordenação do 
provimento célere de especialistas 
consoante a s necess idad es do s 
servi ços jus tifi ca qu e os concursos 
sejam regionais, torn ando poss ível 
melhor coord e nação e aproveita
mento das vagas. Com a realização 
de mapas regionais é possível melhor 
planeamento dos quadros e da sua 
urgente restruturação ou revisão, em 
função das necessidades da popu
lação, cada vez maiores, fruto da 
diferenciação dos cuidados médicos, 
do aumento dá esperança de vida, e 
da própria exigência do cidadão. 

CONCLUSÃO 
l. Os concursos de provimento nas 

carre iras mé di c a s (ho spitalar, 
clínica ge ral e saúd e públi ca) 
devem ser externos e de âmbito 

"A MEDICINA INTERNA'' 
Comunicação apresentada em 2011 1/96 em Lisboa, 
na Ordem dos Médicos, no Seminário: 
"Ingresso no Internato Complementar: Como optar?" 

A 
Medicina Interna foi 
uma e~pecialidade hos
pitalar desenvohida 
no~ Estados Unidos e 
na Europa, sobretudo a 

partir do, ano" 30. 
Em Portugal tem a duração de 5 

ano". incluindo 18 meses de estágios 
- 6 do~ quai-. obrigatórios em Cui
dado,., lnten"i\ o:, e os restantes 12 
opcionais nas \árias especialidades 
médicas-Cardiologia. lnfecciologia. 
:\efrologia. Reumatologia ... ). 

Em relação ao conteúdo da especia
lidade a defini<;ão da Comissão Espa
nhola de ~Iedicina Interna consegue 

abranger os seus pontos essenciais ao 
dizer "tratar-se de um exercício de 
atenção clínica e científica. em que em 
todos os momentos, se integram aspec
tos fisiopatológicos, diagnósticos e 
terapêuticos. com aspectos humanos". 
Assi1 , para além de conhecimentos 
técnico-científicos seguros e actuali
zados. é fundamental uma capacidade 
apurada de a\·aliação semiológica do 
doente. que deverá ser encarado como 
um todo. incluindo as suas Yertentes 
sócio-profissionais e familiares. 

O Internista deYerá, em cada mo
mento , ter nocões actualizada~ das 
anomalias e interacções entre as pa-

lO 

regional. A selecção e classifica
ção dos candidatos deve assentar 
em critérios uniformes de compe
tência técnica-científica. 

2. Dado que no final de cada espe
cialidade é esperado um padrão 
d e c ompe tê nc ias profi ss ionai s 
comum, não faz sentido introduzir 
elementos de selecção com base 
em pre tensas exigências particu
lares ou " perfil" individual de 
candidatos, dado que a diferen
ciação dentro de cada especiali
dade deve naturalmente decorrer 
na sequência do provimento e não 
antes deste. 

3. Deverá ser realizado um concurso 
anual, a iniciar no primeiro se- 4IJ 
mes tre, com publicação prév ia 
das vagas em concurso nesse ano 
e dos quadros do SNS. 

4. O júri deve ter âmbito regional e 
ser único. 

5. As medidas anteriores permitirão 
redistribuir os espec iali stas por 
todo o país, com redução marcada 
do número de concursos e desapa
recimento dos concursos desertos. 

Como optar? 

tologias dos \'ários orgãos e sistemas, 
dispondo de conhecimento das 
melhores terapêuticas à sua dispo
sição. De\·erá também saber o 
momento preciso em que necessitará 
de solicitar orientação a outras espe
cialidades. bem como assumir o 
papel coordenador na orientação do 
doente, oll\·indo mas "digerindo" as 
opiniões das mesmas. Cabe-lhe, 
portanto. um papel de maestro na 
orquestra da avaliação do individuo 
doente pelas várias especialidades. 

Se os permanentes avanços nos 
meios técnicos e de diagnóstico não 
permitem um domínio especializado 
de cada a sunto. o conhecimento do 
global e da inter-relação são funda
mento~ essenciais na decisão tera
pêutica e diagnóstica. 



a c tual dad e . c ol ég o s 

Oncologia Médica 
Errata aos critérios de Admissão por Consenso<1) 

São admitidos: 
1. Chefes de Serviço, Consultores e 
Ass is te nt es de Carreir a Médi ca 
Hospitalar de Hematologia Clíni ca 
ou Medicina Interna com dedicação 
excl us iva há mais de 3 ano s, ao 
tra tamento de tumores sólidos ou 
hemopa ti as mali gnas em centro s 
considerados idóneos*. 
2 . Médicos que tendo feito total ou 
parcialmente a sua formação onco
lógica noutros países, a í te nh am 
obtido habilitação equiparável. 
3. Todos os médi cos qu e tenham 
concluído a frequência lec ti va do 
Ciclo de Estudos Especiais de Onco
logia Médica, cri ado pelo despacho 
ministerial 26/87, e que comprovem 
es ta r a trab alh a r e m Oncolo gia 
Médica há mais de 3 anos. 

os "curricula" deverão ser indica
das as características dos Serviços, 
em rec ursos humanos, ma teri a is 
(nomeadamente facilidades laborato-

São geralmente os doentes com 
várias patologias, tantas vezes os 
grupos etários mais avançados, os que 
padecem de patologias multissis
témicas (as doenças cardio-vasculares, 
infecciosas, neoplásicas. imunológicas 
e endocrinológicos) aqueles que 
preenchem a maior parte das cama 
das enfem1arias de ~1edicina. 

L ma carga de actividade a sis
tencial pesaua (no internamento, nas 
Consultas Externas e na Crgência). 
com uma diminuição progres im do 
número de médicos, tem contribuído 
para que a acti' idade fom1ativa e/ou 
de investigação, na nossa Especia
lidade. lenha 'indo a decair em 
quantidade e qualidade. Longe vão 
o tempo::, em que uma História Clí
nica exausti\ a, uma ' i i ta magi tral 

ri ais e outras), e , ainda, o volume 
aproximado de Patologia Oncológica 
anualmente observada. 

(*) Considera-se , para es te efeito , 
Serviço Idóneo de Oncologia Médica, 
aquele que esteja inserido nos Insti
tutos de Oncologia, Hospitais Univer
sitários, Hospitais Centrais e outros, 
desde que disponham de úcleos de 
Oncologia com capacidade de: 
- Internamento 
-Consulta Externa de Oncologia 

Médica. 
-Hospital de dia para tratamento 

Citostáticó Ambulatório - Serviços 
de Apoio Laboratorial. 

-Movimento anu al de doentes não 
inferior a 150 novos casos oncoló
gicos por ano. 

(l ) Publicados na Revista 
da Ordem dos Médicos de 
Julho/Agosto de 1996 

e regularidaue das e sões Clínicas, 
impunham uma dinâmica formativa 
tão importante para o adquirir de 
conhecimentos precisos e de uma 
prática clínica de qualidade. Se a 
precisão e o rigor eada vez mais 
desem oh·idos pelas técnicas diag
nó,ticas. poderão aliciar ao "de -
leixo" da técnica semiológica, eles 
obrigam, pelo contrário, a uma 
melhor ligação entre o~ "inai~ e sin
tomas para que não surjam inter
pretações en-adas do dados obtidos. 

Em relação às per ' pecti\ as 
futuras da ~1edicina Interna, a perda 
de 'ínculo à Função Pública, a 
escassez de ,·agas abertas nos Ho pi
lai::,. tornam sombrias as per,pec
tims .. .Trala- e de uma especialidade 
onde o componente de internamento 
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Feita a análise das múltiplas 
vicissitudes que têm en volvido 
o processo de admissão por 
Consenso ao Colégio de 
Oncologia Médica, o Conselho 
Nacional Exe cutivo decide : 
1. Proceder a publicação d e 
wna errata aos critérios de 
admissão ultimamente 
publicados na Revista da 
Ordem dos Médicos 
(Julho/Agosto 1996). 
2. Prorrogar a data limite da 
recep~ão dos curricula dos 
Candidatos àquela admissão, 
para 31 de Março de 1997. 
3. A actividade curricular dos 
candidatos deve ser 
considerada até 31112/1996. 

é preponderante, raramente se 
desenvolvendo globalmente somente 
pela prática de Medicina Pri' ada. 

A fronteira mal percebiua pelos 
utente . a nÍ\ el pri' ado. entre a 
Clínica Geral e a ~1edieina Interna, 
fazem com que, ne,ta área. o" limi
tes se es\ aneçam e as func;ões ~e 
paralelizem. Ao Internista, a ní\ el 
pri,ado pouco mais resta do que o 
Consultório e as tarefas nos en i1;oo. 
de Crgência. Tal como em outras 
especialidaues. o lugar con.,eguido 
por colegas mais 'e lho~ e a 
dificuldade na obtenção de 
convenções, são entra\ e,; 
importantes à prátiea pri\ ada. 
Resta-nos pois o gostar do dot>nle ... 

Dr" Catarina Sah ado 



acttLa dade . colég o s 

Colégio da especialidade de 
Ginecologia/Obstetrícia 

Sistema de Créditos 
Contributo do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia 

A 
divulgação recente el e 
uma proposta do Con
selho Nacional ele Ensi
no e Educação Médica, 
fundamentada numa 

outra elo Prof. Matos Ferre ira (Acta 
Méd ica, 1994, 7: 234-54), sobre a 
"Sistemati zação elas Acções a C reei i
tar na Educação Médi ca Pós-Gra
duada e Contínua" leva-nos, Direc
çã o elo Colég io el e Gin ec ologia e 
Obs te tríc ia (D.C.G.O.) a divulgar a 
nossa ex pe ri ê nc ia e a contribuir 
ass im para um amplo d eba te, 
indispensável neste momento no seio 
ela nossa organização profi ss ional. 

No Ar l0 .1 5o da Secção IV elo 
Regulamento Geral elos Colégios das 
Espec ialidades a O.M. reconhece três 
tipos d e forma çã o, s urgindo e m 
primeiro lugar os "estágios lemáticos 
ou ele c urt a duração , c ursos e 
seminários". Precisamente em relação 
a es te aspecto, e considerando-o de 
uma form a mai s abrangente, a 
D.C.G.O. entendeu aplica r um sistema 
de a tribui ção de créditos, em vigor 
desde o último trimestre de 1995. 

Com o objectivo de: 
a) es timular o ens ino teórico 

durant e a educação médica 
pós-graduada (E.M .P.) , 

b) incentivar a educação médica 
contínua (E.M.C.), 

c) es timul a r a organização d e 
ac tiYiclacles ele pós-graduação e 
ele educação médi ca contínua 
ele alto nível científi co, 

d) o ri en tar os inte ressa do s na 
selecção elas inúmeras e desco
ordenadas actividades ele divul
gação c ientífi ca, orga ni zadas 
pelas mais diversas entidades, 

e) quantifi ca r as act ividades de 
formação . 

A D.C.G.O. passou a atribuir graus 
e créditos às acti vidades ele formação, 

cujas organizações o solicitam através 
ele formulário específico. 

Consideram-se as ac ti vidades de 
E.M.P. e E.M.C. escalonadas em 4 
grau s de acordo com os seguintes 
critérios: 

Grau 1 - Ac ti vidade el e E.M.P. 
e/ou E.M.C. orga nizada por orga
ni smo reconhec ido , pela D.C.G.O., 
el e Categoria l. Obrigatório a defini
ção de objecti vos, o controlo el e pre
se nças e a ,avaliação d e c onh ec i
mentos. 

Grau 2- Ac ti vidade el e E .M.P. 
e/ou E.M .C. orga nizada por orga nis
mo reconhecido, pela D.C.G.O. , de 
Ca tegoria l. Obrigatório a defini ção 
el e obj ec tivos e o controlo de pre
senças . 

Grau 3- (a) Actividade de E.M.P. 
e/ou E.M.C. orga nizada por orga ni s
mo reconhec ido, pela D.C.G.O. , el e 
Categoria l. 

(b) Actividad e ele E.M.P. e/o u 
E.M.C. orga nizada pelo orga ni s mo 
reco nh ec ido, p ela D.C.G.O. , el e 
Categoria 2. Obrigatório a defini ção 
ele objectivos, o controlo de presen
ç a s e/o u a ava li ação d e c onh e 
cimentos. 

Grau 4 - Activ idade d e E.M.P. 
e /ou E .M.C. não e nquadrada nos 
graus anteriores. 

A D.C .G.O . atribui as seguintes 
unidades ele crédito (UC): 
a) Ensino teóri co ( ex .: conferências, 

mesas-redondas, comunicações, 
etc): 4 horas correspondem a 1 UC . 

b) Ensino teórico-prático ( ex: sessão 
ele vídeo de lemas práticos, assis
tê ncia a inte rve nções c irúrgicas 
e/ou a cons ultas, etc): 2 horas cor
respondem a 1 UC. 

c) Ensino prático (ex : parti c ipação 
d irecta e m a c tos c irúrgicos ou 
médicos, ele.) :1 hora corresponde a 
1 UC. 

Só se reconhecem as actividades 
ele E .M.P. e/ou E.M.C. qu e tenham 
um mínimo ele 1 UC, con s id eran
do-se ainda frac ções ele 0,5 GC, sem 
arredondamento. 

Em re la ção à cat egoria ela s 
institui ções a D.C.G.O. reconhece: 

Categoria 1 - Ordem elos Médicos, A 
Faculdades e Escolas el e Medicina, • 
Hospitai s Cen trai s, Centros elo lPO, 
alguns Hospitai s Dis tritai s (avaliados 
individualme nte pela D.C.G.O.) e 
Soc iedades Científi cas ou equ iva
lentes (reconhecidas pela D.C. G.O.); 

Ca tego ria 2 - Tod as as outras 
e ntidad es c uj a id one idad e é re 
conhec ida pela D.C.G.O. e que não 
~e integram na Categoria l. 

As e ntidad es interessada s na 
a tribui ção de Grau e Unidades de 
Crédi to por parl e da D.C.G.O. têm 
feito es ta soli citação a través ele um 
impresso específico onde consta: 

- nome ela entidade 
organizadora, 

- nome elos responsáveis pela 
organização, 
definição elos objectivos, 
métodos pedagógicos (ensino 
teó rico, teórico-prá tico ou 
prático), 
método ele controlo ele 
presenças, 
método ele aval iação ele 
conhec imentos, 

- carga horári a, 
- programa (enviado em anexo). 
Pensamos útil fornecer mais aiguns 

de talhes e m relação ao modo como 
tem funcionado este sistema, salienta
elo desde já que nes ta primeira fase a 
D.C.G.O . está parti cularmente moti 
vada para a EMP, pelo que organizou 
um "doss ie r" individual el e todos os 
inte rnos que têm frequentado activi
dad es el e forma ção às quai s fora m 
atribuídos Grau e Créd itos. 



a c n a 

Assim, em relação ao controlo de 
presenças considera-se qu e: 

tem de ser assegw·ada a presença 
dos participantes em todas as ses
sões; 
a entidade organizadora tem ele 
propor à D.C.G.O. um s istema 
pficaz el e controlo de presenças 
(se nhas, folhas ass inadas, ele .); 
os meios ele controlo de presenças 
devem ser enviados à D.C.G.O., 
com a correcta e fác il identifi cação 
dos participantes, em parti cula r dos 
médi cos internos; 
Por outro lado, em relação a ava

li ação indi vidual dos conh ec imentos 
I 

propõe-se: 
les te de escolha múltipla com o 
riífnimo de 20 qu estões e um 
máximo de 50; 
les te realizado após a última 
sessão da acti,·idade dP formação; 
o envio dos testes, após correcção, 
à D. C.G. O., em parti cular os dos 
médi cos int ernos com um a 
identifi cação fácil . 
Soli c ita-se ainda qu e no fin a l da 

ac ti vid ade d e forma ção d e E.M.P . 
e/o u E.M.C. a organ ização emi e à 
D.C.G.O. um rela tório global. 

Finalmente recomenda-se que no 
final das ac ti vidades de form ação de 
Grau ] seja fe ita uma ava li ação pe los 
parti c ipantes da form a (pedagóg ica e 
c ientífi ca) como decorreu a refe rida 
ac ti vidade. 

Es te co ntribut o elo Co lég io d P 
Ginecologia e Obs te tríc ia não pre
te nd e e ntrar e m co nflito co m. a 
propos ta do Conselh o Nac iona l el e 
Ens in o e Ed ucação Méd ica, na 
medid a em qu e nalguns as pec tos se 
compl etam e por outro lado pe rmit e, 
nes ta fase. uma reflexão de todos nós 
e, a pós um pe ríodo ex perim enta l, a 
uniformi zação ele c rité ri os. 

Res ta-nos acresce nta r qu e es te 
s is te ma el e a tribui ção d e g r a u e 
c ré dito s te m s ido ba s.tant e be m 
ace it e pelos membros do Colégio e 
di ve rsas foram as ac ti,· iclades 
c reditadas, com grande parti c ipação 
dos médi cos inte rnos nos tes tes el e 
ava li ação e muito empenhament o dos 
o rga ni za dores ela s res pec ti n1s 
ac t i ,·idades de formação. 

O Pres idente ela D.C.G .O. 
Prof. Ca rlos Freire ele Oli ve ira 

dade . co é g t o 

Sub-Especialidade de 
Neuropediatria 

Na sua reuni ão de 9 de Março de 
1996, o Co nse lh o Nac ion al 
Exec uti vo da O.M ., d ec idiu 

criar a Sub-Espec ialidacle de 'euro
pediatria por propos ta da Comissão 
Instaladora , por ele mand atada para o 
efe ito, em 6 de Julho de 1995. 

Deste modo foi soli c itado ao CNE 
que se desencadeassem os mecanismos 
legai s para o início do período transi
tório de Admi ssão por Co nse nso à 
Sub-Espec ialidade de Neuropediatria . 

De acordo com o documento apro
vado no qu e res pe ita às di spos ições 
transitóri as a seguir se transc reve: 

A - Para tal admiss ão se rá 
necessário a cada médico qu e consi
dere preencher as condi ções, fazer a 
entrega na S'ecção Regional respec
ti va dos seguintes documentos: 

l. Re qu e rim e nt o el e a dmi ssã o 
diri gida ao Conselho ac ional Execu
ti vo da Ordem dos Médicos. 

2. Do c um e nto co mprova ti vo da 
insc ri ção na O.M. como se encontra 
e m pl e no gozo do s se us dir e ito s 
estatutários. 

3. Curriculum Vitae em que conste: 
da ta de nasc imento, ano da li cenciatu
ra, ano ela conclusão da Sub-Espec ia
lidacles, Serviços e Unidades de Saúde 
res pon sáve is pe l a forma ção, loca l 

ac tual de trabalho, concursos e outros 
ele me ntos bi ográficos cons ide rados 
importantes pe lo ca ndid ato a té ao 
máximo de três páginas. 

4. Certificação de obtenção elo grau 
de Ass is tente Hosp italar ou de grau 
de Chefe de Se rvi ço. As dthidas e 
casos omi ssos serão resolvidos pelo 
Conselho Nac ional Exec uti vo. 

B - Ct·ité dos de Admissão por 
c on se nso à Sub- Espec ia licl acle de 
Neuroped ia tri a. Todos os médi cos 
qu e pree nc ha m um elos seguintes 
critérios: 

a) T e r co ncl uído co m a pro ve i
tame nto um dos C iclos de E s tudos 
Especia is em Ne uropedi atria, ou te r 
obtido a respecti va equiparação oficial: 

b) Ter o grau de Espec ialis ta ou el e 
Consultor de Neuropedi a lria ou estar 
providos num luga r de Neuroped iatri a 
da Carreira Médi ca Hosp italar 

C - A Admissão pot· Consenso 
terá qu e se r fe ita no prazo de se is 
meses a partir ela claÚt de publicação no 
Boletim da Ordem. A partir desta data 
serão ace ites apenas os médi cos qu e 
preencham o critério referido em B-a) . 

A e quipa ração d e ve rá se r d ada 
pelo Colégio da Sub-Es pecialiclade ele 
Neuroped iatria, medi ante proYas pú
blicas a definir por este. 

Competência em Medicina 
Farmacêutica 

I Admissão pot• consenso 
A adm issão por consenso à Competência em Medi c ina Fa rmacêuti ca se rá 

concedida a tod os os médi cos que a té à data de 31 de Dezembro ele 1996, reu
nam as seguintes condi ções; 

l. Licenciatura em Med ic ina reconhecida pela Ordem dos Médicos e inte r
nato gera l concluído; 

2. Exerc íc io de fun ções durante pelo menos 4 anos qu er na Indús tria 
F'armacêut íca qu er nou tra Institui ção dedi cada ao estudo do medicamento; 

3. Apresentação do currículum até ao máximo de 3 páginas, em que conste 
data de nasc imento, ano de li cenciatura, serviços, unidades de sa úde e institui 
ções. res ponsáveis pela formação, local actual de trabalho e outros elementos 
biográfico s cons ide rados importantes pelo candidato para que se comprove 
ac ti1·idade em pe lo menos 3 elas seguintes á reas de activ idade definidas : 

a) S íntese e Dese nvolvime nto ao medica mento ; b) Ava li ação/Ensa ios 
cl ín icos; c) Registo e ass untos regulamentares; d) Epidemiologia e Farmaco
,-igilância; e) Aspectos médi cos da comercialização dos medicamentos. 

O período para apresentação das candidatmas decorrerá até 30 de Abril de 1997. 
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a c u a dade . co é g t o s 

Colégio da especialidade de 
Patologia Clínica 

A Comissão de Qualidade, composta pot· e lementos convidados pela Direcção do Colégio da 
E sp e cialidade de Patologia Clínica e pela Direcção da APOMEPA, foi inicialmente cdada com a 
inte nção de elaborar um docu mento que apoiasse, do ponto de vista técnico, o licenciamento e 
pt·ogumas d e gat·antia da qualidade dos Laboratórios de Patologia Clllúca. 
Desde o primeiro encontro de trabalho, todos os elementos desta comissão concordaram que não faria 
sentido abordar estes temas sem, primeiro, elaborarem Uin documento orientador d e Boas Práticas 
Laboratoriais em Patologia Clínica. 
O Docmnento que se anexa, e que intitulamos de "GUIA DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS EM 
PATOLOGIA CLÍNICA (GBPL-PC)" pretende set• esse guia. Foi por nós elaborado com base no "Cuide 
de Bonne Execution des Analyses de Biologie Médicale", aproveitando a expedência Francesa (parte 
integrante do processo de licenciamento dos laboratórios de Análises Clínicas daquele país), tendo 
adaptado o texto à realidade Portuguesa, sem no entanto, esquecermos o enquadramento Europeu do 
nosso País e da nossa actividade (consulta e comparação com normas eut·opeias e documentos 
r egulamentadm·es semelhantes de outros países Europeus). 
Conscientes das linútações de uma pl"imeira vet·são de mn documento deste tipo, propomos que se passe 
a uma fase de consulta mais alargada da classe e de entidades com coultecimentos jurídicos, de forma a 
obte r sugestões e propostas que conduzirão .ao seu apm·feiçoamento, de forma a ser constituído um 
primeiro documento defirntivo, que será inevitavelmente, na sua aplicação prática, uma ferramenta 
essencial a todos os Laboratórios que pt·etendam implementar um sistema de garantia da qualidade. 
Nesse sentido solicitamos as críticas que os colegas entendam fazer, a serem enviadas até 15/2 /97 ao 
Colégio de Patologia Clínica. 

I. - INTRODUÇÃO 
I. - 1. Objectivo e campo de 
aplicação 

O exercício da Patologia Clínica 
faz parle de uma abordagem global de 
cuidados de saúde. A interpretação 
dos res ultados laboratoriais fornece 
dados decisivos para o diagnóstico e 
prestação de cuidados de saúde. 

A qualidade deve ser a preocupa
ção essencial e constante de todo o 
pessoal do laboratório. O desenvol
vimento de um Sistema de Qualidade 
é impresc indíve l para o correc to 
exerc ício da Patologia Clínica. 

O presente gui a, que se intitula 
Guia d e Boas Práticas Laborato
riais em Patologia Clúúca (GBPL 
-PC), é um instrumento para a imple
mentação da qualidade em todos os 
labora tórios que executem análises 
clínicas, e é diri gido a todos os que 
neles trabalham independentemente 
da sua qualificação ou fun ção. 

As regras e recomendações contidas 
no guia não têm por obj ec ti vo impor 
qualquer tipo de método para executar 
uma determinada análise o que, salvo 

caso particular regido por di sposições 
regulamentares, seria interferir na com
petência do Patologista Clínico (PC) . 
Compete ao PC a escolha de métodos 
optimizados, recom endado s pelas 
sociedades científicas nacionais ou 
internacionais do âmbito da Patologia 
Clínica ou validados por ele próprio 
segundo um procedimento que permita 
a h·ansferibilidade dos resultados. 

O guia obriga ao registo escrito de 
todos os procedime ntos e abrange 
todas as etapas das análises clínicas, 
desde a colheita da amostra biológica 
até à entrega dos resultados . Esses 
procedimentos associados ao contro
lo de qualidade são um elemento do 
sistema de garantia da qualidade dos 
laboratórios que realizam análises 
clínicas . As autoridades competentes 
podem verificar a sua prática. 

As di sposições contidas no guia 
aplicam-se aos laboratórios públicos 
ou privados que realizam análi ses 
clínicas, qualquer que seja a forma 
jurídica de exploração. 

Tendo em conta a regulamentação 
a pli cada aos es ta belec im e ntos de 
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saúde públicos e privados, as obriga
ções contidas neste guia são aplicá
vei s ao es tabe lec im ento , conside
radas as competências respectivas do 
direc tor do es tab elec im ento , da s 
ins tâncias deliberadoras e consul
tivas assim como dos próprios direc
tores técnicos. 
I. - 2. Ternúnologia 
I. - 2 .l. Análises clínicas: 

Análises clínicas são os exames 
laboratoriais que contribuem para o 
diagnóstico, tratamento, monitoriza
ção ou prevenção de doenças huma
nas ou outras situações médicas. 
I. - 2.2 . Garantia da Qualidade : 

Conjunto de acções pré-estabele
cidas e sistemáticas necessárias para· 
se obter a garantia de que um produ
to ou servi ço satisfaz determinadas 
exigências de qualidade. 1o domínio 
da Pa tologia Clínica, a garantia da 
qualidade perm ite ter o domínio da 
organização de todas as tarefa s que 
levam à qualidade, abrange obrigato
riamente as fa ses pré-analítica, ana
lítica e pós-analítica e inclui também 
procedimentos de controlo tais como 



o controlo de qualidade interno e a 
avaliação externa da qualidade. 
Qualidade: 

Aptidão de um produto ou serviço 
para sa ti sfaz er as necessidade s 
expressas ou implícitas do utilizador. 
No domínio da Patologia Clínica, é a 
adequação entre os meios utilizados 
às informações esperadas pelo médico 
prescritor e às expectati vas do doente. 
Sistema de Qualidade 

Estrutura organizacional, respon
sabilidades, procedimentos, proces
sos e recursos para implementação e 
gestão da qualidade. 
Controlo da qualidade interno 
(C.Q.I.): 

Conjunto de procedimentos postos 
em prática num laboratório com vista 
a permitir um controlo da qualidade 
dos resultados das análises à medida 
que as mesmas são executadas. 
Avaliação externa da qualidade 
(A.E.Q.): 

Anteriormente co nhec id a como 
controlo ex te rno da qu alid ad e, a 
A.E.Q. corresponde à avaliação fei ta 
por uma e ntid ad e ex te rior , da 
qualidade dos resultados fornecidos 
pelo laboratório .. 
I. - 2.3. Relatório de análises 
clínicas: 

Documento escrito, validado pelo 
Patologi s ta Clínico, co nt endo os 
resultados (quantitativos ou qualitati
vos) das análises efectuadas, acom
panhado de comentários sempre que 
necessário. 
I. - 2.4. Confidencialidade: 

Todas as informações relativas aos 
do e ntes d eve m se r co ns id e rad as 
como confidenciais e protegidas pelo 
segredo profissional. 
I. - 2.5. Amostras: 
Amostra biológica: 

Amostra obtida pelo acto da colhei
ta e sobre a qual vão ser efectuadas 
uma ou várias análises clínicas. 

Neste documento, o termo amostra 
sem outra especificação refere-se a 
amostra biológica. 
Amostt·a de calibração: 

Amostra de composição definida 
qualitativa e quantitativamente para 
um ou vários constituintes, adaptada 
aos métodos utili zados, freq uente 
mente aferida em relação a padrões 
ou outros materiai s de referê ncia e 
destinada à calibração de técnicas . 

Amostra de controlo: 
Amostra , adap tada aos mé todos 

utili zados, destinada a apreciar a 
exactidão e a precisão dos resultados. 
I. - 2.6. Avaliação: 

Estudo de um procedimento, uma 
técn ica ou um instrumento, para pre
c isa r as s ua s ca r ac te rí s ti cas e 
adaptação ao fim em vista . 
I. - 2. 7. Laboratório de 
Patologia Clínica: 

É a estrutura onde, sob a respon
sabilidade de um Patologista Clínico, 
se realizam a náli ses clínicas por 
pessoal e com o material que corres
pondam às disposições legais e regu
lamentos em vigor. 
I. - 2.8. P essoal: 

Conjunto das pessoas que desem
penham uma fun ção no laboratório, 
habilitadas com uma qualificação 
conforme os textos regulamentares e 
sob a responsabilidade de um Patolo
gista Clíniéo. 
I.- 2.9. Patologista Clúiico: 

Médico espec iali sta em Patologia 
Clínica que colabora com o clínico no 
diagnóstico, na terapêutica e na preven
ção de doenças humanas. A sua for
mação toma-o apto a orientar os pedi
dos de exames laboratoriais, seleccio
nar e aplicar os métodos e técnicas 
mai s adequados para a avaliação de 
cada parâmetro laboratorial, assegurar a 
qualidade dos resultados e interpretá
los no contexto clínico e laboratorial. 
I.- 2.10. Colheita: 

Ac to qu e pe rmit e a obt e nção 
duma amostra biológica. 
I. - 2.11. Procedimentos: 

Instruções escritas, próprias de cada 
laboratório, descrevendo as operações a 
efectuar, as precauções a tomar e as 
medidas a aplicru· no laboratório. 
I.- 2.12. Qualificação: 

Operação destinada a demonstrar 
qu e um s is tema a na líti co ou um 
ins trume nto fun ciona correctamen te 
e dá os resultados esperados . 
I.- 2.13. Sistema analítico: 

Conj unto do s me ios anal íti cos 
constituído por um método, um apa
relho ou conjunto de aparelhos, um 
ou vá ri os reagentes, uma ou vá ri as 
amos tras de calibração, uma ou vá
rias amostras de controlo, que permi
te realizar a determinação dum cons
tituinte segundo um procedime nto 
operativo definido. 
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Actividades . . . 
principais 
do Conselho 
Directivo 
do Colégio 
de Patologia 
Clinica 
no último ano : 

Enquadramento do Decreto de 
licenciamento dos laboratórios 
com trabalho da Comissão de 
Qualidade. 

Revisão do Código de :\Tomen
clatura. 

Re,-i ão do Regimento do 
Colégio, Curriculum e 
Idoneidade dos en iços. 

Defesa junto da Telecom de 
critérios de qualidade/preço nas 
suas convenções com médico;;. 

Proposta aceite pela L.E., t. .. 
para a realização da reunião de 
Abril (1997) de Biopatologia 
Clínica. no Porto. 

O colégio subscrewu o docu
mento em il:ldo pelo Presidente 
do Colégio de Anatomia 
Patológica - Prof. Doutor Daniel 
Serrão ao C. ·.E. sobre 
Titulação Lnica. 

Decidiu emiar :;;empre a-. acta,; 
das reuniõ da Direcção a 
todas as SecçÕes Regionais. 

Organizou um Debate acerca da ' 
posição da, Orden,;; Europeia,., 
sobre Controlo de Qualidade e 
Acreditação do;; ~eniço~ ~Iédi 

cos. com o Pre,.;idente da 
C.E.M. . e o repre-.entante da 
Áustria na organizac;ão 
europeia. 

Publicação para debate do Guia 
da Boa:; Prática,., Laboratoriai ,., 
em Patologia Clínica. 
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I.- 2.14. Transfel'ibilidade: 
- Caracterís ti ca el e um procedim en

to analí ti co que lh e pe rmit e se r 
ul ili zado em ,-ários laboratórios. 
Caracterís ti ca dum re s ultado 
analíl ico que permi te co mpará-lo 
com os obtidos noutros laboratórios. 

I.- 2.15. Valores de t·efet·ência: 
Valores obsetYados para uma dada 

propriedade numa populaç ão d e 
referênc ia. Podem se r es tabelec idos 
pelo PC. em função da s téc ni cas 
analíticas que utiliza ou e1·entualmente 
,-erificaclos quando se empregam dados 
ele publ icações cientí!icas. 

A expressão ,, ,-alor ele refe rê nc ia » 
é preferí,-el às ele «\·alor normal>> ou 
ele «\·alor us ual >>. 
I.- 2.15.1. Valm· obsel'Vado 

É o ,·a l o r ele uma propriedade 
obtido por obse rYação ou por medida. 
I.- 2.15.2. População de 
t•efet·ência 

I~ um g rupo parti c ular ele indirí
duos num estado de sa úd e cui dado
samen te definido e m função ela ou 
ela;; propriedades a obsetYar. 
I.- 2.15.3. Valm·es de referência 

São lodos os ,-alores que podem ser 
obsern1dos na população ele referênc ia. 
I.- 2.15.4.. Distribuição de 
referência 

É a di s tribuição de probabilidade 
da ou das propriedades obse rn1elas 
na população ele referê ncia. 
I. - 2.15.5. lntenalo de 
refet·ência 

lntenalo definido a partir da 
distribuição ele referência. e m função 
dos objecliYo,.; ele utili zação. 
I.- 2.16. Validação: 

Operação que permi te ga rantir que 
um re;;ultaclo foi oh! ido nas co ndi ç·ões 
técnicas adequadas e é co mpa líYel 
com a si luaç·ão clíni ca elo doe nt e. A. 
1 ali dação pode ;;e r téc nica ou médic-a. 

A 1alidaç·ão técnica comporta a 
l'erificação da conform idade das 
condições ele e'\ecução com os proce
dimentos e lem em conta nomeada
mente os resultado~ obtidos e m 
amostras de controlo. 

A validação médica é a ,·erifi ca
ção da 1erosimilhança e ela coerência 
elo conjunto elos resultados elas a nMi
ses efec tuadas numa pessoa. le nd o 
e m conta o se u es tado clín ico. o,; 
lralamenlos ele que foi a h ·o r· os 
resultados an teriores. 
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I. - 2.17. Rastt·eahilidade: 
P rop ri edad e do n•sultad o el e uma 

medida que lhe pe rmite se r relac io
nado, atrm·és ele uma cade ia contí
nua ele compa rações, a padrões apro
priado s ge r a lm e nte na c tonat s ou 
i n te rnaci o na is. 

II. - REGRAS DE 
FUNCIONAMENTO 
II. - l. Ot·ganização 
II. - l.l. Obl'igações do 
t·esponsável do labo t·atól'io 

O responsável eleve assegurar que 
as reco mendações co nti da s no GBPL 
são ~seguidas no labora tó ri o, ass im 
como nos labora tórios com que esta
beleça contratos el e colaboração . 
II. - l.l.l. No que se t·efet·e ao 
pessoal: 
a) Esta belecer o orga ni grama elo la

boratório; 
b) Definir os re qu is ito s mín im os 

(q uali fic.ação) para o desempen ho 
de uma fun ção; 

c) Definir o programa de formação ini
c ial para o dese mpe nho de cada 
tarefa; 

d) Promo\'er a forma ção co ntínua: 
e) \' erificar que cada operação é con

fiada a pessoal com qualificação, 
treino e experiFnc ia apropriadas: 

Q Pô r à di s pos ição do pe ssoa l os 
procedimentos ge ra is e ope ra tii'OS, 
ass im como o presente g11i a; 

g) Informar o pessoal q ua nto à en tra
da em ,-igo r de qualque r nm·o pro
ced imento e e Ye nluai s modifica
ções ulte riores; 

h) Garantir a apli cação das medidas re
ferentes à sa úde, segurança do pes
soal e protecção do ambiente. em 
certos casos em coordenação com o 
médico ele traba lho e a comissão de 
higiene e segurança no trabalho. 

II. - 1.1.2. No que se refet·e aos 
tn·ocedimentos get·ais e opet·ativos: 
a) \' erificar que os p roced i menlos 

e m ,-igor. aprovados e datados são 
postos e m práti ca pe lo pessoal: 

b) Verifi car qu e toda a modificação 
jus tifi cada dos procedimentos é 
escrita , apr01·ada. dat ada. comu
nicada e que o pessoal é preparado 
para a aplicação dessa mod i1lcação; 

c) \ 'e rificar qu e toda a modifi caç·ão de 
procedimentos s usce ptíYe1 d e 
alterar quer a apresentação do~ re
sultado,; quer a sua entrega. impli ca 
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a info rmação elo prescritor a fim ele 
evitar interpretações erróneas; 

d) Co nsen ·a r um fi che iro cronológico 
el e lodos os procedimentos e con
se rv a r e m sepa rado um ficheiro 
morto dos procedi m e nto s e m 
desuso (ver pon to V.- l.b). 

e) Certificar-se da gestão regulamen-
tar dos arqu ivos (1·e r. capítulo VI). 

II. - 1.1.3. No que se refere às 
instalações, ao e<JlÚpam ento , aos 
consumíveis e aos t·eagentes: 
a) Garan ti r qu e as in s talações e o 

equ ipame nto estão em boas condi
ções de func iona mento; 

b) Ga rantir que os produtos cons u
mÍ\·e is são apropriados; 

c) Garant i r que os co ns umíve is e 
reagent es estão di s poníveis, de n-
tro elo prazo de ,·aliclade e conser
vados nas co ndições d efinid as IJ 
pelo fabrican te; 

d) Gara n tir o co rrec to tra ta mento e 
eliminação elos res íduos. 

II.- 1.1.4. No que se t·efet·e a 
t·elatól'ios de análises 
a) De1'e garant ir que o rela tório seja 

,-alidado por um Patologista Clíni co: 
b) Por sua ,-ez, o Patologis ta Clíni co 

ele\" e: 
1·alidar os resultados das análi
se s c líni cas de poi s de se te r 
ce rtifi cado de que a s ua exe
c ução foi co nforme as reco
me ndações elo gui a: 
ver ificar se a informação do s 
res ultados é fe it a nos prazos 
compa l ÍYe is com a sua boa uti li
zação clíni ca e nas condições de 
co nfidenc ialidade permitindo 
sah·aguarclar o segredo profi s 
sional (1·e r Capít ulo III. - 5). 

II. - 1.2. Obt·igações do pessoal: 
a) Ter e m conta as recome ndações 

do prese nt e gui a. 
h) Obr iga r- se a todos os procedi

me ntos opera li1 os e m ngor no 
la boratório. 

c) Su bme te r-se às regras elo segredo 
profissional. 

cl) P rocurar es tar cons tanteme nt e 
actualizado. pa rticipando tão 
regul a rm e nt e q uan to poss í1·el e m 
acções de formação profi ss ional. 

II. - 2. Instalações 
II.- 2.1. Disposição e manutenção: 

1 As dim e nsões, a cons tru ção e a 
loc a li zação do labora tór io d e1·em 
e;; la r conformes à acliYidade que aí é 
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desenvolvida e à legis lação es pecí

fi ca em vigor. 
A dispos ição do espaço do labora

tório de ve ser conc ebida de form a a 
permitir o isolamento das acti1·idades 
susceptívei s de pro1·ocar um a conta
minação do operador e/ou da aná li se e 
a ev itar a poluição inte rna ou ex te rna . 

Devem existir áreas de armazena
mento, à temperatura adequada, para 
as matérias primas, reagent es e c·onsu
míl'eis . Estas devem ser dife rentes das 
á reas d e co nsen ·ação d e a mo s tras 
biológicas. As áreas de armazenamento 
d e ma té ria s primas e/o u reage ntes 
tóxicos ou polenciaLnente perigosos uu 
contaminantes devem esta r separadas. 

O lermo "área ' ' não pressupõe para 
es ta qualquer dimensão. Pode tratar
se d e um s impl es compartimento 
se parado num anmírio, ou uma sa la. 

Deve m es tar d efinido s proc edi 
me ntos de manute nção dos diH·rsos 
loca is (frequê ncia. produtos e modo 

de emprego). 
II. - 2.2. Segtwança: 

Todo o pessoal de1 erá se r informa
do ela s med ida s a tomar. quer na 
pre ve nção. qu er e m caso de ac ide nte. 

De 1·e m se r tom adas tod as as 
medidas necessárias para res pe itar a 
legislação sobre ri scos de incênd io . 

As ins talações de di s tribui ç·ão de 
gases combu s tí1·e is d e1·e m es tar el e 
acordo com a legislação e se r l·e rifi 
cadas regularment e . 

As s ub s tânc ias inflam<he is o u 

c ombu s tíl" e is, até ú quantidad e 
a utori zada, deve m se r co 11 se n •mlas 
nas condições definid as por le i. 

Os produtos tóxicos d e1·e m se r 
ma ntidos na sua e mbalagem ori gina I 
a té à sua utili zação e armaze nado s 
li Uma êÍ rea para tal resen ada . Qua11do 
os reage ntes contêm age ntes tóx icos. a 
sua e mbalagem de1·e ex ibir rotu lagem 
adequada. segundo a le i e lll 1 igor. 
II. - 3. Sistemas analíticos 

O Laboratório den· llJaJJt e r UllJH 
li s ta ac tu ali zada de todas a,; a ná li >'es 
efec tu adas com o equipan1 e nt o ex i,;
te nte, bem como das que em· ia para la
boratórios com os qu ai,; e" tahe le<,;a 
contra tos de colahora<,;ão. O lahora túrio 
d e1·e di s por do mat er ia l adequ ado e 
necessêí ri o ú exec uç·ão da ,; aná li se,; que 
declara efectuar. incluindo a,; urge n
tes. O responsável téc nico de1 e nJa JJtt-'1' 
ac tuali zada uma lista de toda,; a;; aná-

dade . cu é g 

li ses efec tuadas co m u equipamento 
ex is tent e. e forn ecê-la às autoridad es 
competentes quando so li c itado. 

Os s is temas analíticos utili za dos 
para a obtenção dos resultados de1·em 
ser escolilidos em função do desempe
nho pretendido e de estudos reali zados 
el e forma independent e do fahri caniP P 
do di stribuidor. Se o s is tema escolhido 
não fui aho de uma ava li ação indepen
dente, o responsável clel'e rêÍ ce rtifica r

se de que os resultados obt idos são 
conformes às exigências pretendidas e 
transferí1·e is na medida do possível. 
li. - 3.1. lnslnuuentação 

De1·em ex is tir proced ime ntos pré

definidos para a in specção, limpeza, 
manutenção e 1·e rifi cação periódicas 
dos aparelhos . Es tas ope rações . tal 
c omo a s 1·is ita s d e nH1nul e nção ou 
re paração da a ss is tê nci a téc ni c a 
de1·em ficar regis tadas por escrito num 
li1ro de ocohências de cada a parelho. 

As normas de uli I iza<;ão e ma nu
te nção do s a pa re lh os deve m es tar 
pe nnan e nl e me nl e ~~ di s pos ição do 
pessoal e se rem res peitadas por este. 

Deve m es tar prel' is tos proc edi
me ntos alte rna li l"os em caso de mau 
funcionam e nto d e um aparel h o: 
utilização de outras téc nica s ou e nvio 
das amostras para outro la boratório . 

II. - 3.2. J\'late l'ial e I'eagenles 
O mate ri a l necessá rio ao funciona

me nto dos apa re lh os deve ser confor
me às normas es pec ifi cadas pe los 
fabricante s e se r utili za do apena s 
com o fim e da funna pre1 is ta. 

Os laboratórios só pude rão utili za r 
reage nt es comercia is qu e Le nham 
s id o reg is tados junto d e e ntidade 
compe te nte reconhec ida pelo Mini s
té rio da Saüde, de1·e ndo o nümeru do 
regis to fi gurar na e1nbalagem. 

Os reage nt es preparados o u re
c on s tituídos no labo ra tó ri o d e 1e JII 
ex ibir a data da s ua pre paração ou 
recons titui ç-ão e a data lin1it e de lali
dad e. Os d e orige n1 ex te ma de1 e 111 
ainda cun~tar d e un1 reg is to d e re
cepção nu labora tório . E m todos os 
casos re le l'a JJt es. de1·e se r assegura
da a ras t n•abi !idade dos nJ es JIIOs . As 
in ,; tru ~,·iks ,;obre w; l'lll ld i\.·ões dt~ a r
maze Jiêlme nto den"' JII se r res pe itadas. 

Qualque r reage nt e fora do prazo 
de n üidade de1e rá se r e liminado. 
II. - -l. lnfonuátiea 

Se os la llUrat órios pus,.; uíre JII um 
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s is te ma infonmíti co, es te de1·ení ser 
conce bido e impl e me ntado por forma 
a e1·itar os e rros e a res pe itar a confi
de nc ialidade dos dados que co nt ém. 

O acesso total ou parcial aos dados 
deve estar limitado ao pessoal autoriza
do. Qualquer modificação dos dados ou 
rio progn·JIIIH só pndf• sP r t.of'ectuarlêl por 
pessoal au torizado e de1 e ser registada. 

De1·e es ta be lece r-se um processo 
qu e permita e1 itar a pe rda da infor
mação em caso d e mar ia do s is te ma 
informá ti co. 

De1·em esta r pre1 is to::; procedime n
tos a lt e rnati1·os e m caso d e ma u 
fun cionamento do s is tema informáti co. 
II. - 5 . Eliminação de resíduos 

A e liminaç·ãu de resídu os de1·ení 
se r conforme à leg is laç·ão e m 1 igor, 
de1e se r comlu zid a por forma a não 
pôr e m ri sco a sa üd e do pessoal elo 
labora tório ou do pessoal e ncarregue 
da sua reco lh a e não de1e se r fon te 
de poluição du a niiJie nt e. 

De acordo co m a l eg is la 1,·ão e m 
1 igur. a res ponsabilidade da ges tão de 
resíduos peri gosos é a tribuída ao seu 
produtor. Nu entanto. es ta res ponsa bi
lidade pude rá se r transferida para uma 
entidade clel' iclamenle autorizada para 
o efe ito, med iante a celebração ele UJII 
contrato de pres taç·ão de sen iç·us. 
II. - 6. Conlmlos de colabm·ação 
enLt·e laboi·atól'ios 

A contra tação e ntre laboratórios 
só é poss í1·e l se tod os es ti 1 e re m e m 
conformidade co m o prese nte gui a . 

lll. -EXECUÇÃO DAS ANALISES 
III. - l. P1·ocedimentos 
III. - l.l. Regnts genlis : 

O la borat ório qu e reali za a nál ises 
clínicas d e l e di s por de proc e di
Jlle ntus upe ra ti1·os escrito;;. datados e 
tec ni ca1ne nt e 1a lid a do s d e nwdu a 
assegura r a qu a l idade dos res ult ado;.; 

e a conformidade co m o C BPL-PC. 
Em l'ada zona de at'1i1·idade espPl'Í

fic a elo laboratório. os prol'edimen los 
operati1 os re lati 1 o~ às opera~·ões que 
aí são rea lizada~ de1 em t•stm clisponí
l·eis. LiiTos. a rti go~ e ma11uai s. poden1 
se r utili zados l'lHIIO t·omple meJllos dos 
pmcedin1 e ntus o pe rati1o,; mas. em 
caso alglllnus pode n1 substituir. 

E:stes prol' edim e ntos não de1 e m 
se r f ixos . mas ;; im adaptados à 
e1 olu1,·ão dos l'unhecimentos e ~lad o;.; 
técni t'o,;. \)ualqu Pr altera~·ão de um 
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procedimento deve ser escrita, dàta
da, aprovada pelo res ponsável autori 
zado pa ra esse efe ito , e di vulgada 
junto do pessoal. 

Cada amos tra biológica deve ser 
tra tada separadamente para que seja 
possível relacionar inequi vocamente 
o resultado com a amostra. 
III. - 1.2. Aplicações: 

O proce clim e ntos o pe ra ti vos 
devem inc idir espec ialmente sobre 
os seguintes pontos: 

a pre pa ração do doe nte para a 
colheita a efec tuar Uejum, die ta, 
med icação e outras res tri ções 
aplicáveis) 
o tipo de amostra (ur ina, soro e 
outras) 
a escolha do recipiente destinado a 
receber a amostra e eventuais aditi
vos (a nti coagula ntes ou outros 
reagentes); 
a identificação do doente (incluin
do nome, idade, sexo e informação 
clíni ca relevante) e da a amostra; 
a colheita 
as inte rferê nc ias co nh ec idas e 
re l eva nt es s usce pt íve is de 
mod ificar os resultados da análise 
(medicamentos, alimentos e outras); 
as co nd ições d e tra nspo rt e d a 
amostra; 
os critérios de rejeição da amostra; 
o processamento pré-analítico da 
amostrada amostra (centrifugação, 
separação em alíquotas, ... ); 
os reagentes (preparação, utili za
ção, segurança e conservação); 
os aparelhos utilizados (operação, 
manute nção, calibração, verifica
ção); 
o p rocessame nto a na l í t ico co m 
refe rênc ia ao método utilizsado; 
as regras de validação; 
a transmissão dos resultados das 
análi ses 
a conservação da amos tra antes e 
depois da análise; 
a gestão dos sistemas informáti cos 
ex istentes; 
a man u te nção dos loca is e dos 
materiai s de trabalho (l impeza, 
organização, condições espec iais: 
-temperatura, corrente eléctrica e 
humidade quando aplicável); 
a garan tia da qualidade. 

III. - 2 . Colheita, identificação , 
conservação e eliminação deas 
amos ti· as 
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III. - 2 .1. Collteita de amostras: 
Realização: 

A colheita deve ser efec tuada pelo 
Pa tologis ta Clínico ou por pessoal 
a utori zado conforme a regula men
tação em vigor. Este pessoal eleve ter 
uma form ação adeq uada àá tarefa 
que execu ta . A data e a hora devem 
ser registadas . 

Todas as não-confurrniJaJ es yue 
decorram durante a colheita devem ser 
registadas por escrito, de modo a que o 
Patologista Clínico ou responsável por 
el e des ignado , possa ava li a r da 
necess idade de rejeição ou não da 
amostra . O Patologista Clíni co deve 
recusar qualquer colheita efec tuada 
em condições incorrectas. A identida
de e a categoria profi ssional de quem 
executa a colheita devem ser indica
el as e tran s mitid as ao P a tologis ta· 
Clfnico responsável pela análise. 
Material: 

A colh e ita el eve se r efec tu ada , 
regra geral, ~om material esterilizado 
e não reutilizável. O recipiente des ti
nado a receber a amos tra deve ser 
adaptado à natureza da amostra e elas 
análises a efectuar. A qualidade elo 
recipiente e, do seu sistema de fecho 
elevem ser conhec idas e adequadas 
em função da amostra para a qual são 
destinadas. A natureza, quantidade e 
concentração dos aditivos e substân
cias adjuvantes que ele possa conter, 
devem ser claramente identifi cáveis. 
O recipiente deve ser concebido de 
modo a evitar ri scos de contami nação 
pessoal ou do ambiente de poluição. 

Todas as precauções deve m ser 
tomadas pa ra o a rm aze na me nto e 
eliminação das agul has utili zadas 
nas colheitas. 
III. - 2 .2 . Identificação da 
an1ost1·as : 
III.- 2.2.1. Tubos ou t•ecipientes 
(prim ários e secm1dários): 

A etiquetagem dos recipientes que 
contêm a amostra tem que ser fei ta no 
momento da colheita pela pessoa que a 
efectua, e antes da colheita. A etique
tagem deve ser conceb ida de modo a 
evitar qualquer erro de identificação 
para que seja possível relac ionar ine
qui vocamente a amostra com o doente. 
III. - 2 .2. 2 . Envio da amostm a 
outro laboratório: 

A fi cha de envio deve mencionar 
claramente o no de amostra e/ou, apeli-
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do e nome próprio, a data e se necessá
rio hora da colheita. As condições de 
colheita, conservação e transporte da 
amostra devem ser as do laboratório re
ceptor, fornecidas ao laboratório emis
sor por escrito. Qualquer não-conformi
dade deve ser comLmicada por escrito. 

A informação clíni ca respec tiva, 
sempre que di sponível , deve acom
panhar a amostra. 

A data e hora do envio e da recep
ção da amostra devem ser registadas . 
III. - .2 .3. Conservação das 
atnostt·as: 

As condições de conservação das 
amostras devem obedecer às regras 
de segurança e higiene em vigor de 
mod o a ev ita r co nta min aç ão d o 
pessoal ou do ambiente. 

As amos tras de calibração e de 
controlo d eve m se r co nserv adas 
cuidadosamente segundo as condições 
indicadas pelo fabricante e o período 
de validad e deve se r respe itado. 
Quando não referido, o congelamento 
das alíquotas obtidas após reconstitui
ção de amostras liofilizadas é da res
ponsabilidade do Patologista Clínico, 
devendo ser validada internamente. 

As amostras ou alíquotas reconsti
tuídas a partir de substâncias liofili
zadas, que devem ter a data e a hora 
da reconstituição. Devem ser toma
das todas as precauções para evitar 
os fe nóme nos de evaporação e de 
contaminação. 

As amos tras e as respectivas alf
quotas devem se·r conservadas nas 
co ndi ções qu e prese rve m a s ua 
qualidade, a té ao seu processamento. 

O tempo de conservação da amos
tra para cada caso particular deve, no 
caso de não estar regulamentado, ser 
fi xado pelo P a tologis ta Clíni co e 
referida nos procedimentos operativos. 
III.- 3. Validação dos resultados 

A validação dos resultados é dupla: 
compreende uma validação técnica , 
que pode ser realizada pelo pessoal 
que executa a análise, e uma validação 
médi ca biológica, qu e é da compe
tência exclusiva do Patologista Clínico. 

A vali dação técni ca das análi ses 
d eve se r fe ita seg undo pro cedi
mentos precisos escritos e pressupõe 
a verifi cação dos indicadores de bom 
fun cionamento dos ins trumentos e o 
conh ec im e nt o dos res ult ados do 
controlo de qualidade interno. 
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A validação médica deve assegu
rar sempre que possível a compatibi
lidade dos res ultados no mes mo 
doente ao longo do tempo, tendo em 
consideração quando aplicáveis, as 
variações do seu estado clínico e a 
terapêutica efectu ada. A fi cha de 
informação clínica constitui um dado 
funda mental para a correc ta inter
pre tação do s res ultad os e es tudo 
posterior do doente. 
III. - 4. Expressão dos 
resultados e relatórios de 
análises 
III. - 4.1. Expressão dos 
resultados: 

A expressão dos resultados deve 
ser precisa e sem ambiguidades. Os 
intervalos de referência devem ser 
indicados, quando aplicáveis. Ou tras 
informações devem ser mencionados 
sempre que relevantes para a inter
pretação dos resultados. 
III. - 4 .2. Relatórios: 

Os relatórios das análi ses devem 
incluir os seg uintes re qui s itos : 
identifi cação e localização do labo
ratório e identificação do responsável 
técnico. Devem ser validados por um 
Patologis ta Clínico, ou por respon
sável por ele des ignado em proce
dimento escrito para o devido efeito. 

Para os laboratórios de análi ses 
clínicas, o rela tório de análi ses de 
amostras transferidas, em aplicação 
de um contrato de colaboração deve 
me nc ionar de ma neira apare nte o 
nome e a morada do laboratório que 
executou as análi ses assim como o 
nom e do direc tor téc ni co ou do 
direc tor adjunto sob o controlo do 
qual as análi ses foram efectuadas. O 
s ignatário do relatório garante a 
exactidão destas menções. 

( este caso, em aplicação do artigo 
20-1 do decreto n° 93-354 de 15 de 
março 1993, fixando as condições de 
autorização do s l a bora tór ios d e 
Patologia Clínica, o relatório deve ser 
assinado pelo director ou pelo director 
adjunto do laboratório que efectuou 
ou supervisionou as colheitas. 

Para os labora tórios de análi ses 
clínicas qu e e nvia m aná li ses a 
executar noutros laboratórios, o relató
rio de análi ses das amos tras trans
feridas, deve ser redigido em papel 
ori ginal do laboratório onde foram 
executadas essas análises e ass inado 
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pelo responsável do laboratório onde 
foram executadas. (Nota: O relatório 
pode/deve ass inalar as análises 
efectuadas noutros laboratórios, assim 
como o responsável resp ec tivo. O 
direc tor do laboratório que emite o 
relatório é responsável pela idoneidade 
do laboratório que contrata). 

Os relatório:; só podem ser forne
cidos após a sua validação médica. 
Contudo para casos espec ífi cos e 
pré -d efinido s, pod erão se r trans
mitidos resultados parciais, antes da 
validação médi ca se ndo o médi co 
assistente informado deste fac to e do 
conjunto dos resultados pedidos .Os 
res ultados devem ser confirmados 
após a validação efect uada pe lo 
Patologista Clínico e o médico assis
tente deve ser informado deste facto. 
III. - 5. Transmissão 
dos 1·esultados 
III. - 5.1. Considerações ge1·ais 

A transmissão dos resultados deve 
assegurar o res pe ito pelo segredo 
profissional. 

Os resultados das análi ses clíni
cas só podem se r forn ec ido s ao 
próprio, ao médico prescritor ou a 
qualquer outro médi co des ignado 
pelo doente, com excepção dos casos 
es pec ífi cos pre vi s tos pel a l e i ou 
regulamentos em vigor. 

Os resultados das análises são de 
um modo geral entregues ao doente 
em mão ou enviados pelo correio. 
Regra geral, a entrega deve ser efec
tuada em envelope fechado. Quando o 
doente está hospitalizado os resultados 
são enviados ao médico prescritor e 
reme tidos ao doente a seu pedido 
segundo a regulamentação em vigor. 

Se os resultados são transmitidos 
através de um processo telemática a 
um outro laboratório ou ao médi co 
prescritor, o Patologista Clínico deve 
assegurar a validade dos resultados 
transmitidos e o respeito pela confi
dencialidade. 

Qu a nd o o do ente é um adulto 
incapaz ou um menor, o Patologista 
Clínico só pode dar os resultados ao 
re prese nta nte l egal exce pto na s 
situações previstas na legislação. 

Quando o resultado de um análise 
clínica põe em jogo um prognósti co 
vital , o Patologis ta Cl ín ico d e ve 
avisar o médico assistente do doente 
o mais ràpidamente possível. 
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Se os resultados não podem ser 
comunicados ao médico assis tente, 
compete ao PC informar o doente dos 
mesmos, com tanto mais prudência e 
sensibilidade quanto mais preocu
pantes sejam. O Patologista Clínico 
deve então recomendar ao doente a 
consulta a um clínico o mais rapida
mente possível. 
III. - 5.2 . Casos particulares 

A transmissão dos resultados de 
análi ses efec tuadas num quadro de 
uma inves ti gação médico-legal e de 
Medicina do Trabalho deve respeitar 
a legislação em vigor. 

Os resultados de análises clínicas 
requi s itado s por c ompanhia s d e 
seguros, só poderão ser entregues à 
compa nhia mediante autorização 
escrita do doente para o efeito. 

IV.- EXAMES 
LABORATORIAIS 
EM INVESTIGAÇÃO 
CLINICA: 

Em grande parte dos protocolos 
de investigação clínica, são incluídos 
exames laboratoriais que têm nor
malmente como objecti vos: 

avaliar o desemp e nh o d e um a 
análi se clínica; 
pôr em evidê ncia um a proprie
dade farmacológica ou terapêutica 
de um medicamento; 
de tec tar uma tox icidade suscep
tível de in duzir um a a lte raçã o 
metabólica geral ou uma insufi 
ciência orgânica ou fun cional. 
No dec urso des tas experi ências, 

deve dar-se, na interpretação dos resul
tados, uma importância primordial aos 
métodos es tatísticos empregues para 
evitar falsas conclusões no estudo. 
IV. - l. Estabelecimento do 
p1·otocolo experimental: 

É do seu ri gor que depende em 
grande parte a qualidade do estudo . 

O protocolo experimental é es ta
belecido tendo em con ta as exigên
cias legislati vas e regulamentares, 
por acordo entre as diferentes partes 
interessadas. 

Deve desc rever de talhadame nte 
as vár ias e ta pa s e op e rações el o 
estudo. No qu e respeita ao labora
tór io , para a lé m da na tureza, do 
número e ela frequência dos exames 
requi s itados, deve se r dada parti
cular atenção aos seguintes pontos: 
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Medicamentos admi.nistrados (o u 
seus metabolitos) susceptíveis de 
fal sea r alg uns re sultados analí
ti cos. 
Horário das colheitas e a sua rela
ção co m a adm ini s tração do s 
med icamentos. 
Condições de colhe ita, etiqu e ta
gem. e tran s porte para o labo
ratório, assim como a temperatura 
e o tempo de conservação em caso 
de análi ses diferidas. 
Incidência de dias feriados ou fin s 
de semana. 
Devem ser estabelec idos procedi

mentos opera ti vos claros e de talha
dos para uso do pessoal encarregado 
da co lh e ita, da id e ntifi caçã o, ela 
preparação prév ia , do transporte e da 
eC~.ec u <;ão das análises. 

Os métodos analíti cos devem se r 
escolhidos Lendo em conta a sua pra
tica bilidade e desempen ho em função 
dos req ui s itos do es tudo e têm de se 
manter constantes ao longo do estudo. 

No caso de suspeita de toxicidade 
de produtos ad ministrados detectável 
pelos métodos analíticos, es tes não 
devem ser executados em diferido. 

O re latório deve se r e nviado ao 
médico investi gador. 
IV. - 2. Execução do pt·otocolo: 

O patologista clínico res ponsável 
pela exec ução do protocolo labora
torial deve vigiar: 

a boa execução das a náli ses em 
conform idade com as ins tru ções 
deste guia e as regras ·do protocolo 
experimental; 
a 1·alidação dos res ultados; 
o relatório dos resultados; 
a transmissão elo rela tório; 
o arquivo de todos os dados analí
ticos re levantes conducentes aos 
resultados. 
Em es tudos multi cên tri cos, e no 

caso de se confiar a um só laborató
rio a realização d e d e termin adas 
análises, devem es tabelece r-se pro
cedimen tos ope rati vos para envio das 
amostras biológicas para o labora
tório exec utante. o cas o d e não 
harer es ta so luç·ão cen tra li zadora, 
tod os os laboratórios incluídos no 
estudo de1·em usa r ri gorosamente os 
me::; mos procedimentos opera ti vos. 
IV. - 3. Relatórios de t·esttltados: 

Para além dos resultados de cada 
amostra. ::;egundo as instruções deste 
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guia , é aconse lh <'ível que o patolo
gista clínico estabeleça antes do iní
c io do es tudo um documento geral 
sobre todos os métodos analítieos, os 
métodos de con trolo da qualidade e 
os mé todos para interpre tação e 
ap resentação dos res ultad os. Es te 
documento gera l d eve integrar o 
protocolo ex per i mental. 

V. - GARANTIA DA 
QUALIDADE: 

Todos os laboratórios que execu
tem análi ses clínicas devem le r um 
s is te ma d e ga rantia d a qualidade 
baseado em procedimentos esc ritos 
referentes às diferentes fa ses do ciclo 
analítico. A qualidade não depe nde 
exclus i vamenle da análi se propria
me nte dita , qu e deverá se r contro
lada com programas de Controlo de 
Qualidade Interno e el e Avali ação 
Externa da Qualidade . A qualidade 
d epe nd e \amb é m d a orga ni zaçã o 
geral do laboratório, da qualifi cação. 
formação e motivaçã o do pessoal 
técni co e adm inistrativo, do res peito 
pelos procedime ntos ope rativos, do 
a tendimento de clientes e da forma 
como se tratam as reclamações. 

Um s is te ma de garan ti a el a 
qu alid a d e deve es tar e m funcio
namento perman ente, el eve abranger 
todo o pessoal do laboratóri o e tem 
d e te r um re s po nsá vel pe lo se u 
funcionamento. 

O s i s te ma d eve asseg urar a 
ex istência de registo escri to de todos 
os proced ime ntos de co ntrolo, das 
não-co nformid a d es e das acções 
correcti vas. Sem es te registo, é difícil 
ou mesmo imp ossíve l , e nco ntrar 
erros e/ou anali sar as suas causas de 
modo a evitar a sua repeti ção. 
V. - L Responsável da Gat·antia 
de qualidade 

O sistema da gara ntia de qualida
de do labo ra tório te m de Le r co mo 
res ponsável um Patologis ta Clíni co 
designado para o efe ito. 

Es te res pon sáve l te m que te r a 
formação, a compelê nc ia e a expe
ri ê nc ia necessá ria s para exec utar 
es ta tarefa e te m que a::;::;egurar, 
nomeadamente: 
a) Quanto ao pessoal 

que sejam implemen tados pro
ced im e ntos opera ti1 os para a 
hi giene e segurança no trabalho; 
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que cada tarefa no laboratório 
seja reali zada por pessoal com 
a qualificaç ão, formação e a 
experiência adeq uadas; 
que o pessoal es teja sens ibili
zado para a noção de garantia da 
qualidade e a ponha em prática. 

b) Quanto aos procedimentos 
opet·ativos 

a sua validação; 
a sua implementação por todo o 
pessoal do laboratório; 
a inform ação do pessoal no 
caso d e uma mod ifi cação de 
procedimentos, ga rantindo a 
s ua subs tituição e a anulação 
do procedimento anteri ormente 
e m vigor. Es ta modifi cação 
deve ser con forme ao ponto lil 
l.l deste guia; 
a conservação em fi cheiro cro
nológico de todos os proced i
mentos opera ti vos e s uas mo
dificações. 

c) Quanto ao controlo da quali-
dade 

a gestão do programas de Contro
lo da Qualidad e Inte rn a e de 
Avaliação Exte rn a ele Qualida
des; 
a boa utilização dos dados forne
cidos por estes programas e a cor
recção de eventuais anomalias; 
a transmissão das suas observa
ções aos responsáveis envolvidos. 

d) Outt·os 
as co ndi ções de utilização e 
armazenamen to dos reagentes; 
a manutenr,:ão do equipamento e 
respectivos registos ac tualizados; 

V. - 2. Controlo de Qualidade 
lntel'llo (C.Q.I.) 

O C.Q .I. co ns is te na a náli se de 
a mos tra s de co ntrolo nas mesmas 
condições que as amostras clínicas. 

Os procedimentos operativos devem 
especi1icar a frequência da análise das 
a mos tras de cont rolo e os va lores 
ace it<'íve is para cada cons tituinte. 
Devem também conter as instru ções 
res pe itantes às medidas a tomar em 
caso de detecção de anomalias. 

As amostras de controlo não podem 
em caso algum se r substituídas por 
amostras de calibração e vice-versa. 
V. - 3. Avaliação Externa da 
Qualidade (A.E.Q.) 

A A.E.Q . é uma avali ação retros
pectil·a que permit e uma comparação 
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entre labora tórios e tem como objectivo 
a melhoria da qualidade do trabalho do 
conjunto dos participantes. A entidade 
organizadora envia amostras iguais aos 
,·ários laboratórios parti c ipan tes, 
recoLhe os resultados obtidos, anal isa
os e de roh·e -os com com e nt á ri os, 
garantindo sempre a con1idencialidade 
dos resultados indi,·icluais. 

O la boratório de ve parti c i par e m 
progra mas de A' ali ação E xtern a da 
Q ua lid ade o rga ni za do s qu e r por 
soc ie dad es c ie ntífi ca s , qu e r por 
as oc iações de patologis tas clínicos, 
qu e r por o utro s o rga ni s mos d e 
recon hec ida idoneidade. 

Para qu e es tes programa s seja m 
út eis. têm ele se desenvolver num cli
ma de confiança recíproca e é indi s
pe nsá ,·e l um a participação lea l qu e 
seja o re flexo de uma correcta prá tica 
labora torial. Cma optimização artificial 
dos resultados do controlo é inútil para 
o la bora tó ri o e noc iva qu e r pa ra a 
colectiridacle. quer para o conjunto dos 
outro s labora tór ios para q ue m os 
resultados globais são preciosos. 

Os res ultados indi ,·iclu a is e glo
bai s da A.E .Q. de1·em se r ara li ados 
por toda a eq uipa do labora tóri o. O 
es tud o c rítico das a noma li a s de tec
tad as pod e . não só se r útil pa ra o 
e sc la re c im e nto d as cau sas el e um 
res ultado di scordante e apa re nt e 
me nt e inex plicável. co mo pod e a té 
le var à reavali ação do mé todo utili
zado pe lo laboratór io. A inex is tê nc ia 
d es ta a n diação crí ti ca e a cons e 
qu e nt e indife rença pe rante os re:;ul
tados p e rp e tüaní e rro s e to rn a rá 
in útil a participaç·ão na A.E .Q. 

VI. - CONTEÚDO E 
CONSERVAÇÃO DE 
ARQUIVOS 
VI. - l. Conteúdo 

Excep to qua nd o exis tir legis lação 
específica os arqu i1o,; do labo ra tóri o 
de ,·e m no mínimo conte r: 
VI. - l.l. Resultados das análises 

Os r es ultados nominativos das 
aná li ses efec tu adas pelo labora tório 
dn·e nl >' t'r co n ~e rnHl o s pe lo me nos 
ll lll <1 110. 

VI. - 1.2. l\'lanual de 
pt·ocedimen tos 

L"m e \ e mpl a r do manual de pro
ct>d iHl t'Hto,.; t' ,.; ua ,; modificac;ões de ,·e 
;;e r L"Oil >'t' l"\ ado desde a data da :; ua 

dade . co é g t o s 

aplicação até um ano após deixar de 
ser utilizado. 
VI. - 1.3. C.Q.I e A.E.Q. 
VI. - 1.3.1. 

Os resultados do programa de con
trolo de qualidade interno devem ser 
conservados pelo menos durante um 
ano. 
VI.- 1.3.2. 

O r es ultado da s aná li ses do 
programa de avali ação ex te rn a da 
qualidade devem ser conservados no 
mínimo, três anos . 
VI. - 1.3.3. 

O re g is to das medida s tomada s 
para co rri gir eve ntu a is anomalia s 
de tec tadas e m qualque r dos progra
mas mencionados anteriormente deve 
ser conservado durante três anos. 
VI. - 1.4. Estatística 

O regis to es ta tís ti co (pelo me nos 
se mes tral) da s análi ses efec tuadas 
pelo laboratório ou enviadas por es te 
a outro lab"oratório de ve ser conser
vado pelo menos cinco anos . 
VI. - 1.5. Outt·os docwnentos 
VI. - 1.5.1. 

Os doc um e ntos refe re ntes a ins
trumentos e sua manute nção devem 
se r con servados e nqu a nto es tes se 
encontrarem e m uso. 
VI. - 1.5.2. 

Os doc umentos relativos a reagen
tes e material consumível devem ser 
conservados enquanto se encontrarem 
em uso. 

VI. - 1.5.3. 
Os contratos ou documentos relativos 

à recolha de resíduos devem ser con
servados pelos prazos previstos na lei. 
VI. - 2. Conse1·vação 

Os arquivos devem estar guardados 
num local a propriado para este fim , 
p~rmitindo a conservaçã-o dos docu
mentos sem se de teriorarem (condi
ções de temperatura e humidade) . 
VI. - 2.1. Confidencialidade 

Devem tomar-se todas as medidas 
necessárias para assegurar a confi
dencialidade dos dados nominativos. 
VÍ. - 2.2. Anruivos 
informatizados 

Sempre que os· doc umentos sejam 
conservados num sis tema informático 
devem tomar-se precauções para evi
tar a perda acidental de informação. 
As informações a rquivadas el evem 
se r cop iadas para doi s s uport es 
informáti cos di s tintos: um que serve 
para a consulta habitual e outro para 
·reserva . A le i tu r a da s informações 
arqui vadas deve es tar perman e nte 
mente acessível durante todo o te m
po da sua co nservação sem prejuízo 
das regras de confide ncialidade. 
VI. - 2.3. Organização 

A organização e classificação dos 
do c um e nto s d e ve p e rmitir a s u a 
cons ulta rápida e fá c il. 

1 Reme ter à lei do Licenciamento 
dos Laboratórios. 

Formação em lnformática 
CALENDÁRlO DE CURSOS 

DESIGNAÇÃO CURSO DATA 
Windows 95 ( nível 1 ) l curso 06/01 a 17/01/97 
wõr_d_7~õ- --------------- -~ êürsõ----------- 2õ7õ 1-ã õ17õ279i--
------------------------ -]( cÜrsÕ- ---------- 247õ2-ãõ77õ379i--
rõwer-rõirii: -i.õ----------- -~ êür5õ----------- 2õ7õ 1-ã õ17õ279i-
------------------------ -1(êür5õ---------- -247õ2 -ã õ77õ379i --
Excel-7 :õ---------------- -~ <:ür5õ----------- õ37õ2 -ã 227õ279i-
------------------------ -]( cÜrsÕ----------- -1 õ7õ3 -ã 217õ379i-
Ãêcess-7 :o---------------- -1êür5õ---- ------- õ37õ2 -ã 227õ279i -
------------------------ -]( cÜrsÕ-------- --- -1Õ/Õ3 -ã 217õ379i --
lnt-emet----------------- -1(cür5õ----------- _1_1/õ 1797: sá1lãctõ--
-------------------------n1êü"T5õ __________ 1a7õ1797:sá1lãaõ--
------------------ -------1v éü"T5õ ___ ___ ___ _ 257õ1/97:sá1lãaõ--

Para inscrição contactar a Ordem dos Médicos (D. Manuela Correia) 
Av. Almirante Gago Coutinho, 151-1700 Lisboa - Tel f: 84271 13 
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actua l clacle . 

Jantar de Curso 
jjA GERAÇÃO PERDIDA" 

... encontrou-se 

Realizou-se na Sede da 
Ordem dos Médicos o 
jantar comemorativo do 10° 
ano de li cenciatura do 
Curso 80/86 ou seja do 
"Curso dos Desvinculados 
de 89", a que se 
assoc iaram alguns colegas 
de Cursos posteriores 
(82/88 e 84/90). Para 
comemorar esta data 
efémera juntaram-se cerca 
de 70 médicos deste Curso 
(da Faculdade de Medi cina de Lisboa), tendo-se perspectivado um pouco do 
futuro desta geração entre providos, contratados, eventualmente 
desempregados e desempregados. À geração precedente (Maio de 68/25 de 
Abril) agradeceram eloquentemente "a corda no pescoço", terminando com a 
promessa de realizar novo jantar para a comemoração dos 15 anos de Curso, 
mesmo que já não exerçam a Medicina por essa altura. 
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CONSULTO RIA FISCAL 
REGULARIZAÇÃO 
DE DÍVIDAS FISCAIS 
E DE SEGURANÇA 
SOCIAL 

Informamos todos os interessados 
que com a entrada em vigor do 
Decreto-Lei no 235-A/96, de 9 de 
Dezembro, publicado no dia 16, 
foram introduzidas diversas 
alterações ao Decreto-Lei no 
124/96, de 1 O de Agosto, que 
estabe lecem as condições que 
devem ser cumpridas para a 
regu larização de dívidas f iscais e 
de segurança social (Revista da 
Ordem do mês de Setembro/96, 

pag. 30). 1e 
Nesse sentido, importa referir e 
sublinhar as de maior re levância 
com a menção, novamente, de 
outros benefícios: 

a) O prazo da entrega do 
requerimento foi prorrogado 
até 31 de Janeiro de 1997; 

b) Os juros compensatórios 
beneficiarão das reduções 
seguintes: 

b1) 80% se o pagamento das 
dívidas for efectuado na 
totalidade nos três meses 
seguintes ao do deferimento 
do ped ido. 
Não há liquidação de juros de 
mora vencidos nem vincendos 

e as custas são reduzidas a • 
metade, nos processos de 
execução fiscal. 

b2) 60% se o pagamento das 
dívidas for efectuado no 
prazo máximo de 2 anos 
O pagamento dos juros de 
mora vincendos é dispensado. 

b3) 40% se o pagamento das 
dívidas for efectuado num 
prazo superior a 2 anos. 

Quaisquer esclarecimentos sobre 
este assunto ou de outros de 
índole fiscal poderão ser obtidos 
através da Consu ltaria Fiscal, na 
Avenida Gago Coutinho, 151, em 
Li sboa, às 3as feiras, das 1 O às 13 
horas e às 5as feiras, das 18,30 às 
20,30 horas. 



act ual 

1 
A 

declaração modelo l deve ser 
entregue de l de Fevereiro a 
15 de Março, inclus ivé (ex

clusivame nte re ndim e ntos d e tra
balhos dependentes e de pensões) e 
a declaração mod elo 2, de 16 d e 
Março a 30 de Abril. 

Podem ser abatidos e deduzidos 
aos r e ndim e ntos e nglo bad os as 
despesas a seguir mencionadas, des
de que devidamente documentadas; 

1- NA TOTALIDADE: 
1.1- Despesas de saúde; 
1.2- Pensões de alimentos fi xadas 

judicialmente; 
1.3- Donativos a fa vor do Estado, 

utarquias e Regiões Autónomas; 
1.4- Despesas de educação e de 

reabilitação e os prémios de seguros 
de defi cientes. 

2- COM LIMITES: 
2 .1- Despesas d e edu cação, 

e nca rgos co m lares, despesas d e 
saúd e de ascendentes, propinas de 
e ns ino s uperior e despesas com a 
a qui s ição d e equipam e ntos no vos 
para a utili zação de energias renová
veis, até ao limite de 159 contos (não 
casados) ou 319 contos (casados). 

Estes limites são aumentados para 
183 contos e 365 contos, respectiva
mente, no caso da diferença resultar 
de encargos com propinas de ensino 
superi or ou para 262 contos ou 422 
contos, se a difere nça res ultar da 
aquisição dos aludidos equipamentos; 

• 2.2- Os juros e as amortizações de 
dívidas contraídas em imóveis para 
habitação e, ainda, as rendas pagas em 
habitação própria permanente deri
vadas de contratos celebrados a pattir 
de 15 de Outubro de 1990, nos termos 
do RAU, até ao limite de 297 contos. 

Pod e se r utili zado o sa ldo das 
contas poupança-habitação. 

2.3- Os prémios d e seguros d e 
vid a, d e doença e d e ac id e ntes 
pessoais e as contribuições facultati
vas de Seguran ça Soc ia l - a té ao 
limite de 35 contos (não casados) e 
70 con tos (casados). 

2 .4- As quoti zações sindica is com 
o limite máximo de l o/o do re ndi 
mento bruto do trabalho dependente, 
acresc idas de 50% . 

d a d e 

Informações Gerais 
Não é abatida a parte das quoti

zações que constituem contrapartida 
d e b e ne fí c io s relativos à saúde, 
educação, apoio à terceira ida de, 
hab itação e seguros. 

2.5- lO% dos montantes aplicados 
na aquisição ou construção de imó
veis para habitação, sem recurso ao 
crédito. 

2.6- Os donativos concedidos a 
instituições religiosas, de solidarie
dade social, de benefi ciência, museus, 
bibliotecas, teatro, música, creches, 
jaTdins de infância, centros de cultura 
e de despmto, até ao limite de 15% do 
rendimento líquido englobado. 

2.7- Dedução de 65% dos rendi
me ntos de trabalho dependente no 
máximo d6 465 contos ou o montante 
das contribuições para a Segurança 
Social se excederem aquele limite. 

Os deficientes benefíciam de uma 
dedu ção acrescida de 50%. 

2.8- As pensões têm uma dedução 
de 1350 contos. 

2.9- São consideradas despesas de 
manutenção e de conservação de pré
dios urbanos an:endados e dedutíveis: 
seguro de incêndio, despesas de con
domínio, taxa de conservação de esgo
tos, despesas com porteira, limpezas, 
e l evadores, e nergia, in s talações 
eléctricas, canalizações, obras, etc. 

2 .10- As rendas de prédios urba
nos através de contra tos celebrados 
nos te rmo s do RA U (a pa rtir d e 
15 /10/90), c ujo valor me nsal não 
ultr a p asse 2 02.396$ , pod e m se r 
abatidas ao rendimento. 

O a ba tim e nto te m co mo limite 
máximo, por con trato, de 809.584$. 

Só benefi c iam os contra tos cele
brados até 31 de Dezembro de 1993 
( vet• quadro e m baixo). 

Os suj eitos passivos podem apro
veitar os seguintes benefi c ias fi scais, 
através do anexo H: 

a) Plan os Poup a n ça- R eforma 
(PPR's), com o limite de · 400 contos 
por suj e ito passivo não casado ou por 
cada um dos cônjuges . 

b) Depósitos Poupança-Habitação 
(PH) , com o limite de 400 contos, 
quer casados quer não casados. 

c) Planos d e Poupança Acções 
(PP A), com dedução aos rendimentos 
de 30% do montante das entregas 
fe itas em 1996, com os limites de 
150 contos (não casados) e de 300 
contos casados . 

Estes Limites são aumentados para 
196 contos e 391 contos, respectiva
mente, quando a aqui s ição for feita 
por trabalhadore s da e mpresa 
objecto da privatização. 

e) Os depósitos d e contas pou
pança-condomínio fe itos em 1996, 
são dedutíveis a té l o/o do seu valor 
matricial, com o limite de 26 contos. 

É cumulável com a conta poupan
ça-habitação. 

f) Os rendimentos de propriedade 
inte l ec tu a l , d es ignada me nte os 
auferidos por escritores que sejam os 
titul ares originários, n ão são 
tributados em IRS em 50 %, a té ao 
limite de 6000 contos. 

g) As remunerações de trabalho 
dependente e independente auferidas 
por DEFICIENTES, estão isentas de 
IRS, em 50 % do seu valor, com o 
limite de 2412 contos e as pensões em 
30%, com os limites de 1361 contos 
(deficientes em geral) ou 1811 contos 
(defientes das Forças Armadas). 

Serão prestados todos os 
esclarecimentos sobre matéria fiscal 
na Consultaria Fiscal, na Avenida 
Gago Coutinho, 151, em Lisboa, às 
3asfeiras, das 10 às 13 h, e sasfeiras, 
das 18,30 às 20,30 horas, durante 
todo o ano: Tel. 01-8427100 -
Fax. 01- 8427101 

As taxas aplicáveis do IRS são as seguintes: 
Rendimento (em contos) Taxas(%) Parcela a aba ter (em contos) 
Até 1010 15 
>1010 a 2350 25 101 
>2350 a 6000 35 336 
>6000 ' 40 636 
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homenag e m . 

Cerirnóniá de Homenagem 
ao Prof. Carlos Ribeiro 
No dia 24 de Outubro ocorreu, na Aula Magna da F.M.L., 

mna cerimónia de ho1nenagem ao Prof. Douto s Ribeiro, dias antes 
da sua aposentação de Director da Unidad ento Intensivo de 

Coronárias de Arsénio Cordeiro (UTIC-AG lhnite de idade. 

C 
ompareceram o Prof. Científi co. Na. F.M.L., como 1 ( 

Doutor Miguel Carneiro assistente, professor auxili ar, l · 
d e Moura, Direc tor do sor agregado ou professor cate~ 
H.S.M. , Prof. Martins e ti co, ensinou nas cadeiras de Patola-
Silva, Director da F.M.L. , gia Médi ca, de Clíni ca Médica , de 

Prof. David Ferreira, Pres idente da Medicina III, d e Cardiolog ia , de 
Assembleia de Re prese ntantes da Fi s iopatologia e de Introdu ção à 
F.M.L. , Prof. Doutor J. Lobo Antunes, Clínica. Na F.M.L. , foi o cri ador do 
Presidente do Conselho Científi co da Grupo çle Es tudos Pós-Graduados, 
F.M.L. , Enfermeira Gaspar Coelho, e mbri ã o muito ac tivo do a c tua l 
Enfermeira Directora do H.S.M., Dr. Departamento de Educação Médica. 
Reimão Pinto, em representação da També m foi o im pu ls ion ador das 
F und ação Ca lou s te Gu lb e nkian , c ad e ira s d e Fi s iopatolo g ia e da 
directores de serviço de Cardiologia e Introdu ção à Clíni ca . Na F.M.L. , 
Cimrgia Cardiotorácica da cidade de patrocinou inúmeros doutoramentos 
Lis boa , directores d e se rviço e e vári as agregações . Os doutorados e 
numero sos médi cos , enfe rm e iros, agregados estão aqui todos presentes . 
técnicos e auxiliares de acção médica É evidente que deixa continuadores . 
do H. S.M .. Usaram da pa lavra os Foi s in gular o pap e l do Prof. 
direc tores do H.S.M. e da F.M.L. e o Carlos Ribeiro na Sociedade Portu-
Prof. Soares da Costa que justiJicou a guesa de Cardiologia (SPC) . A s ua 
homenagem do modo seguinte: passagem, como sec re tário ge ral e 

"A todos, os agradeciment~o n- ~~· ente da SPC, transformou-a na 
tidos do pessoal da UTIC- c' or 11a tiva soc iedade c ie ntífi ca 
pa rti c iparem nes ta ho1 a e n . r a, is to sem demé rito das 
singela ao Prof. Carlos Ri i o. f o L • s dades c ientíficas. Desde ·• homenagem e não despe d 9 ~~~ OL esses ca rgos, os congres-
pessoal da U.T.l.C.-AC tim anu · da SPC passaram a ter 
contar com a sua presen ar. co , a d 00 participantes . V /Ex" 
seu valioso conselho. É UI a ho1 ·wu ~ director da Revista Portu-
nagem mais que merecida p~àsJ.~ glieSJI':c\i Card,iologia até há cerca de 
qualidades excepc ionai s de ifí~ ~ eses . E um a rev is ta de alto 
de inves ti gador e de pedagogo. • 1rt6! c ie ntífi co. A Re vi s ta Portu -

Não me vou referir ao seu exten- guesa de Card iologia é ímpar: julgo, 
s íss imo c urri c ulum, ne m se qu e r que é a ún ica revi sta científi ca por-
te nta r res umir o qu e foi a s ua tu guesa qu e s imultan eam e nt e é 
actividade médica durante 45 anos . mensal e se publica mensalmente. 
Quem ler o seu curriculum verificará O Prof. Carlos Ribeiro passou por 
que foi uma vivência plena. Contudo, todos os graus da ca rreira hospitalar: 
vale a pena salientar alguns aspectos. foi ass is tente, chefe de se rviço e é 

Na F .M.L. , V/Ex" li ce nc iou- se, director de se rviço. Dese mpe nhou 
dou torou-se com 20 valores, nota todas as fun ções : cons ulta ex terna , 
raríssima naquele tempo, agregou-se, urgê nc ias, médi co de enfe rmari a, 
é professor catedráti co e foi , até há res id e nte e sé nior da U.T.l.C .. É 
pou co, Pres id e nte do Con se lh o direc tor da L.T.l.C. des de 1980. 
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comum mes tre 
Prof. Carlos Ribeiro, o maior elogio 
que lh e posso fa zer é qu e Arsénio 
Cord e iro teve um di gno s ucessor 
Se não ve jamos . A U .T.I. C. , te m 
excelentes indicadores de efi ciência 
técnica e contribuiu para a formação 
de centenas de internos do Internato 
Comple mentar de Card iologia , de 
Medicina Interna e de Anes tesia. A 
produção científica da U.T.I. C. é de 
boa qualidad e, c omo pod e se r 
a prec iad a nos li vros de co muni
cações de congressos e prin cipal
me nle nos a rti gos publi cados em 
re vi stas nac ionais e internac ionais. 
Só V /Ex" tem ce rca de 400 arti gos 
publi cad os . Se is dos se us cola bo
radores são "fellow" da Soc iedade 
Europe ia de Ca rdiologia . O Prof. 
Ca rlos Ribeiro é sóc io de inúmeras 
soc iedad es c ie nlífi eas, e ntre elas, 
d as Soc ie dad es d e Cardi olo gia 
fran cesa, brit â ni ca, es pa nhola e 
brasileira, e é "fellow" da Sociedade 
Europeia de Cardiologia, da Ame ri
can Heart Assoc iation, do Ameri can 
College of Cardiology e da New York 
Academy of Sc iences. Foi V /Ex" o 
ún ico português que, até ao presente, 
foi 1·ice-pres id e nt e da Soc ied ade 
Europeia de Cardiologia. 

Dr. . Ca rlos . te rmino co mo pri n
cipiei: o pessoal da U.T.I.C. cont inua 
a contar com a sua presença e com o 
seu conselho. e deseja feli cidades a 
Si, Famíli a e, em espec ial. aos seus 
nove nétinhos. Um abraço e até já" 

No fim da cerimónia de homena
gem, o P rof. Carlos Ribeiro agrade
ceu. te ndo s ido cumpriment ado por 
todos os present f:'s. 



op n~ão . 

Titulação Única 
I João Ribeiro Santos 

A 
" Ordem elos Médi cos/ 
Revis ta" publica no seu 
nümero ele Maio do ano 
tra nsacto um artigo el e 
op ini ão elo Dr. Paulo 

Simões sob o título "Titulação Úni 
ca". O articu li s ta s us te nta a ma nu
te nção elos ac tu a is moldes da pro va 
de titulação contra o leva nta me nto 

as «( ... ) prim e iras vozes qu e pre
te nde m aca ba r co m este ti po el e pro
va >>, as qu a is utili za m, na s ua op i
ni ão. << arg um e nt os e m tudo es 
tra nhos, senão pouco credíveis( ... )>>. 

Dado que o Colégio da Especiali
dade d e 0/efrÓlogia te m s id o um a 
dessas mais a c ti v as 1·ozes, dado qu e o 
arti culi sta não a prese nt a os verdad ei
ros fu ndamentos ela nossa posição crí
ti ca em relação à chamada t.ilulaçào 
zínica e dado que a Revista nunca pu
bli co u nen hum dos docu me ntos por 
nós (e por outros) ela borados sobre o 
te ma, não se rá abusivo que s uge ra
mos, por de legação do Colég io d e 
Ne frologia . qu e esta nossa ca rt a seja 
publicada no seu próx imo nümero. 

Re umiclam e nl e, aprese nt a mo s 
Jri me iro os fu ncl a me nt os ela nossa 
pos ição à chamada titulação üni ca 

e, de poi s, a nossa propos ta para a 
s ua reformul ação. 

A - Os f1mda mentos de Ot·dem 
legal 
l. O Es ta tuto d a Ord e m elo s 

Mé di cos (EOM) é intitu ído l ega l
me nte pelo Dec re to-Le i n" 282/77 de 
5 de Julho. A sua re vogação total ou 
parcial só pode ser obtida por um dos 
seguintes meca ni smos: ou por diplo
ma de di gnidade igual ou s uperi or ou 
por s ufr ág io el os méd icos, se ndo 
n es te ca so necessá ri o obte r , el os 
1·otos ex pressos, doi s te rços ele Yotos 
favorá1·eis (A rti go 100" do EOM). 

Co mo qua lquer des tas co ndi ções 
não foi obse n ·ada o EOM manté m-se, 

na sua totalidade, em vigor e os seus 
prece i tos não pode m se r ofend idos 
por uma Portaria . 

2. Ora o EOM consagra pelo seu 
Arti go 90° qu e "é da única e e:-..;clu
siva co mp etênc ia da Ordem do s 
Médicos o reconhecimento da indivi
dnalização das esp ecialidades e 
competências médicas e cirúrgicas, da 
correspondenl~ qualificação profissio
nal médica e da atribuição do respec
tivo título de especialista". Logo a 
seguir, o Art igo 91° es tabelece qu e 
"só os médicos ÚJscritos no quadro de 
especialistas da Ordem dos Médicos 
podem usar o respectivo título e fa zer 
parle do correspondente colégio". 

Quer is to di zer que o Estado defi
niu que a (mica e ntidade competente 
pa ra a atribui ção elo títul o profi ss io
nal de espec iali s ta é, para todos os 
efeito s, a Ordem elos Méd icos . l ão 
reconhece essa competê nc ia a outras 
entidades, nem mesmo aos hospitai s 
ou outras in s titui ções sob a s ua 
tutela. 

Ora aq ue la defini ção legal ma n
teve-se e mantém-se em vigor porque 
não foi revogada. 

Todav ia, foi esse mes mo Estado o 
prime iro a infringir a Le i ao " cli s pe n
sn r" a üni ca titulação legal em espe
c iali s ta para o acesso a luga res da 
"sua" Carre ira Méd ica pa ra os qu a is 
e ra ex ig íve l aqu e la qualifi cação . 
Co m efe ito, para concorre r a lugares 
do qu ad ro pe rm a ne nte ela Ca rre ira , 
ba s tav a aos mé dico s ca ndidato s 
terem obtid o aprovação na aval iação 
final elo res p ec ti vo int e rn a to 
compleme ntar - o qual não atri buía, 
co mo vimos, título e m espec ia li s ta 
co m e feito legaL 

3. Durant e um l argo p e ríodo 
holll'e médi cos com o I ítulo ele espe
c ia li s ta a tribuído pe la OM (legal), 

25 

mé di c os " titulado s" il egalm e nte 
pelos se rvi ços el e saücl e es tata is e 
médicos com "dupla" titulação. 

Foi perant e es ta s itu ação el e 
" dupl a titulação ele fa c to" qu e a OM 
e ncetou a sua luta com o objecti vo ele 
re pôr a titulação " Li ni ca" . 

Co m es te objec ti vo es tamos el e 
acordo. Não co ncorda mos é com a 
mod a lidade e ncontrada - a té porque 
ela é ilegal e a te ntóri a da dignidade 
el a OM. 

4 . Com e fe ito , a s modalidad es 
pe l as quai s um médi co se pod e 
insc reve r num colég io el e es pec ia 
lidad e (e, impli c ita me nte, se r re 
conhec ido co mo titulado e m es pecia
li s ta) e nco ntra m- se d efinida s no 
Art igo 92° elo EOM e são as seguin
tes: 

a) ou por "(. .. ) aprovação em pro
vas da especialidade em refe rência 
prestadas perante júri proposto pelo 
respectivo colégio (. .. )" (note-se que o 
colégio propõe o jüri e não uma parte 
elo jüri); 

b) ou "( ... ) por qualificaçcio consi
derada equivalente pela Ordem dos 
Médicos, com parecer favorável de wn 
júri nacional da respectiva especiali
dade, nomeado pelo Conselho Nacio
naL E.1;ecut.ivo" (note- se, um a vez 
ma is, que o EOM se refe re a um jüri 
nomeado pelo CNE e não a partes 
dele). 

Ora o que a portari a no 695/95 ele 
30 el e Junho estabelece no seu Artigo 
60° é qu e a OM designa, para inte
gra r os jüris ela P rova ele Avaliação 
F i na 1 elos ln te rna to s Co mple me n
tares, três ele mentos efec ti vos e um 
suple nte para um total ele c inco ele
me nt os efec ti vos . I s to é, a OM 
des igna apenas partes ele jüris e não 
os jüris . Não obse rvando esta deter
minação a ex igê nc ia legal definida 
no EOM para a constitui ção elos jüris 
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para as modalidades de atribuição do 
título de es pec ialis ta , a pro va de 
avaliação constante da Portaria em 
análi se não é a prova de atribuição 
de título de especiali sta. É, portanto, 
e porque possui esse obj ectivo de 
titular médicos em es peciali s ta s , 
ilegal. 

5. Mas procura-se contornar este 
impedimento legal. os preâmbulos 
das Portarias n°s 186/94 de 31 de 
Março e 1040/94 de 29 de Novembro 
(das quai s a referid a Portari a qu e 
actualmente regulamenta a Prova de 
Avaliação Final do Internato Com
ple me ntar é uma co ntinua ção) é 
me nc ionado qu e o Mini s té ri o da 
Saúde pretende conferir "(. . .) à ava
liação final do internato complemen
tar melhores condições de idoneidade 
e isenção, que possibilitarão, por sua 
vez, o reconhecimento por parte da 
Ordem dos Médicos da habilitação 
obtida". 

Com efeito, o EOM prevê o reco
nhecimento de equi valênc ia, o que 
daria sa ti sfação à pretensão do Mi
ni s tério. Contudo , esse reconheci
mento exige a observância de algu
mas co ndi ções. A qu e cobriria a 
situação em apreço é estipulada na 
alínea b) bo no 2 do Artigo 92° do 
Estatuto. Ali se lê: 

"2. A equivalência por apreciação 
curricular será f eita por wn jtíri na
cional, devendo o candidato preen
cher, pelo menos, um dos seguintes 
requisitos: 

( ... ) b) Ter prestado provas de nível 
técnico equivalente perante júri de 
âmbito nacional (. .. )" 

Constata-se, assim, que a OM não 
pode recon hecer equi va lê nc ia às 
provas ele avaliação fin al elo internato 

co mple mentar porqu e não houve 
n e nhum júri n ac ion a l qu e te nha 
efec tuado a apreciação curri cular 
dos candidatos nem estes prestaram 
perante ele provas equivalentes . De 
facto, o modelo instituído pelo Minis
tério obriga a um número el e júris 
que é, pelo menos, igual ao número 
de serviços que apresentam candida
tos ao " título". Este número é ainda 
agravado pela imposição de integra
ção elos respecti vos orientadores de 
formação. Na prática, isto resulta em 
haver tantos júris quantos os candi
datos. Não acreditamos qu e haja 
quem considere que estes júris cor
respondam ao (ou se encontrem perto 
do) conceito de júri de âmbito na
cional. 

Mas mais importante do que isto 
se ria a OM por um lado a tribuir 
(tácita , s is temáti ca e obrigatoria
mente) o -título de especiali sta por 
equi valência e, por outro lado , ser 
praticamente afastada da sua atribui
ção directa. Isto resulta no abusivo 
esvaziamento duma competência le
gal que lhe é atribuída em exclusivo. 

6. Finalmente, a obrigatoriedade 
de os júri s integrarem obri ga toria
mente o director elo serviço de forma
ção e o orientador de form ação fere 
ex uberantemente o disposto no Decre
to-Lei no 442/91 de 15 de Novembro. 
Dificilm e nte se poderia e nco ntrar 
outros elementos cuj a isenção não 
esti vesse tão comprometida. 

B - O bom-senso como 
fundamento 
Para além das razões que apontá

mos e que demonstram a ilegalidade 
do ac tual processo de "titulação" , 
outras há, porventura ainda mais im-

portantes, qu e impõem a s ua mo
dificação. São de mero bom-senso: 

7. Tal como é referido na posição 
do Colégio de Anatomia Patológica 
sobre o Exame de Titulação Única, 
"a experiência já acumulada permitiu 
verificar que o formato do exame e o 
espírito da prova adulteraram as boas 
intenções da titulação única. Ao invés 
de reter, do antigo exame de titulação 
da Ordem dos Médicos, o prestígio e a 
respeitabilidade, que lhe eram confe
ridos pela dificuldade das provas e a 
indep endência do j úri , o actual 
exame readquire, cada vez mais, os 
vícios e os defeitos que, generalizada
mente, foram sendo reconhecidos às 
titulaçõe s hosp italares dos anos 
recentes, em especial, o "caseirismo " e 
a ']acilitação". 

E is to era de esperar que suce
desse . Integrando o júri o direcror do 
serviço de formação e o ori entador de 
forma ção e, ta l co mo o Dr. Paulo 
Simões refe re 1~0 seu arti go de opi
ni ão, sabendo "(. . .) todos, responsá
veis pelos serviços, formadores e for
mandos (. .. ) que ex iste uma prova 
final obrigatória onde o interno, mas 
também o serviço serão julgados ", é 
human amente compree ns ível q ue 
aqueles elementos do júri se encon
trem, naturalme nte, "fragili zados" 
para consegu1rem conservar a neces
sária independência de julgamento. 
É que eles julgam em causa própria -
julgam o se r viço, o direc tor do 
serviço, o ori entador de forma ção e 
as classificações que eles próprio 
atribuíram ao ca ndida to durante 
interna to. Defend er que eles são o 
ga rante da independência do júri é, 
no mínimo (e para não qualifica r de 
outro modo), abs urdo. 
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8 . Que m s us te nta qu e os t rês 
elementos do júri nomeados pela OM 
poss ue m a "capacidade rea l de 
chumbar qualq uer candidato, em 
qualquer uma das provas (. .. ) mesmo 
que este chegue ao exame fi nal com 
20 valores " (c it. Dr. Paulo Simões) 
n ão p os s ui c re dibilid ad e pa ra 
integrar júris. 

Qualquer elemento do júri não é 
(n ão pode se r) o co ntra po nto d e 
ou tro s me mbros . Cada el e me nt o 
avalia e class ifi ca por s i e não em 
fu nção das classifi cações dos out ros. 

Se ca da um d os e l e me ntos da 
Ordem considera r que a um ca ndi
dato deve a tribuir a classificação de 
8 valores , é essa class ificação que 
de ve a tri buir. Mesmo qu e os res 
tantes dois elementos a tribuam, cada 
um, 20 valores . Isto é, se os eleníen
tos independentes considerarem que 
o candidato deveri a reprovar naq uela 
prova com uma classifi cação de 8 
valores, é essa a class ifi cação que 
devem atribuir alheando-se da clas
sifi cação, mesmo que inflacc ionada, 
dos outros. E é da méd ia das classi
fi cações a tribuídas, li vre e consc ien
temente, por cada um elos me mb ros 
do júri que resulta a classifi cação do 
candidato. Atribu ir-lhe uma "con tra
classificação" de 3 valores ou menos 
seri a injus to, desonesto e ofenderia 
os princípios de independência q ue 
d e ve m o ri e nt a r a ac tu aç ão do s 
memb ros de um júri. Percebeu, Dr. 
Paulo Simões? 

Ai 9. Voltando a citar o Colégio de 
\. Ana tomi a Patológica , "a multipli

cação de locais das provas (tantos 
quantos os locais de f orma ção dos 
candidatos) e, necessariam ente dos 
júris " - os quais, acrescentamos nós, 
são tantos quantos os cand idatos - "é 
um fac tor claramente negati vo, por
qu a nt o re tir a ho moge ne id ad e às 
condições a que os candida tos de um 
mesmo ano são submeti dos e propor
ciona critéri os class ifi ca ti vos dife
re ntes , com po te ncia l repe rcurssão 
curricular ulteri or" . 

10. F in alm e n te, não pode mos 
deixar de referir a afronta que é para a 
OM a obrigatoriedade de os elementos 
designados pela OM pertencerem aos 
q uadros do Mini s téri o da Sa úde. É 

uma exigência para uma prova que se 
pretenderia ele " titulação úni ca" - re
conhecida tacitamente pela OM - que 
afronta e subalterniza, injustificada e 
injustamente, colegas que a própria 
OM reconhece como idóneos. Tantos 
ma is qu e os três ele me ntos qu e a 
Ordem nomeia são propostos pelos res
pec ti vos colégios de especialidade . 
E s ta form a de nom eação ga rante, 
indubitavelmente (e de melhor forma 
que a nomeação por parte do Ministé
ri o), a idon e idad e dos me mbros 
indigitados. 

C - A nossa proposta 
Passamos agora a delinear, como 

base para reflexão, a nossa proposta 
de alte ração da legislação regula
mentadora ela titulação em espec ia
li sta, referindo, apenas, os tópicos: 

l o As titul açõ es profi s s ionai s 
técni cas a t{·ibuídas pela OM devem 
ser cla ramente separadas da Carreira 
Méd ica; 

2° .À OM deve se r devo l vid a a 
ple nitude da a tribuição do título de 
e s pec iali s ta (e dos outros títulos 
profissionais técnicos?); 

3° A titulação deverá ser atribuída 
media nte provas nacionais com um 
(ou ma is, con s oa nte o núme ro de 
candidatos) júri nacional des ignado 
pelo CNE sob proposta do respec ti vo 
colégio da especialidade; 

4° Preferi velmente, a prova teóri 
ca deverá ser esc rita, comum e s i
multânea para todos os candidatos da 
mesma época; 

5o As grelhas classifi ca ti vas das 
provas c urri cular e prá ti ca deverão 
ser previamente definidas e publici
tadas e deverão, na medida do possí
vel, ser es táve is; 

6° As class ifi cações, parcelares e 
fin al , serão ex pressas apenas como 
"aprovado" e " não aprovado" (a OM 
não deve reconhece r "especiali s tas 
de 20" e "especiali stas de 13" - ou 
são especialistas ou não o são). 

S imulta nea me nte , dev e r -se - á 
pugnar pela di gnifi cação da Carreira 
Médi ca, sobre tudo reformulando a 
reg ul a me nt a ção do con c urso d e 
acesso (a qu al é , nos d ias de hoj e, 
escandalosa), mas exigindo-se, como 
re qui s ito pa ra a ca ndi da tura , a 
titulação a tribu ída pela OM. 

Gestão de Sucesso? - Novo quadro 

QUADRO DE PESSOAL no HOSP. MIGUEL BOMBARDA 

GRUPO DE PESSOAL DIRIGENTE 

ÁREA FU NCIO NAL CARREI RA 

GRUPO DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR 

ÁREA FUNCIO NAL CARREI RA 

CATEGORIA N" LUGARES 

Director do Hospi tal 
Administrador-delegado 
Director Clínico 
Enfermeiro-director do serviço 
de enfermagem 
Administrador de 1 a classe 1 
Administrador de 2• classe 1 
Administrador de 3• classe 2 
Chefe de divisão 2 

CATEGORIA N" LUGARES 

M edicina interna M édica hospitalar Chefe de serviço 
Assistente graduado/ assistente 

Neurologia Chefe de serviço 
Assistente graduado/ assistente 

Patologia clínica Chefe de serviço 
Assistente graduado/assistente 1 

Psiquiatria Chefe de serviço 11 
Assistente graduado/assistente 31 
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Responsabilidade 
civil médica - A Culpa 

C 
omo diz Yzqu ierdo Tolsa
da, em A Res ponsabi li
dade Ci vil do Profissional 
Liberal, desde há alguns 
anos que é difícil ler um 

jornal diário de qualqu e r País 
ocidental que não contenha alguma 
notíc ia sobre a condenação por danos 
e prejuízos ca usados por profi ss io
na is d e e ngen h ar ia , jornali s mo , 
arquitec tura , farmác ia, odontólogos, 
ve te rin ários, médi cos, advogados , 
e nfim s obre a gen e ralidad e do s 
c ha mado s profi ss ionai s li be rai :;, 
entendidos estes, não tanto no senti
do tradi cional dos que trabalham em 
regime de profissão livre, não vincu
lada por contrato ele trabalho ou de 
provim e nto , mas mai s no s e ntido 
moderno de profiss iona is que exer
cem uma actividade profissional cujo 
acesso é limitado por razões de inte
resse público aos que se apresentem 
titulados com uma formação acadé
mica superior e cuja profi ssão é re
g ul ada por regra s d eontoló gica s 
muito prec isas e exigentes. 

Tra ta-se, no fundo , de profiss io
na is que, exercendo uma ac ti vidade 
profi ssional necessária ao bem públi 
co, de interesse social, a exercem em 
lermos de independênc ia técni ca e 
responsável. Daí que para o acesso a 
estas ac ti vidades profi ss iona is seja 
necessári a a formação académica de 
nível superior e a existênc ia de nor
mas deontológicas exigentes. 

Mas será qu e aqu ele fe nóme no 
qu e se faz se ntir e se re trata na 
imprensa e a que ac ima fizemos refe
rê ncia qu er s ignifi ca r que hoj e e m 
di a os profiss ionais liberais são ma is 
negli ge nt es do qu e os d e h á um 
sécul o? 

Diamantino Marques Lopes 
Advogado 

A nosso ver, a evolu ção qu e se 
te m verificado, partindo daqu eles 
te mpo s e m qu e a res i g na ção do 
lesado perante um dano praticado 
por um profiss ional liberal no exer
cício da sua profissão era a reacção 
na tural , pe ran te um a con s ci ê nc ia 
soc ial que, . des tes casos, tinha uma 
visão quase teológica - se houve um 
dano foi porque Deus o qui s - para 
um fenómeno de responsabilização 
civ il dos profi ss ion a is por esses 
danos mais não é do que mera conse
quência da própria evolução da So
ciedade, cada vez mais com sentido 
num sentido progressista e democrá
tico, com a con sc ie nc ia li zação de 
todos os seus direitos e deveres e, em 
especial, a consciencialização de que 
o consumidor, em sentido amplo, tem 
direitos perante quem lhe forn ece o 
produto consumido. 

A este fenómeno, como é evidente, 
não é estranha a Medicina , pois que o 
cidadão vulgar, o utente da saúde, 
deixou de ver no médico o sacerdote, 
senão o quase Deus, em cujas mãos 
es tava o res t ituir-lh e a Saúd e, o 
atenuar os seus males, o salvar-lhe a 
vida, porventura através de uma arte 
qu e tinh a a lgo de mis te rio s o, de 
desconhecido, de "quase divino" . 

Ora, esta alteração da Sociedade 
trouxe consigo um ou tro fe nómeno, 
porventura não menos lesivo para a 
Sociedade em Geral, que foi o uso e 
abuso de recurso à res ponsabil idade 
civil dos profi ss ionais liberais e, em 
especial, dos médicos. 

Como é d e todo s be m sab id o, 
ai nda não vão muitos anos que nos 
Estados Unidos, onde este fenómeno 
surgiu com parti cular acuidade, era 
frequente à saída de grand es hospi-
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tai s co nt ra tado res de "Ad,·ogados 
chi cane iros"' se diri girem a doentes 
que lhes parecessem que ixosos elos 
tra ta me ntos so fri dos pa r a lh es 
oferecer o patrocíni o desses advoga
dos em eventuais acções de indenmi 
zação por responsa bilidade médica. 

Seja como for, a verdade é qu e o 
fenómeno da res ponsa bilidade c ivil 
profissional ex iste. E o que é neces
sá ri o é q ue Lodos os profiss iona is 
liberais, inclu indo os méd icos, disso 
vão ganhando consciência. 

E ganhando consciência não tanto 
para que passem a ac tuar profiss io
nalm e nte el e modo difere nt e , mas 
para qu e, sabend o ''as linh as com 
que se cosem", ma is fac ilme nte se 
possam defende r perante os abusos 
qu e, nes te ca mpo, os ut e ntes dos 
se rviços ele saúde, a té po r fo rma 
oportunista, venham a comett>r. 

Ora, é nes te e nt e ndi me nt o de 
form ação que en tendo nPcessári a aos 
médicos que vo u dizer alguma coisa 
sobre a neg li gê nc ia médica . E is to 
porque, pelo menos em princípi o, a 
negli gê nc ia é um el os requi sitos da 
res ponsa bilid ade c i,·il. não só dos 
médi cos ou de outros profi ss iona is 
liberais, mas de todos aqueles que, 
com a sua conduta, provoquem danos 
em terce iros . 

Se nd o ass im, o qut> é a negl i
gência méd ica'? Terá ela algo que a 
di s tinga, e m le rm os a bs tra los, el a 
negligê ncia em geral'? 

Antes de entrarmos nesta questão, 
interessa di zP r que a negligê nc ia, em 
te rmos ge ra is e inclepencl t> ntemenle 
do autor do fac to ]psa nt e. é uma el as 
mod a licl a d t>s el a cu l pa. se nd o a 
culpa, como já a trás se di sse, e e m 
prin cí pi o, um dos req ui s it os el a 



re;,po nsa bilidad e c ivil. Daí qu e, e 
a ntes de ma is . inte ressa definir o qu e 

é a cu lpa em gera l. 
Ora . «agir com c ulpa », como di z 

Antunes Vare la , e m Da~ Obrigações 
em Ge ral . \'ol. l , 7" Ediç-ão. pág. 
554. «s ignifi ca ac tuar e m le rm os de 
a conduta elo age nte me recer a re pro
\'aç-ão ou a cens ura do dire ito >> . ou. 
como di z Fe rnando Pessoa Jorge. em 
Ensa io s obre o s Press upo s to s ela 
R es ponsab ilidade C ivil. «a c ulpa bi
lidade- te rminologia qu e ele prefere 
é a qualidade ou conjunto el e quali
dades elo ac to qu e permitem formu
la r. a res pe it o de le . um juízo é ti co
jurídi co el e reprontç·ão ou censura ». 

Mas para qu e haja culpa. enquan
to nexo el e imputação ps icológica elo 
ac to ao ag e nt e, é a nt es d e mai s 

ecessá rio qu e a co nduta lesa nt e 
sej a uma conduta 1·o lunlcíria. a Yo n
tad e de pra ti car o ac to. ma s sempre 
não pe nl <:> ncl o el e vis ta a moti n 1ç-ão 
dessa 1·ontacle . 

Na r e rclacl <:> . be m pode acontece r 
qu e uma con duta ,·olu nl <í ri a do 

les an te qu e. e m prin c ípio. se ria 
é tico-juridi ca me nt e c e ns urá1·e l , o 
não s<:>ja por praticada e m condi ç-ões 
qu e . influindo no processo 1·oliti vo 
do age nt e . afas te m essa re provação 
é ti co-j ur ídi ca. 

Mas se pa ra a a prec iação da culpa 
se d <:> 1·e a te nde r não ap<:>nas à vonta

cl <:> d e praticar o ac lo mas à s u a 
própria nwti n 1ção, e ntão é bem el e 
I' e r qu e a c u i pa se pode ren~s l i r el e 
nír i a~ mod a lida d es qu e. no mundo 

•

do dire it o. le nt dado lu gar a di1·e rsas 
' lu al t(t caç·ões . E ass nn le remos: 

dolo dh·ec to - nwclaliclacle mai s 

gra\'e ele c ulpa - quando o agente 
aclua para ating ir u fi n1 il íc it o , 
co m a inl e n(;iio el e omitir o l·om
porlan tenlo cln ido: 
dolo uecess:íl'io - qu a ndo. num 
ac lo de dupl o efe it o. o au lo r pre
te nd e a tin g ir o fim ilícito. ma s 

sa he qu e a 5ua ac<;ão de te rminará 
i 11e ,. i I <11' e lm e nl e o r e s ull a cl o 

il íc ito: 
dolo evt·utual -,;e o agen te 

ac tuou pre te nd e ndo prati car unt 
ac lo lícit o. nw,; com n consc if' ncia 

d e que pod e l' l e nlu a lnt e nl e 
res ultar da s ua a <"iu<~<;ii o un1 ac lo 
ilk il u c. a pesar des,:a co n,.;l· iê nc ia. 
pra i ica o m·lo. qu e ren< lo-o: 

culpa consciente - quando o agen
te previ u como provável o resultado 
ilíc it o, mas ac tu a pa ra obte r um 
obj ec ti vo líc ito , na es pe ran ça de 
que se não veriJicará o ilícito; 
culpa inconsc ie nte - qu a ndo o 
a utor do ac to não tem co nsc iência 
el e que da s ua ac tua ção pod e 
res ultar o resultado ilíc ito, embora 
obj ec li va me nl e es te fosse prová 
vel e, portanto, previs ível. 
N a nossa qu es tão não inte ressa 

cons iderar as hipóteses de dolo, poi s 
aqui é indi scutível que, em todas elas, 
haverá responsa bilidade do autor do 
fac to ilíc ito. E verd adeiramente, nem 
seque r s e p od e r á fa l ar numa 
res ponsabilidade c i vil profi ssional. 

É qu e aqui a ca usa do fac to ilíc ito 
não entronca no exercício da ac ti vi
dad e prof iss iona l. O qu e pod e rá 
aco ntece r é qu e o age nte, q uerendo 
praticar um de te rminado ac to ilíc ito, 
se aproveita d a s ua profi ssão pa ra 
com ma is facilidade o prati car. 

A res ponsabilidade civil já exis te, 
se ndo a pe nas a profi ssão um me io 
utilizado e qu e, necessa riam e nt e , 
agrava a c ulpa do agente. 

Para a res pon s a bilid a d e c iv il 
profi ss iona l. e, e m es pec ia l , para a 
responsa bilidade c ivil médica o que 
inte ressa , por ser próprio deste tipo ele 
responsabilidade é a culpa consc iente 
o u in co nsc ie nt e, també m fr eq ue n
te me nte c ha mada c ulpa e m sentido 
estrito, mera culpa ou negligência. 

Ora. em qu e é qu e cons iste a mera 
c ulpa ou negli gê nc ia , e m qu alque r 
das formul ações que a lr<Ís de mos '? 

E m le rmo s ge ra i s, pod e r- se -á 
di ze r qu e a negli gê nc ia co ns is te na 
omi ss ão d a dili gê n c ia ex ig ív e l ao 
agen te. 

E tal on.1i ssão pod e res u lt c~r d e 
le1·ia ndade, prec ipit ação, desle ixo ou 

inc uria . que ne le gera m a convicção 
el e qu e o ac to por s i praticado não 
co ndu z a um res ult ado ilíc ito e por 
isso. não lo ma as me el ida s neees:;cí 

ri as para o e vit a r. 
!VIas também pode aco nt ece r qu e, 

por i m pre\' id ê nc ia, desc uido . i m pe
ríc ia. ou inap tid ão o age nte. apesar 
de pode r preve r e e vitar o fac to, não 
chega a le r consc iê nc ia de qu e e le se 
possa 1·ir a ver ifi ca r. 

Ass im. e e m qualqu e r dos casos . a 
me ra e ulpa ou neg li gê nc ia << res ult a 
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da omi ssão el e um deYer de dili gê n
c ia (o dever de não confi ar le1·iana ou 
prec ipitada mente na não ve rifi cação 
do fa c to ou o cl e1·e r de o le r prev is to e 
te r tomado as providênc ias necessá 
ri as para o ev it a r ) >> - An tu nes 
Varela. obra c i ta da, pág. 566. 

C hegados aqui, e r e le mbra nd o 
qu e a c ulpa, e nquanto negli gê ncia. 
depend e de um juízo de censurabili
dacl e é ti co-jurídi ca ao comportame n
to do age nte , como é que . pe rante o 
caso concre to. se pode rá concluir se 
ex is te ou não negli gê nc ia, se o ac to 
prat icad o pe lo age nte lh e el e ve se r 
censurado em le rmos é ti co-jurídi cos'? 

Poder- se -<Í di ze r. a nt es d e ma is. 
qu e ex is tirá esse juízo de ce nsurabi
liclade se for poss ível concluir qu e o 
l esa nte não ac tuou. naqu e le caso 
co nc re to. como de1·ia te r ac tu ado. 

Só ·qu e . para se faze r es le juízo. 
so mos co nfrontados c om ou iro pro 
blema , qual sej a , o d e sa ber qu al o 
<< padrão >> de co mp ortam e nt o a qu e 
el e ve mos reco rre r para fa zer esse 
juízo. Será o << padrão >> el e co mporta
mento elo próprio agen te lesa nte'? Ou 
será an tes o << padrão >> el e compor
lame nto el o home m médio. do hotne nt 
a q ue, em abs trato. a le i se diri ge'? 

D es d e h á mu it o qu e se ven t 
e nl e ncl e ncl o e d efe nd e nd o, e nco n
tra nd o-se a c tu a lm e nt e co nsag ra d o 
n os a rti gos 487" e 799". n" 2. elo 
Código C i1·il , qu e se dere rá atender 
ao c rit é rio elo h om e m mé dio. poi s 
que, como res ulta da prime ira d is po
s ição c it ada . << a c ulpa é apreL·i a tla. 
na fa lta el e ou tro cril Pri o lega l. pela 
dili gênc ia ele um bom pa i el e fa tn ília. 
e m face das c ircun s tâ nc ia s de cada 
caso >> . 

Ma s no te -se qu e a le i. ao refe
rir-se ao bom pai el e fa mília não quer 
s ignifi ca r o home m médio es lali s l ica
me nl e es tabe lec ielo, mas a nt es o bom 

c id adão . 
Por ou tro lado. int e ressa trazer ti 

colação que a le i. pa ra além ele nwndar 
ap rec iar a co ndut a do agent e pe la 
dili gênc ia de unt bom pai de famíli a . 
ma nda ta mbém tomar em cons ideraç-ão 
a conduta que eslc lontará e n1 f~1c e das 
e ircunslâ tlc ias elo caso. 

F e it a es ta e., planaçãu e m le m1 os 
ge ra is so bre a negli gê nf' ia e nqu a nt o 
requi s ito ela responsa bilidade c iYil e 111 
ge ral , hm erá agora que 1-cr se algo de 



especial se verifi cará no que tange 
com a responsabilidade civil médica. 

Inde pe nde ntemente da ques tão 
qu e se pod e s usc ita r sobre se a 
responsabilidade civil dos médicos é 
uma responsabilidade civil contra
tual ou res pon sabilidad e civ il 
ex tracontratual , o problema, para 
aprec iação da negli gência , ou da 
culpa, não tem interesse. É que em 
amb as as s itua ções a culpa será 
se mpre de terminada pelo mes mo 
critério , o já atrás referido quando 
transcrevemos o artigo 487° do Códi
go Civil. 

Mas te rá esse c rité rio algo d e 
especial? 

A nosso ver, não. 
A conduta do médi co, para se 

averigua r se o foi com a dili gê ncia 
devida, há-de-o ser tendo como pa
drão um homem médio, colocado nas 
circunstâncias do caso concreto em 
a preciação . E quem é esse homem 
médio, colocado nessas condições? 

Sem dú vida que esse homem é o 
médi co " médio", o "bom médico" , 
co m os conh ec im e nto s médi cos 
considerados necessários e adequa
dos e que age de acordo com esses 
conhec imentos médicos. 

No fundo , e para a apreciação da 
negli gê nc ia médi ca pe rante uma 
dada s ituação, o que é necessário é 
sa ber se o ac to médico praticado o 
foi de acordo com as legis artis, cujo 
co nh ec im e nto e conformidade de 
ac tu açã o c om e las é ex igido ao 
médi co que seja o bom técnico da 
medicina. 

Mas é evid ente que ao fazer- se 
es te juízo é preciso atender a todas 
as circ unstâ ncias do caso, não es
quecendo, antes de mais, que o grau 
d e ex igê nc ia d e con hecim e nto s 
médicos não é o mesmo para todos os 
médicos . 

E, assim , se o caso concre to em 
aprec iação e o da práti ca de um acto 
médico por um clíni co geral, o pa
drão a que se deve rá ate nde r não 
será o do médico especialista na área 
a qu e o clínico geral foi chamado, 
mas antes o do clínico com a forma
ção e a dili gência média exigível a 
um clínico geral. 

Mas mesmo na ac tuação médica 
de ntro de uma ce rta espec ialidade 
ta mbé m have rá qu e ate nde r como 

padrão ao especialista "médio", com 
a formação e a diligência considera
da exigível ao especialista médio , e 
não ao especialista que se "especia
lizou" por tal forma qu e obtev e 
conhecimentos que não são exigíveis 
ao "especialista médio". 

Por outro lado, interessa conside
rar qu e , ao trazer- se aqui, como 
crit é rio para a dete rminação da 
negligência médica, o juízo sobre se 
a conduta em causa se conforma ou 
não com as legis artis, há que tomar 
estas num sentido amplo, e não ape
nas num conceito técnico. E assim, a 
título d e exemplo , poder- se-á 
confi gurar a s ituação em que um 
médico, por razões de saúd e , de 
cansaço, ou outras que, no momento, 
o influenciam pratica o acto médico 
de acordo com as regras téc nicas, 
mas, porque está em condições que o 
deviam levar a não praticar o acto, 
não se. apercebe de algo mais que 
podia e devia fazer. 

Actuou correctamente em termos 
médios, do ponto de vi s ta técnico , 
mas falhou em algo em que um médi
co médio , nas mesmas circunstân
cias, não teria falhado. 

Um outro ponto que aqui interessa 
abordar é o do chamado ónus da 
prova. 

A quem é que cabe provar a exis
tência ou a inexistência da culpa? É 
ao lesante/demandado ou é ao lesa
do/demandante ? 

Poder-se-á dizer que o e ntendi
mento generalizado é o que sustenta 
que o ónus da prova de que o agente 
lesante procedeu com culpa incumbe 
ao lesado. 

É, ali ás, es te o entendimento da 
nossa lei no artigo 791 o do Código 
Civil, no que se re porta à respon
sabilidade civil extracontratual. 

No e ntanto , desde há muito se 
vem reconhecendo que o lesado é o 
e lem e nto mai s frá gil n a r e lação 
litigiosa que se es tabelece para a 
dete rminação da responsabi lidade 
civil. Por via de regra, não tem ele, 
ou pelo menos não tem com facili
dade acesso aos elementos que lhe 
permitam fazer a prova da culpa do 
lesante com facilidade. 

E tal difi culdade é bem maior 
quando no s e ncontramos pe rante 
ac tos geradores de responsabilidade 
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civil profiss ional , des ignadamente 
médica. 

É que esta envolve a necessidade 
de juízos de valor sobre a conduta 
científica do agente, sendo certo que 
tal pressupõe conhec imentos espe
cializados que se não encontram na 
generalidade das pessoas . E assim é 
que tem havido uma orientação, aliás 
com assento na própria lei, que, sem 
inve rter de jure o ónus da prova , 
procura facilitar ao lesado o cumpri
mento daquele ónus. 

É o recurso cada vez mai s fre
quente às chamadas presunções de 
fa c to, pres un ções ad homini s ou 
presunções judiciais, pelas quai s o 
julgador, feita a prova pelo lesado de 
de te rminado s fac to s, pode d eles 
inferir outros fa ctos integradores da 
culpa, que o lesado não provou e1 
concreto, mas que, de acordo com as 
reg ras da ex pe ri ê ncia comum , ou 
com os conhec imentos científi cos, 
sã o a con se qu ê n c ia natura l do s 
factos provados. 

Note-se, porém, que ainda aqui o 
ónus da prova é do lesado, sendo-lhe 
di s pen sada a prova con cr e ta da 
culpa mas impondo-se-lhe a prova 
dos factos indiciadores dessa mesma 
culpa. 

Aqui , caberá ao lesante faze r a 
contraprova, afastando a presunção, 
a ilacção que, se o não fiz er, resul
tará da prova dos factos indiciadores 
provados pelo lesado. 

Há, no entanto, casos em que a lei 
es tabelec e a inve rsão do ónu s da 
prova, como acontece em relação aos 
danos provocados no exerc ício d 
uma actividade peri gosa por natureza 
ou pelos meios que utiliza - arti go 
493°, n° 2, do Código Civil. 

Ora , se o exercício da medicina 
não deve se r con sid erado , por s i , 
uma acti vidade perigosa, já poderá 
se r quando , na prá ti ca de ce rtos 
actos médicos em concreto utiliza - e 
tem de utilizar - meios perigosos. 

Quando tal se verifiqu e é pelo 
me nos defe nsável que, a í, have rá 
uma verdadeira inversão do ónus da 
pro va , cab e ndo e ntão ao mé di c o 
provar que empregou todas as provi
dências exigidas pelas circunstân
cias com o fim de prevenir os danos 
qu e a utilização do meio perigoso 
podia provocar. 



Não concluiremos esta exposição 
se m di ze r qu e va i surgindo na 
doutrina jurídica uma orientação no 
se ntido daquilo qu e podere mo s 
chamar a <<socialização do risco da 
sini stralidade>>, pela qual se deverá 
entender que sempre que alguém 
sofra danos por ac to d e te rc e iro 
deverá ter direito a uma indemniza
ção, independentemente desse ter
ceiro ter agido com culpa. 

Mas nesses casos - que ultra
passa m a responsabilidade c ivil 
objec tiva - a responsabilidade pelo 
pagamento dessa indemnização não 
caberá ao autor do acto lesante, mas 
porvent ura à Soc iedad e, ou aos 

grupos profissionais em que esteja 
integrado. 

Também nestes casos, por via de 
regra, os montantes indemnizatórios 
serão limitados a um valor normal
mente inferior àq u e les a que se 
chegaria pela orientação tradicional 
da indemnização correspondente aos 
danos efectivamente sofridos. 

A <<socialização do risco da sinis
tralidade », porém, imporá certa
mente a «socialização dos me ios 
necessários à cobertura desse ris
co >>, que bem pode ser alcançada 
a tra vés da segura nça social , ou 
através do seguro pessoal obrigató
rio contra danos. . 

Evoluirá a Sociedade para um sis
tema destes ? 

Só o futuro o dirá. 
Feitas estas considerações, resta

-nos terminar fazendo um alerta : a 
responsabilidade civil profi ss ional 
existe e há a tendência, como se ve
rifi cou no es trangeiro , para que os 
utentes da saúde accionem judicial
mente os médicos. 

Não é uma tragéd ia, mas apenas o 
resultado da evolução da Sociedade, 
que temos de encarar com seriedade, 
procurando informarmo-nos, para 
melhor nos defendermos dos abusos 
que necessari ame nt e se irão 
verificar. 

PRIMEIRO MINISTRO INAUGURA NOVA UNIDADE INDUSTRIAL 
BIAL NO PASSADO DIA 2 7 DE NOVEMBRO DE 1996. 

Ladeado pelos Ministros da Economia, Prof. Doutor Augusto M ateus, e da Saúde, D,-a Maria de Belém Roseira, 
o Primeiro Ministro inaugurou a nova unidade industrial Bial, uma das mais modernas do país, dotada de 
avançada tecnologia industrial e de um moderno centro de Investigação e Desenvolvimento, o único no género 
no país. 
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ética . d s c p l n a 

Acórdãos dos Conselhos 
Disciplinares Regionais 

Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina: 
u As decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados 

e ao Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial 
da Ordem dos Médicosrr, a Revista da Ordem dos Médicos publica 

os seguintes pareceres e acórdãos dos Conselhos Disciplinares. 

l. Neste processo o Senhor A. J. L. 
G. queixa-se do Dr. J. H. R. S. acu
sando-o de corrupção e violação rei
terada da deontologia e moral médi- . 
cas, enquanto médico Chefe do Ser
viço d e Saú d e (SSOS) da T.P. 
sediada em F. o que lhe provocou 
gravíss imo s problemas morai s e 
físicos. 
2. Numa consulta em 22 .10.85 na 
SSOS queixou-se que tinha Herpes 
Genital, o que não obstou a que fosse 
considerado apto sem restrições para 
as funçõe s d e T.E .. Este fa c to é 
con s iderado pe lo qu e ixoso como 
determinante para a instalação dum 
proc esso a que cham a de ne urose 
obsess iva , aliá s tamb é m d ese n
cadeada (segundo o trabalhador) pelo 
mau ambi e nte do trabalho c riado 
pelo boato que sofria de Sida, que 
corria entre os colegas e mesmo fora 
da empresa, apesar de ter uma aná
lise de pesq ui sa de HIV nega tiva. 
Este quadro, classificado pelo médi
co neurologista como doença neuro
psiquiátrica, foi a causa de três inter
namentos de 15.02 a 14.03, 21.03 a 
27.03 e de 21.10 a 13.11.1987. 
3. Em 27.09.87, apresenta uma de
claração e três dias depois outra pas
sada pelo médico neurologis ta, Dr. 
G. M., em que é referido que durante 
nove nta dias só deve fazer serviços 
internos e que não envolvam ri scos. 
Refere que es tas declarações foram 
ignoradas pela Gestão de Empresa. 
4. Em 1.03.88 comparece u a um 
exame médico periódico da SSOS e 
foi considerado apto condicionalmen-

te para exercer a função TIE. Não 
refere contudo os condicionantes. 
Observado novamente em 13.08.88, 
os médicos declararam que o quei
xoso não poderia conduzir carros ou 
fazer serviços em altura, mas refere 
que o arguido não quantifi cou o grau 
de incapacidade, pelo que a gestão 
da T. o colocou a dar serventia aos 
colegas o que considerou penoso e 
escravizante. 
5. Em 3 1.03.89, apre se nta nova 
declaração do Dr. G. M. onde consta 
que terá de ser modificada totalmente 
a s ua ac tividad e profi ss ional. Em 
17 .05.89, foi convoca do para um 
exame médico para mudança de fun
ções, tendo sido considerado inapto 
para as fun ções da TIE, passando a 
desempenhar as funções de continuo, 
como aliás o queixoso tinha solicitado. 
6. Em Dezembro de 1990, estando a 
sentir-se fran camente melhor solici
tou o regresso ao grupo profiss ional 
TIE, alegando que o pedido para a 
passagem a continuo tinha sido feito 
quando estava irresponsável. No en
tanto, em doi s exames consecutivos, 
os médicos não aprovaram esta alte
ração profissional. 
7. Em Novembro de 1991 o queixoso 
foi novamente observado para mudan
ça de fun ção profissional tendo sido 
considerado pelo arguido como apto 
para desempenhar a função de TIE. 
8. o entanto o que ixoso refere que 
o arguido colaborou com a ges tão 
para o prejudicar não escrevendo no 
ca rtão de saúde o resultado final do 
exame, resultando, dessa at itude, a 
sua não integração na função TlE. 
9. Em relação à ac usação, o arguido 
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refere que já não trabalha na Empre
sa pe lo qu e não te m acesso ao 
processo médi co do que ixoso. No 
entanto pelos dados enviados pel 
queixoso e pelos de que se recorda 
itúorma. 
lO. Que a observação médica referi
da pelo queixoso em 2.10.85 não foi 
efec tuada pelo a rguido , se ndo o 
queixoso considerado como apto para 
a fun ção que exercia. 
11. Que em Março ele 1988 o queixo
so foi novamente observado e conside
rado apto para o seu trabalho, embora 
com condicionantes que não consegue 
recordar, mas que houve pretensão ela 
parte dos Serviços Médicos qu e o 
qu e ixoso não pa ss asse a se r 
consicl eraclo , quer pela Gestão quer 
pelo s colegas, como glob almente 
in ca paz para o traba lho. A preo
cupação com a saúde do que ixoso, 
levou os serviços clínicos a observar o 
queixoso c in co meses d e poi s 
verificando que havia necess idade ele 
impor mai s res tri ções à ac tividade 
profi ss ion al, não havendo contudo 
lugar a quantificação de incapacidade 
por a doe nça não ser resultan te da 
actividade do trabalhador na Empresa. 
12. Como não houvesse melhoria clíni
ca, o queixoso solicitou à gestão para 
que regressasse às funções que inicial
mente havia tido na Empresa - continuo. 
13. Suj eito a novo exame em Maio 
d e 1989 e at e nd e nd o à s ituaç ão 
clínica, às declarações dos médicos 
ass istentes e ao resultado elo exame 
ri goro so e fec tuado , o do e nte foi 
considerado inapto para as fun ções 
de TIE e ap to pa ra as fun ções de 
continuo como havia so li citado. 



14. Te ndo recuperado bas tante, o 
queixoso solicitou em Dezembro de 
1990 para voltar a ser transferido 
para as funções de TIE Os Serviços 
Clínicos consideraram con tudo que 
seria preferív el , para uma melhor 
recuperação, que o queixoso perma
necesse mais tempo como continuo. 
Em 26.11.91 o queixoso é novamente 
observado, agora pelo arguido, que o 
declarou apto para as funções de TIE 
e deu di sso conhecimento ao queixo
so e comunicou por escrito como era 
habitual à ges tão, que, a partir desta 
data, poderia ler legalmente reclas
sificado o queixoso. 
15. Não parece haver neste processo, 
em relação à patologia inicial referida 
e à pos teriorm e nte dese nvolvida , 
doença devida à actividade profi ssio-eal. 
Existiu da parte dos vários médicos 
que observaram o queixoso, inclusivé 
o arguido, uma linha de conduta para 
evitar a desagregação total do queixo
so, mantendo-o no posto de trabalho. 
O agravamento da s ituação clínica 
levou a que o a rguid o cons id e re o 
queixoso inapto para a função de T. I. 
E. , e apto para a função de continuo. 
Ao contrário do que o queixoso refe
re os médi cos da Empresa revelara m 
uma conduta cuidadosa até o consi
deraram apto para voltar à fun ção de 
TI E. 
16. Em todo o processo não se nota 
qualquer acto menos di gno do argui
do, não existindo qualquer violação à 
deontologia e moral médicas, verifi-

.aando-se pela última carta enviada 
(W!ue o queixoso está perturbado. 

17. Atendendo ao exposto propomos 
ao C. D. R. do Sul o arquivamento do 
presente processo por não ter fi cado 
de monstrada a prá ti ca de qualquer 
infracção técni co-deontológica . 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Dr. Luís António Duarte Fino 

ACÓRDÃO 
Aconlam o,.. membro-. do 

Conselho Disdpliuar Regional do 
Sul em que o pt·esente processo 

seja m;quivado nos termos e 
pelas razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu parecer. 
Lisboa, 21 de Maio de 1996 

é LCU . dLSC 

L Neste processo o. Senhor E. M.· F. 
B. queixa-se do médico Dr. J. S. N. 
acusando-o de recusa de ass istência 
à sua filha que se encontrava doe"nte. 
2. 1o dia 24.11.94 a mulher do par
ti cipante soli citou ao C. C. de A. A. 
N. de que eram fi liados a comparên
cia de um médico a fim de observar a 
sua filha que segundo ela estava com 
febre alta, dores de cabeça e gargan
ta inflamada. 
3. O Dr. S. N. , que naquela noite es
tava de serviço, foi incumbido de se 
desloca r à res idência do participan
te, no M. Caparica , con celho d e 
Almada. 
4. Porém, a consulta acabou por não 
se reali zar em virtude de o Dr. S. N. 
não ter subido ao 7o andar, onde se 
localizava a residência do participante. 
5. O Dr. S. .'explica a sua atitude 
com base nos seguintes motivos: 
a) Ne nhum dos dois elevadores do 
prédio funcionava; 
b) Quer o átrio quer as escadas que dão 
acesso aos andares superiores estavam 
completamente às escu ras, pois os 
candeeiros não tinham lâmpadas e os 
interruptores estavam desLiuídos. 
Também não funcionavam os inter
comunicadores para os apartamentos 
tudo, provavelmente, fruto de actos 
de vandalismo. 
c) O prédio apresentava uma total 
ausência de higiene e de funcionali
dade das suas estruturas, tendo o Dr. 
S. N. temido pela sua integridade ao 
conside rar não só os impedimentos 
fí s icos co mo també m o ambiente 
social degradado da urbani zação; 
d) Apesar de ter aguardado 20 minu
tos, nenhum dos elevadores fun cio
nou durante esse período nem apare
ceu qualquer morador para lhe dar 
informações ou prestar apoio. 
6. Acrescenta o Dr. S. 1. que não se 
desinteressou do caso, tendo, antes de 
se retirar do prédio, telefonado para o 
C. C. A. N. a fim de que contactassem 
o parti cipante dando-lhe co nta dos 
imp edime ntos à s ua s ubida ao 7" 
andar. 
7. Lamenta ainda o Dr. S. N. que o par
ticipante não tenha aceite a sugestão de 
levar a sua filha ao Centro Clínico para 
ser aí assistida gratuitamente e não se 
tenha dado sequer ao trabalho de descer 
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ao rés -do-chão a fim de o ajudar a 
deslocar-se até ao 7o andar. 
8. Por s ua vez o queixoso, na sua 
participação, não se refere à questão 
da falta de iluminação, mas reconhe
ce que um dos elevadores estava de 
fa c to avariado, se bem que afirme 
que o outro es tava a funcionar - o 
que não nos parece muito verosímil 
porque então o méd ico teria cerla
men.te subido ao 7° anelar, dado já se 
encontrar dentro do prédio. 
9. Tendo em conta as explicações do 
Dr. S. N. que se nos afiguram plausí
veis e razoáveis, propomos ao Conse
lho Di scipl inar Regional do Sul o 
arquivamento do presente processo 
por não ter fi cado provada a prática 
d e qualqu e r infracção téc ni co
-deontológica. 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Alme ida 

ACÓRDÃO 
Acordam os tnembros do 

Conselho Di,;ciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
tertnos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 

L Neste processo a Senhora M. A. 
C. queixa-se de uma médica do C. S. 
S. C. J. que ela ape nas identificou 
como "Dra. Conceição". 
2. Diz a partic ipante que a referida 
méuica assis tiu o seu pai e que teve 
um comportamento incorrec to, acres
ce nta ndo a queixosa qu e já ouviu 
numerosas queixas contra ela. 
3. Esta participação deu origem a um 
inquérito promovido pela ARS deLis
boa, lendo o processo sido arquivado 
por não se ter encon trado matéria in
dicadora de qualquer infracção disci
plinar. 
4. Tendo em conta as conclusões do 
inquérito da ARS e te ndo ta mbé m 
e m co nta o facto de a qu e ixa se r 
formulada e m termos muito vagos, 
sem a indicação de quai squer factos 



e muito menos de quaisquer provas, 
propomos ao Conselho Di sc iplinar 
Regional do Sul o arquivamento do 
prese nte processo por não haver 
indíc io s da práti ca d e qu a lqu er 
infracção técnicodeontológica. 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Dr. Franci sco Manuel Canelhas 
Freire 

ACÓRDAO 
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinar R egional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 

l. Neste processo a Senhora M. C. 
G. F. P. queixa-se da médica Dra. R. 
M. 0., acusando-a de irresponsabili
dade e de falta de idoneidade e de 
profissionalismo. 
2. A médica visada exerce clínica 
geral no C. S. C. J. em Lisboa e é 
acusada pela participante de não ter 
passado certidão de óbito a sua mãe, 
apesar de ser médica assistente desta 
e de se ter comprometido a fazê-lo. 
3. Aquela atitude da Dra. R. M. O. 
teria, segundo a queixosa, atrasado 
vária s horas o enterro e causad o 
grande aflição e transtorno à família. 
4. Segundo a participante a Dra. R. 
M. O. ter-lhe-ia dito para a contactar 
na manhã do dia do enterro (sábado) 
a fim de combinarem a hora a que 
iria a casa da participante ve rifi car o 
óbito. 
5. Afirma a queixosa que telefonou 
para casa da médica às 8 h 15 m da 
manhã de sábado, tendo atendido o 
marido que disse qu e sua mulhe r 
estava a dormir e pediu que voltasse 
a telefonar por volta das 9 h. 
6. Ainda segundo a versão da partici
pante, quando voltou a tentar contac
tar telefonicamente a Dra. R. M. O. a 
partir das 9 h 15 m, atendeu sistema
ti camente o gravador de chamadas, 
não te ndo a médi ca respondido a 
nenhuma das mensagens deixadas. 
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7. Para além desta queixa concreta, a 
participante também faz algumas 
acusações não fundamentadas e ceitas 
insinuações relativamente ao com
pOitamento profissional da Dra. R. M. 
0., dizendo por exemplo que "é perita 
em faltas e em confusões mesmo a 
nível da secretaria", que "vai passando 
toda a medicação que lhe pedem sem 
se imp01tar em consultar os doentes", 
que "não é capaz de ler e entender 
diversos relatórios e análises" e que 
deixa ao abandono certos doentes que 
deveria visitar no domicílio. 
8. Não atribuímos relevância a estas 
acusações dado serem vagas, subjecti
vas, não fundamentadas, para além de 
não ter havido qualquer queixa por par
te das pessoas alegadamente lesadas. 
9. No que respeita à passagem da 
certidão de óbito, a Dra. R. M. O. 
afirma peremptoriamente que o seu 
marido nãa lhe transmitiu qualquer 
recado da participante - que ela nem 
sequer sabe se existiu - salientando 
ainda a médica que, contrariamente 
ao que afirma a queixosa, não possui 
aparelho de atendimento e gravação 
de mensagens mas apenas um fa x 
que não faz gravações. 
lO. Acrescenta a Dra. R. M. O. que 
naquela manhã de sábado estava per
feitamente tranquila porque, quando 
falou com a participante por volta da 
1h 30 m da madmgada, esta lhe teria 
dito que ia tentar pedir a ceJtidão de 
óbito ao médi c o particular que 
ultimamente assistia sua mãe. 
ll. Tendo em conta o teor da parti
cipação e as explicações da Dra. R. 
M. 0., não encontramos qualquer 
üúracção técnico-deontológica, razão 
pela qual propomos ao Conselho Dis
ciplinar Regional do Sul o arquiva
mento do presente processo. 

Lisboa, 21 de Maio de l996 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRDÃO 
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinar R egional do 
Sul em que o pt·esente processo 

seja arquivado nos termos e pelas 
razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu parecer. 
Lisboa, 21 de Maio de 1996 

34 

p n a 

I. Neste processo a Senhora M. S. P. 
queixa-se da médica Dra. M. G. D. , 
acusando-a d e c omportam e nto 
incorrecto. 
2. No dia 10.03.95 a partic ipante 
deslocou-se ao C. S. M. com sua filha 
de 4 anos, por suspeita de meningite. 
3. Segundo a queixosa, sua filha es
perou uma hora antes de ser atendi
da, tendo-lhe, durante esse período, 
passado à frente um utente "com 
conhecimentos internos". 
4. Acresce nta a parti c ipante que 
quando e ntrou no co nsultório se 
queixou da demora no atendimento o 
que terá ocas ionado uma troca de 
palavras ríspidas de parte a parte. 
5. Ainda segundo a queixosa, a 
M. G. D. ter-se-ia exaltado e 
em 4 fi chas de utentes chegados 
d epo is, informando-a qu e " para 
castigo" só a atenderia depois desses 
quatro utentes . 
6. Perante tal atitude que considerou 
abusiva, a participante retirou-se e 
procurou outro médico, não se tendo 
confirm ado, a li ás, a s us pe ita d e 
meningite. 
7. A Dra. M. G. D., pelo seu lado, 
nega as acusações da participan te, 
dizendo o seguinte: 
a) O doente a quem a participante se 
refere como " tendo conhecimen tos 
internos" e que entrou antes de sua 
filha, tinha, na realidade, recorrido à 
Urgência algumas horas an tes . Por 
agravamento da situação, voltou ao 
SAP, não havendo lugar ao preenchi
mento de nova fi cha. A sua entrad 
imediata justificava-se por apresen
tar, no mom ento da s ua chegada , 
uma lesão sangrante. 
h) No que di z respe ito aos outros 
quatro utentes, sofriam de intoxica
ção alim entar, e tinh am c hegado 
antes da qu eixosa, como se pod e 
verificar pela numeração das fi chas 
do SAP. Aguardaram a sua vez na 
sala de tratamentos em virtude da 
s ua s itu ação c líni ca r e qu e r e r 
vigilância. 
c) De modo algum di sse à doente 
que "por cas ti go" Leria de esperar, 
muito pelo coritrário tentou mostrar
-lhe a numeração das fi chas e fazê-la 
compreender que ainda não chegara 
a sua vez. 



8. É de salientar que as alegações 
da Dra. M. G. D. são corroboradas 
por outra médica que-se encontrava 
presente (Dra. M. R. s\) e pela enfer
meira de serviço (Enf. F. R. S.) (vide 
folhas 5 e 6 dos autos). 
9 . Também o director do C. S. M., Dr. 
M. C. , afirma ter analisado cuida
dosamente a ordem de ·i nscrição e a 
ordem de observação dos utentes e 
confi rmado que a Dra . M. G. D. 
cumpriu a sequência de chamada. 
10 . Inform a a ind a o re fe rido 
director, que convidou a queixosa a 
reunir-se com ele a fim de a esclare
cer e dissipar o mal entendido que, 
na sua opinião terá ocorrido. 
ll. Atendendo ao exposto, não nos 
parece ter havido da parte da Dra . 
M. G. D. a prá ti ca d e qu alqu e r 

deontológica, razão pela 
propomos ao Conselho Discipli

nar Regional do Sul o arqui vamento 
do presente processo. 

Lisboa, 2l de Maio de l996 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRDÃO 
Acordam o s m embros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
te rn1os e p elas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer . 

Lisboa, 2 1 de Maio de 1996 

l. Neste processo vários médicos ra
diologistas sócios da sociedade por 
quotas M. E. & L. F. , Lda, com sede 
em S., queixam-se do médico Dr. A. 
C. L. , proprietário do CRT, a quem 
ac usam da práti ca publi citár ia não 
confo rme com a s reg ras da é ti ca 
médica. 
2 . Insurgem-se os participantes con
tra o teor de uma carta que o Dr. A. 
C. L. dis tribuiu no Hospital de San
tarém a vários colegas médicos da 
área de Santarém em 30.08.93, infor
mando que a partir de 1.09.93 esta
ria à di sposição dos médicos da zona 
um núcleo de imagiologia computori-
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zada, mencionando-se nessa carta os 
vários exames susceptíveis de serem 
realizados e procedendo-se à descri
ção dos aparelhos de TAC. 
3. Criticam também os participantes 
os anúncios que o Dr. A. C. L. fez 
difundir na Rádio Pernes, dizendo-se 
na participação que o referido médico 
"anuncia, como se fosse creme para a 
barba ou shampoo para o cabelo, a 
realização de exames de TAC" . 
4 . Finalmente, reclamam os partici
pantes do fac to de o Ministério da 
Saúde ter autorizado a instalação de 
tal T AC apesar do " ratio" para S. 
estar esgotado. 
5. Quanto a esta última queixa, refe
rente ao procedimento admini strativo 
que esteve na origem da autorização 
para a instalação do TAC, trata-se de 
uma questão que não é do foro deste 
Conselho Disciplinar. 
6. No qu e ' respeita à carta , o seu 
conteúdo afigura-se-nos perfeitamen
te admissível, sobretudo se conside
ra rm os qu e não foi diri gid a a o 
públi c o ma s a pe nas a co l egas 
médicos do distri to. 
7. Quanto aos anúncios difundidos 
na rádio, entendemos, depois de ou
vida a cassete, que eles estavam de 
acordo com o disposto no antigo arti
go 15 no 1 do Códi go Deontológico 
na altura em vigor. 
8. Finalmente, é de referir que mes
mo que tivesse sido praticado pelo Dr. 
A. C. L. alguma infracção disciplinar 
- e nós entendemos que não - ela 
téria sido amnistiada pela Lei 15/94. 
9. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente pro
cesso por não ter fi cado demonstrada 
a prática de qualquer infracção téc
nico-deontológica. 

Lisboa 28 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Dr. Fra nc isco Ma nu el Ca nelh as 
Freire de Andrade 

ACÓRDAO 
Acordam o membros do 

Conselho Disciplinar Regional do 
Sul em que o pre ente processo 

seja arquivado nos termos e pelas 
razões expostas pelo Vogal 

Relatot· no seu parecer. 
Lisboa, 28 de Maio de 1 996 
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l. Neste processo o Presidente da C. 
M. L. queixa-se do médico Dr. G. B. 
B. F.A .. 
2. No dia 29.06.94 o referido médico 
passou a uma funcionári a da C. um 
atestado justificativo da sua ausência 
ao serviço , a tes tad o esse onde foi 
utilizada uma vinheta de outro mé
dico que não aqu ele que passou e 
assinou o atestado. 
3. Soli c ita dos escla rec imentos ao 
Dr. G. F. A. es te ve io inform ar o 
seguinte - e passamos a transcrever: 
a) " O referido documento, atestado e 
assinado por mim em papel timbrado 
d o H . d e S. J. , refe r e -s e a um a 
doente seguida na minha consulta de 
Ne uroc irurgia do H. de S. J. (um 
período semanal, às quartas fe iras). 
b) Na circunstância, facilmente me 
r eco rd o q ue fa ce a não poss ui r 
vinhetas própri as nesse dia, solicito 
a confirmação do referido documento 
com uma vinheta do Dr. A. L. C. C. 
que, após elucidado por mim acerca 
do .caso clínico, acedeu na utilização 
de uma das suas vinhetas . 
c) Essa atitude visou, pelo menos foi 
esse o meu rac iocínio imediato, não 
obrigar a doente a uma nova vinda à 
consulta de neuroc irurgia do H. de S. 
J. , soli citando a referida vinheta a 
um co lega d a es pe c ialid ad e, 
graduado e do quadro do H. de S. J .. 
d) O acto a que se refere este escla
recimento, ocorrido na consul ta ex
te rn a do H . de S. J. pa rece u-me, 
ta l vez por desc onh ec im e n to d a 
minha parle , despi do de q ualque r 
ilegalidade" . 
4. Como prim eiro comentá ri o à s 
explicações do arguido, diremos que 
a vinheta de cada médico é um ele
mento d e id entifi cação pessoa l e 
intransmissível, não devendo pois o 
Dr. G. F. A. ter usado uma vinheta 
alh eia nem o Dr. A. C. ter cedi do 
uma vinheta sua. 
5. Teri a pois fundamento a C. M. L. 
para não ace ita r como vá lido es te 
atestado médi co. 
6. Dito is to, não nos pa rece qu e o 
Dr. G. F. A. tenha cometido qualquer 
infracção deontológica pass ível de 
sanção di sciplinar. 
7 . Com efeito, é ev idente a ausência 
de má fé por parte do arguido, bas-



tando olhar para o atestado médico 
em causa para chegar a tal conclu
são. 
8. Apesar ele usar a vinheta elo cole
ga, o Dr. G. F. A. não tentou faz er-se 
passar por ele, tendo assinado com o 
seu próprio nome que escreveu, por 
extenso e de forma legível. 
9. É a ind a el e sa li e nt a r qu e 
ninguém, nem sequer o participante, 
pôs e m ca usa a ve racidade elo 
a tes tado s us p e itando , se r d e 
complacência. 
lO. Também a utilização da vinheta 
não foi fruto ele uma actuação abusi
va mas sim de um pedido de cedên
cia do seu uso ao legítimo titular. 
ll. Ate nd e ndo ao expos to , 
propomos ao Con selho Disciplinar 
Regional do Sul o arquivamento do 
presente processo por não ter ficado 
d e mon s trada a prática el e um a 
infracção técnicodeontológica . 
12. Para concluir, não queríamos to
davia deixar de alertar o Dr. G. F. A. 
para a necess idade d e c umprir os 
requisitos lega is de carácter formal 
em matéria de passagem ele atetJ ta-

. dos médicos. 

Lisboa, 28 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRD.:\0 
Acordam os membros do 

Con,;elho Disciplinar 
Regional do Sul em que o 

pre><ente processo seja 
ar·quhado nos termos e pelas 

razões expostas 
pelo Vogal Relator no seu 

parecer. 
Lisboa, 28 de Maio de 1996 

L Neste processo o médi co Dr. S. S. 
D. queixa-se do médico Dr. C. A. P., 
ac usando-o de violação elo dever ele 
solidari edade médi ca. 
2. O participante era proprie tário ele 
um anda r s ituado em d e terminado 
edifício onde exercia a sua profissão 
liberal util iza ndo-o como consultório 
de es tomatologia. 
3. Acontece que, apesar da escritura 
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pública de cons tituição ela proprie
dade horizontal permitir que a frac
ção autónoma elo queixoso fosse uti
lizada como consultório de estomato
logia, no projecto camarário constava 
que a fracção se destinava a habita
ção. 
4. O participante foi ale rtado pelo 
chefe da respec tiva Secção Camará
ria para a necessidade ele desocupar 
o andar, a não ser que regularizasse 
o se u co ns ultório , para o qu e 
deveria "submeter à apreciação da 
Câmara o proj ecto da adaptação do 
fogo em causa a consultório médico 
e apres e nta r a co n co rd â n c ia d e 
todos os condóminos com o referido , 
uso . 
5. Acontece que, segundo o Dr. S. 
D. , houv e um co ndómino qu e se 
opôs, sendo ele precisamente o Dr. 
C. A. P. , razão pela qual o partici
pante se queixa dele acusando-o ele 
haver arruinado a sua viela e faltado 
ao dever de solidariedade médica. 
6. So mo s da opinião que esta 
mat é ri a n ão é d a co mp e tê n c i a 
própria ela Ordem elos Médicos, não 
es tando aq ui e m ca us a qualquer 
qu es tão el e â mbito técni co-deon
tol ógic o ma s apena s um conflito 
e ntre doi s co ndómino s qu e, por 
acaso, são ambos médicos. 
7 . Nã o é do foro deste Con se lho 
Disciplinar a apreciação ele questões 
de dire ito c ivil ou de direito admi
ni strativo, devendo tais matérias ser 
apreciadas pelos tribunai s ou pelas 
autoridades admini s trativas compe
tentes. 
8. Mesmo que se admiti sse que no 
c onflito e m ca usa não es tavam 
apenas em causa ques tões de ordem 
jurídi ca ma s ta mb é m d e orde m 
moral, dever-se-ia entender que tais 
qu es tõ es se s itu ava m num pl a no 
moral alh e io ao d a d eo ntolo gia 
médica. 
9. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente pro
cesso por não ter ficado demonstrada 
a prática de qualquer infracção téc
nico-deontológica. 

Lisboa, 28 de Maio de 1996 
O RELATOR 
Dr. Franci sc o Manuel Cane lh as 
Freire ele Andrade 

36 

p n a 

ACORDA O 
Acordam os membro,; do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

pr·ocesso seja arquhado nos 
tennos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 28 de Maio de 1996 

L Neste processo a Senhora L. P. T. 
M. V. queixa-se da assis tência pres
tada a seu pai no H. J. pelo médico 
Dr. J. M. J. . 
2 . O referido médico operou o pai ela 
partic ipante a uma hipertrofia benig
na da próstata no dia 26.10.94, tendo 
o do e nte vindo a fal ece r no pós 
operatório em 29.10.94. 
3. Na sua parti c ipação a q ueixosa 
relata vários factos que, na sua opi
nião, indiciam ter havido "incompe
tência, incúria e negligência" . 
4. Após ter analisado o processo clí
nico do doente falec ido e os esclare
c imentos pres tados pelo Dr. M. ]., 
enviámos cópia elo processo ao Colé
gio ela Especialidade de Urologia a 
fim ele que este emitisse parecer. 
5 . Em 10.01.96 o referido Colégio 
da Especialidade emitiu o seguinte 
parecer que passamos a transcrever: 
"a) A presumível causa de morte no 
pós-operatório de cirurgia prostáti ca
embolia pulmonar maciça ao 3° dia 
do pós-operatório, é uma causa de 
mortalidade poss ível neste tipo de 
cirurgia. A mortalidade nn~-'""' ' ""' tn .. 
ria na cirurgia prostáti ca da H.B.P. 
(hipertrofia be ni gna ela prós ta ta) 
s itua-se hoje nos melhores centros 
entre 1 a 2%. Dentro destes núme
ros, a embolia pulmonar mac iça ocu
pa uma fa ti a im portante das causas 
de mortalidade. 
h) A indicação operatória no caso 
presente é, segundo as informações 
que se possuem, uma indicação rela
ti va e não absoluta de c irurgia da 
H.B.P. ex is te sintomatologia incomo
dati va even tu alme nte a tribuível à 
H.B.P. e que não melhorou com tera
pêuti ca médica não espec ifi cada, é 
uma hipertrofia pros tá tica significa
ti v a, sobre tud o no lobo médio: não 
exis te, contudo, resíduo pós micção 



s ignifi ca ti v o, e mb ora es te es tej a 
di sc re tamente au mentado, não existe 
hipertrofia do detrusor, nem s inais 
de desco mp e ns aç ão ves ica l , não 
ex is te m com pli caç ões d e vid as à 
H.B .P. (re te nção urinária , infecção, 
litiase, e tc .). Todavia, desde que o 
doente estP.ja perfeitamente informa
do ela situação clínica e da sua evo
lução, elas alternativas terapêuticas e 
dos riscos/benefícios da cirurgia e os 
aceite, a intervenção cirúrgica é uma 
alt erna li v a válida e pe rfeitame nte 
justificável em casos clín icos como o 
presente. 
c ) A técn ica a utili zar numa situação 
el e H.B.P. como a descrita é variável 
el e cirurgião para cirurgião. Muitos 
cirurgiões pra ti cari a m nes te caso 
uma ressecção endoscópica transu-

elral da próstata , mas alguns outros 
prati c a ri a m um a pro s ta te c tom ia 
re tropúbica ou suprapúbi ca como o 
que foi efectuado . Se ambas as téc
ni ca s tê m va nta ge ns e in c o n ve 
ni entes, tendo a ressecção endoscó
pica vantagens em termos el e como
d idade para o doente e de duração 
do pós-opera tóri o, não exis te dife
re nç a s ig nifi ca ti va e m re l aç ão à 
mo rt al idad e e cau sas el e mortali
dade, nomeadam ente ca rdio vasc u
la res e e mbólicas, ha ve nd o talvez 
até ligeira va ntagem nes te item para 
a pros tat e c lom ia s upra ou re lro
púbica. 
d) Não compete a este Colégio pro
nunciar-se sobre a téc ni ca anes lésica 
efec tuada , uas indi cações, cont ra
-indi cações, proble mas e compli-

e ações. Todavia, a técni ca utili zada 
nesta situação é uma técnica corren
te em cirurgia prostática. 
e) Em relação às medidas profi lác ti
cas do tromboembol is mo nesta cirur
gia é discutível o tipo ele medidas a 
utili zar por rot ina nas situações sem 
fac tores de ri sco apreciável. É con
sensual a profilaxia mecâ ni ca com 
mobilização precoce dos me mbros 
inferiores, levante rápido, eve ntual 
utili zação d e me ias ou li ga dura s 
elás ticas. A profilaxia medicamento
sa, nomead a me nte com a nti coagu
lantes do tipo ela heparina subcutâ
nea, é utili zada por alguns rotineira
mente e por outros (ta lvez a maioria) 
apenas quando existem fa ctores el e 
risco, não xis tindo argumentos cate-
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gór ico s a favor el e um a ou outra 
posição. 
Ne te caso concreto, os relatórios dos 
vá ri os médicos consultados não refe
rem a existência de varizes dos mem
bros infe riores, conforme é referido 
na partic ipação - eventual factor de 
ri sco, que, a confirmar-se, e de in
tensidade apreciável , poderia mere
ce r ponderação el e profilaxia mais 
agress iva , nomeadame nte medi ca
mentosa. 
f) Não compete a es te Colégio pro
nunciar-se sobre as condições ass is
te nciais do H. J. para es te tipo el e 
c irurgia. Contudo, há que referir que 
nu meros os cirurgiões urologistas da 
á r ea d e Li s boa e fec tu am as 
intervenções c irúrgicas que os seus 
doe ntes com es ta patologia neces
sitam neste Hospital, sempre com as 
melhores referências quer da parte 
dos médicos quer de doentes, quer 
de fam iliares, conforme numerosos 
tes temunhos exis tentes. 
g) Em resumo, trata-se de um caso 
de mortalidad e pós -operatória em 
cirurgia prostáti ca, presumi velmente 
por emboli a pulmonar mac iça ao 3o 
di a, situ ação hoje pou co freque nte 
ma s se mpre po ss í ve l e um ri sc o 
nes te tipo de cirurgia, em qualque r 
ce ntro e co m qu a lqu e r eq uip a 
c irúrgic a . A in d icaçã o c irúrg ica 
nes ta s itu ação clíni ca , não se ndo 
absoluta , é ju s tificável, e a técnica 
utilizada é a efe c tu ada por um 
número apreciável de cirurgiões . A 
profil a x ia me can 1c a do tro m
bo e mboli s mo n es ta c irurgia é 
consens ual , nomeadam e nte com a 
mobilização precoce, sendo di scutí
vel a utili zação s is temática de pro
fi laxia medi camen tosa e m doe ntes 
sem factores de risco". 
6 . Pela nossa parle, con cordamos 
com as cone! usões do referido pare
ce r , razão pel a qual propomos ao 
Co nselh o Di sc iplinar Regional do 
Sul o arqui vamento do presente pro
cesso por não ter fi cado demonstrada 
a prática de qualq uer infracção téc
ni co-deontológica por parte do Dr. J. 
M. J.. 

Lisboa, 11 de ]unho de 1996 
O RELATOR 
Dr. Fran c isco Manu e l Can e lh as 
F re ire ele Andrade 
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ACORDAO 
Acordam os m embros do 

Conselho Disciplinar R egional 
do Sul em que o presente 

pt·ocesso sej a arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 18 de ]unho de 1996 

l. Neste processo a Senhora M F. S. 
B. M. S. queixa-se da Ora. M. M. M. 
M. por esta , alegando a obriga tori e
dade de ter de fazer uma visita domi
ciliária urgente, não ter observado 
sua mãe que tinha chegado tarde a 
uma consulta programada no C. S. 
A . . A qu e ixosa põe e m dúvida a 
urgência e a necessidade da referida 
vis ita domicili ári a, por pouco tempo 
de pois, ter encontrado num café a 
arguida e a doente visitada . 
2 . A q ue ixosa refe re que no dia 
24 .01.96, resolveu acompanhar a sua 
mãe à Consulta do Centro de Saúde 
por es ta lhe ler dito, que apesar de 
ter consultas marcadas com a argui
da não conseguir ser observada. 
No entanto, como a mãe da queixosa 
necess ita va de ser obs erv ada e m 
oftalmologia, foi a es ta consulta, a 
qual, demorando mais que o previsto, 
a ob ri gou a chegar tarde ao local da 
consulta. 
3. Chegada ao local ele consulta, so
li c itou à empregada que informasse a 
arguida que a doente es tava na sala 
de espera, tendo entregue um docu
mento passado pelo oftalmologis ta 
que justificava o atraso. 
4 . Vinte minutos depois a arguida ao 
sair e ao passar pela doente foi aler
tada pela referida empregada qu e 
havia uma doente para observar. 
5. Invocando um domicílio urgente a 
arguida referiu não poder observar a 
doente e não tendo o cuidado ele se 
inteirar da situação, deixou a mãe da 
queixosa " triste e desalentada" . 
Perante a recusa ela consulta solicita 
nova marcação que consegue para 
27.02.96- um mês depois. 
6. Tendo ido, após a saída do Centro 
el e Saúde, a uma pas telar ia com a 
sua mãe, a queixosa refere que viu a 
arguida aco mpanh a da el e um a 



se nhora (que veio a sa ber ser a 
doente que tinha recebido a visita 
domiciliária) entrar na pastelaria e 
sentar-se a uma mesa. 
7. Esta situação levou a queixosa a 
dirigir-se à arguida, indagando dum 
modo revoltado mas delicado se era 
este o domicílio que a levou a recu
sar a observação de sua mãe. 
8. Tendo sido notificada pela Ordem 
dos Médicos para responder à quei
xa, a arguida refere que já tinha res
pondido à mesma queixa enviada à 
Directora do Centro de Saúde e que 
nada mais tinha a acrescentar. Uma 
cópia des ta resposta foi enviada à 
Ordem dos Médicos pelo Director do 
Centro de Saúde. 
Nesta resposta a arguida justifica a 
visita domiciliária por conhecer bem 
a doente (com múltiplos problemas) e 
que lhe tinha pedido que o domicílio 
fosse efectuado até às 17 h 45 m, e 
que apenas teve conhecimento que 
havia uma doente à s ua espera na 
altura em que saía quando foi alerta
da pela empregada, e que conhecen
do essa doente, achou que não havia 
qualquer urgência. Fez ainda a 
arguida várias reflexões que não têm 
interesse neste processo. 
9. De toda esta situação ressalta que 
a mãe da queixosa, doente da argui
da , es teve vinte minutos à espera 
para ser observada. Tal não aconte
ceu referindo a arguida que tinha 
uma doente à espera num domicílio 
urgente. 
1 O. De qualquer modo, quando a 
empregada avisou a argu id a qu e 
ha via mai s uma do e nte pa ra 
ob servar , a arguida não teve 
qualqu er atenção para aquela s ua 
doente e invoca valores éticos para ir 
faz e r o domi cílio dito urge nte. 
Estranhamente este domicílio teria 
de ser feito até às 17 h 45 m, e pelos 
fa c tos qu e s uce d eram pod erá 
suspeitar-se que a visita domiciliária 
não teria caracter urgente. 
11. Da análise do processo parece 
que embora muito provavelmente a 
razão esteja do lado da queixosa, não 
existem dados objectivos que justi
fiquem sem margem para dúvidas a 
cond enação da arguida, embora a 
arguida devesse ter usado de maior 
cordialidade e atenção para com a 
mãe da queixosa. 
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12. Atendendo ao exposto propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o a rqui vamen to do prese nte 
processo. 

Lisboa, 18 de ]unho de 1996 
O RELATOR 
Dr. Luís António Duarte Fino 

ACÓRDÃO 
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinm· Regional 
do Snl em que o presente 

processo seja at·quivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal R elator no seu 
parecer. 

Lisboa, 18 de ]unho de 1996 

l. Nes te processo o Coordenador 
Sub-Regional de Saúde de Lisboa deu 
conhecimento à Ordem dos Médicos 
de uma carta que o médico Dr. M. J. S. 
M. A. do H. S. M. escreveu à médica 
Dra. T. M. T. do C. S. 0 .. 
2. Ao terminar a carta e a título de 
despedida o Dr. M. A. escreveu as 
seguintes palavras: "vá à merda" 
3. Solicitados esclarec imentos ao 
arguido, este tentou justificar a sua 
atitude dizendo que tinha razões para 
estar indignado com a colega. 
4 . As razões invocadas pelo arguido 
são as seguintes - e pa ssa mos a 
transcrever ipsis verbis: 
a) "envio da doente a consulta de es
pecialidade com relatório clínico que 
mais parece escrito pela funcionária 
administrati va do Centro de Saúde, 
sem dados anamnésticos e de exame 
objecti vo, não acompanhado de quais
qu e r exa mes comple me ntares de 
diagnóstico (nem sequer da ecografia 
que dera origem ao envio da doente!) 
e rubricado por gatafunho ilegível" . 
h) Como a doente não fizera quai s
quer testes laboratoriais sanguíneos, 
pedi à colega em carta correc ta e 
amável, de que não guardei cópia 
que fossem feitos os exames labora
toriais básicos . Em segunda consul
ta, a doente apresentou-se, de facto, 
com as análi ses . Mas também com 
uma cópia da circular normativa da 
Administração Regional de Saúde de 
Lisboa sobre "despesas cujo paga-
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menta passa para a responsabilidade 
dos hospitais", sublinhada a cor nos 
pontos 9 e 10, em envelope aberto , 
sem qualquer palavra escrita pela 
colega e com um deseducado recado 
transmitido pela doente de que era 
eu que tinha de requisitar os exames 
complementares de diagnóstico. 
5. Independentemente do Dr. M. A. 
ter ou não ter razão para se sentir 
melindrado com a atitude da Dra. T. 
M. T ., nada jus tifi cava que fo sse 
malcriado e insultasse uma colega. 
6. Nas próprias cartas que enviou à 
Ordem dos Médicos o arguido parece 
não te r bem a noção da censura
bilidade da s ua atitude, apenas se 
prontificando a pedir desculpa à 
hierarquia da ARS de Lisboa e não 
direc tamente à médica ofendida. 
7 . Por sua vez o Adj unto do Directo 
Clínico do H. S. M. veio informar o 
seguinte - e passamos a transcrever: 
"Na sequência de conversações com 
o Dr. S . A., Coordenador da 
Sub-Região de Li sboa e da ca rta 
enviada à Directora do C. S. 0. , foi 
sanado o litígio ent"re o médico deste 
Hos pital e a médica do Centro de 
Saúde. 
Assim, não vê razão es ta Direcção 
Clínica para proceder a qualqu e r 
procedimento contra o Dr. M. M. A." . 
8. É de realçar que a carta do argui
do violadora do dever de solidarie
dade médi ca é datada de 8.03 .94 
estando pois abrangida pela Lei da 
Amnis ti a d e Maio d e 1994 (Le i 
15/94 de 11.05) 
9. Atendendo aos fa ctos referidos 
no s a rti gos 7 e 8 deste parece r , 
propomos ao Conselho Di sc iplinar 
Regional do Sul o arquivamento do 
presente processo. 

Lisboa, 18 de ]unho de 1996 
O RELATOR 
Dr. Francisco Manuel Canelhas 
Freire de Andrade 

ACÓRDÃO 
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinm· Regional 
do Snl em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 18 de Jmmo de 1996 

supcrio 
no homel 
de peso) 
Os estu~ 
não evld 
tumorlg 
KREOEX 
Geral 70 
Regime I 
363$00. 
Geral 7ot 
Regim e I 
927$00. 


