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Vejamos o que tem sido a actuação do actual ministro e
respectivo Ministério.
A Saúde tem sido gerida como uma simples empresa
ou fábrica parecendo o Ministério não tomar sequer em
consideração os aspectos humanos de toda a sua activi
dade.
Disso são exemplos recentes a cessação das consultas
nos horários nocturnos dos ex-Serviço Médico-Sociais, o
«despedimento» dos Médicos dos ex-Serviços Médico-So
ciais com aumento das listas de espera (sob o falso pretexto
de um limite de 54 horas para aqueles que não aderiram à
Função Pública), a não colocação de especialistas na provín
cia (com concursos que já há mais de dois anos se encontra
vam programados), a atitude com os medicamentos - além
da célebre «panaceia» (?) da Unidose (ou será Uni-doze, já
que o sr. ministro da Saúde apresentou na televisão um sim
ples «blister» que parecia ter doze comprimidos), etc., etc.
Da sua posição «política» são bem marcantes as ati
tudes que assume proibindo os funcionários de se refe
rir aos Serviços sem ordem superior, o Projecto de Lei
de Gestão, em que os directores dos hospitais são da
sua nomeação exclusiva (com a figura «hipócrita» de
«ouvidos os hospitais», etc.
O que dizer desta obsessão de controle pessoal? Triste
perspectiva_quando o mesmo ministro não se coibiu, no pas
sado, de fazer verdadeiros «saneamentos» como no hospital
de Viana do Castelo ou na ARS de Évora.
Estaremos num Estado democrático, isento e compe
tente? Como foi possível esperar tanto tempo para se no
mearem os directores-gerais no Ministério, acontecendo mes
mo que a Direcção-Geral dos Hospitais, mais de dois anos
após a posse do Governo, ainda tem direcção provisória?
Será que o círculo dos amigos e colaboradores da confiança
do sr. ministro é tão restrito que nele não encontra nem nú
mero nem competência para ocupar tais cargos? Será por
que se encontra justamente isolado, após ter demons
trado não ter quaisquer escrúpulos pessoais em desau
torizar e pôr em cheque os seus mais directos colabora
dores - como sucedeu com o director-geral dos Cuidados
de Saúde Primários, a quem mandou negociar as Convenções
com a Ordem dos Médicos no segundo semestre de 1984,
quando já nessa altura homologara o parecer da Procurado
ria-Geral da República, que depois veio a utilizar para invalidar
essas mesmas Convenções?
Que pensar dos seus métodos de trabalho quando, ao
publicar as listas descritivas dos medicamentos comparticipa
dos, o ministro fez prevalecer uma lista «não autenticada»
contra o parecer da Comissão Oficial nomeada para o efeito e
da qual faziam parte não só os «seus» representantes oficiais,
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mas também representantes das Ordens, Associa
ções e Indústria?
Pois se tudo isto é mau, mesmo muito mau,
o que se pode dizer da credibilidade? Que credi
bilidade assegura quem mantém o cartão de eleitor
como prova de residência nos Concursos para os jo
vens Médicos depois de ter sido alertado para os
atropelos a que tal conduziu e ter prometido reme
diar o mal? Que dizer das constantes irregularidades
no cumprimento das datas, na efectivacão dos con
cursos para os jovens Médicos e na publicação dos
documentos gerais?
Que credibilidade merece o Ministro da
Saúde que se diz contra a estatizacão e defensor da
Medicina Privada (afirmando, candidamente, que
sem a sua accão as limitacões teriam sido ainda
maiores e assim pretendendÓ grangear a gratidão da
Classe Médica (?) quando verificamos as seguin
tes realidades:
Saíu uma Circular impondo que os primeiros vin
te e cinco doentes deveriam fazer as suas análises
nos Centros de Saúde e só a partir daí se podendo
recorrer aos Laboratórios Convencionados;
Saíu um Despacho autorizando os Hospitais do
Estado a fazer descontos de 20 a 40% sobre os valo
res das Tabelas das Convenções das análises clíni
cas;
Foi feito um Projecto de Despacho a impôr que
os doentes dos ex-SMS só poderiam recorrer à Hos
pitalização Privada Convencionada com Parecer fa
vorável do Hospital estatal da área;
Foram dadas indicações para que funcionários
Médicos do Estado inspeccionassem Consultórios
privados de Colegas (prerrogativa pertencente por
lei à Ordem, como representante dos Médicos Li
vres) à revelia do direito constitucional à intimidade
(já que de instalações privadas se trata). Tudo isto
contrariando a promessa formal de alterar o Art. º
19. º-C do Decreto que criou a Direcção-Geral dos
Cuidados de Saúde Primários;
Saíu legislação impondo que certos medicamen
tos só serão comparticipados se prescritos através
das instituicões da Saúde do Estado (tuberculoestá
ticos, antimitóticos, etc.) mas não, se prescritos pe
los mesmos Médicos na sua Clínica Privada (ou
mesmo ao abrigo da Convenção)!
Será que afinal se trata de direitos do «Sis
tema do Estado» ou que se trata de verdadeiros
direitos, mas dos doentes (aqueles que se afirma
que a Constituição defende)? Se as primeiras nor
mas acima referidas foram revogadas após o protes
to da Ordem dos Médicos, a verdade é que a última
permanece em vigor no tal «Sistema Nacional de
Saúde - que se rotula de Geral, Universal e Gratui
to»?!
E que dizer da gratuitidade no que respeita à
comparticipação nos medicamentos: A comparti
cipação diferencial, de acordo com a indispen
sabilidade e importância vital do medicamento
fo�a sugerida como mais justa pela Ordem dos
_
Med1cos; mas fora proposta por forma a que não
s�b_re��rregasse os utentes! A sua adopção pelo
M1nisten_o, sob uma aparência de justiça, acabou
por servir fundamentalmente para o Governo pou
par cerca de 300 mil contos por mês nas compartici
pações, atirando a diferença nas despesas para os
ombros dos doentes! Com a agravante de que o
aumento dos �ustos para esses mesmos doen-

tes sobrecarregou igualmente ricos e pobres permanecendo estes as eternas vítimas de um crité
rio que «deveria ter sido» socialmente justo.
Mas como se tal não bastasse haverá ainda a
acrescentar o aumento de encargos para as popula
ções (beneficiárias de um Sistema que a Consti
tuição dirige à socialização da Medicina e dos secto
res médico-medicamentosos) representado pela
«não comparticipação» nos medicamentos de cha
mada venda livre!
E poderão esquecer-se as autorizadas alterações
de preço dos medicamentos? (que tendo aumentado em 1984, podem aumentar livremente até 35% a
partir de 1 de Setembro e sofrer novo aumento em 1
de Janeiro de 1986!). Sem nos pronunciarmos sobre
a justiça ou correcção destes aumentos para a in
dústria (que só esta pode realmente conhecer e cer
tamente também condicionadas pela desvalorização
do escudo), como aceitar que a mesma entidade
ofereca «inocentemente» aos Médicos um aumento
de 2Ó% (correspondendo a um período de vários
anos - 1980/82!)? Que credibilidade pode merecer quem enviou uma «lista de Especialidades»
para os Serviços da Comunidade Económica Euro
peia correspondente aos Internatos, sabend�
que por lei, a lista de Especialidades reconhecida pe9"
la Ordem, a única válida - o que levou já à decla
ração por parte da União Europeia de Médicos
Especialistas de que não reconhecerá tal lista
para inclusão nas chamadas «Directivas Médicas»
da CEE?
Que credibilidade pode merecer quem se com
prometeu a reunir em diálogo mensal e colaborante
com o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos, se as últimas reuniões tiveram lugar em
Julho e depois Dezembro de 1984?
Que credibilidade pode merecer quem se
comprometeu a criar um Grupo de Trabalho
para estudar a viabilidade financeira das pro
postas da Ordem para a organização dos Servi
cos de Saúde e depois não lhe deu sequência,
ápós uma primeira. reunião para a qual não foram
fornecidos os indispensáveis elementos de trabalho
e apesar da constante disponibilidade dos represen
tantes da Ordem dos Médicos?
Que credibilidade pode merecer quem nada
respeitou em relação aos compromissos assu
midos quanto às Convenções? (como consta
aliás do Comunicado Público já emitido pela Orde.
dos Médicos e que igualmente se publica neste nú
mero da Revista).
Será coerente ter o Ministro subscrito um au
mento recente às «chamadas» Assistente de Con
sultório no valor de 38%?
Que credibilidade pode merecer quem só rara
mente responde efectivamente às múltiplas e graves
questões que surgem e a Ordem lhe tem transmitido
e quem na prática procura impedir a realização de
estágios Hospitalares em regime de voluntariado e
existindo horários compatíveis?
E como esquecer o «magnífico» monólogo tele
visivo quando o ouvimos «modestamente» de
clarar que «sempre tínhamos tido uma boa gestão
financeira na Saúde, o que nunca houvera era um
Ministro à altura dessa boa gestão financeira, o
que só agora acontecia»(?!).
Como esquecer a sua referência a «já não
haver dívidas»; estar tudo pago! Que outras pro
vas mais seriam necessárias para uma demons
tracão da credibilidade de Sua Excelência e das
suas afirmacões? Ou não serão as dívidas às Mise
ricórdias prova testemunhal evidente; ou não serão
os atrasos nas Convenções e o pagamento dos
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retroactivos dos ex-Services Médico-Sociais al
guns outros exemplos fla'grantes, da falsidade
daquelas declarações na RTP e demonstrativas da
forma como se pretendeu enganar as populações
para obter imerecidos dividendos políticos?
E quanto à informatização dos Serviços; terá si
do mérito seu o aproveitar os resultados já palpáveis
de um processo iniciado por outros?
Mas seria realmente necessário um «génio
de gestão» para ter posto mais próximos da
correcção os pagamentos das Convenções
quando, pela primeira vez, o Ministro recebe 20
milhões de contos só para pagar dívidas? Será
realmente uma gestão «magnífica» conseguir
diminuir as dívidas do Ministério quando se
não aumentam os Médicos desde 1980 no que
respeita a custos técnicos e desde 1982 no que res
peita a custos médicos? Mesmo depois dos compro
missos terem sido reafirmados diante do Primeiro
-Ministro, a situação não se alterou! Apenas ouvi
mos da sua boca a afirmação repetida de que é
«pessoa de bem».
Poderá desculpar-se sempre com os seus ante
cessores, esquecendo-se que em 1985 ele era «o an
tecessor de si próprio» e que nunca nos últimos dez
anos as verbas para a Saúde sofreram tão grande
aumento?
E como classificar a retenção dos juros cor
respondentes aos retroactivos que irão agora ser pa
gos nas Convenções ou correspondentes à tardia
actualização dos Médicos dos ex-SMS, quando no
caso das primeiras se comprometera solenemente a
fazer vigorar novos valores em 1 de Janeiro de 1985?

Porquê só ao fim de ano e meio de gestão,
após a Ordem ter ameaçado suspender as Conven
cões (os Médicos receberem directamente dos
doentes que iriam pedir depois o reembolso às ARS)
reduziu significativamente os atrasos de paga
mento (atrasos que, com a não actualização
dos valores, correspondiam de facto a atrasos
cada vez maiores «a preços actualizados»l?
Sabido que o orçamento da Saúde era 64 mi
lhões em 1983, 84 milhões em 1984 e 123 mi
lhões em 1985, que «brilhante» gestão permitiu
diminuir os atrasos nos pagamentos? Se boa
gestão houvesse tudo estaria liquidado e os
compromissos cumpridos. Isso sim, demons
traria que o Estado é uma pessoa de bem e que
aqueles que o servem, como responsáveis,
também o são.
É em relação a essa competência e credibili
dade que todos temos que meditar quando for
mos forçados a reagir perante aqueles que nes
te momento são responsáveis principais da
orientação da política de Saúde em Portugal.
Tudo isto deveria ter sido debatido directamente
com o Senhor Ministro da Saúde perante o Povo
Português em debate na RTP. Aí poderia justificar
-se se justificações tivesse. Mas preferiu não respon
der aos vários convites! E a RTP, «nossa» e «inde
pendente», não o considerou oportuno! ...
Mas a luta pela justiça e pela verdade não
nos deve cansar. Pelo menos que fiquem des
mascarados aqueles que não são capazes de
honrar os compromissos que assumem; aque
les que vivem do oportunismo das atitudes e
não da pureza dos conceitos.

ORDEM DOS MÉDICOS
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

COMUNICADO
Tendo os meios de Comunicação Social divulgado, nos últimos dias, situações que correspondem
a exercício ilegal da Medicina em que o único objectivo é o de fraudulentamente explorar a ingenuida
de de uma população menos esclarecida e face ao perigo para a saúde pública daí decorrente, o Con
selho Regional do Norte da Orem dos Médicos decidiu tornar público o seguinte:
1 - Não existe qualquer medicamento com efeito terapêutico anticanceroso que não esteja dis
ponível nos Serviços de Farmácia dos Hospitais Centrais ou do Instituto Português de Oncologia.
2 - O produto, com pretensos efeitos preventivos ou terapêuticos contra o cancro, doença de
Parkinson e amiloidose vendido numa farmácia da Rua de Gondarém, na cidade do Porto, não foi su
jeito a qualquer experimentação científica digna de crédito, pelo que este Conselho Regional, no âm
bito das competências legais, participou criminalmente da proprietária da referida farmácia.
3 - Constitui perigo para a saúde pública e para eventuais portadores de doenças curáveis o pro
telamento do seu diagnóstico e tratamento correcto, motivado pelo aconselhamento de uma falsa te
rapêutica, particularmente quando ele é feito por uma instituição que tradicionalmente é merecedora
de crédito da comunidade científica e é avalizado pelo próprio Estado.
Porto, 1 de Agosto de 1985.
O CONSELHO REGIONAL

3

relações com o governo
MINISTÉRIO DA SAÚDE

TENTATIVA DE FORMACÃO
DE UM NOVO SINDICATO DE ODONTOLOGISTAS
A Ordem dos Médicos foi alertada pelo Sindicato
Nacional dos Odontologistas Profissionais para a
tentativa de formação de um novo sindicato - de
signado por « Sindicato Livre dos Profissionais de
Odontologia - Sindicato na CEE» - promovida
«por um grupo de indivíduos alheios à Classe Odon
tológica, sem que para tal disponham de qualifica
ção e de título profissional».
Face a essa advertência, o presidente do Conse
lho Executivo dirigiu ao Ministro da Saúde o seguin
te ofício;
«Foi esta Ordem dos Médicos alertada para uma
tentativa de formação de um Sindicato Livre dos
Profissionais de Odontologia/Sindicato na CEE. Da
da a manifesta ilegalidade das categorias profissio
nais prevista nesse documento, bem como o facto
de aparentemente a iniciativa partir de profissionais
não legalizados, impõe-se totais reservas na aceita
ção do mesmo, quer pelo Ministério da Saúde quer
pelo Ministério do Trabalho. Como V. Excelência sa
be, apenas os Estomatologistas e os Médicos Den
tistas, bem como os Odontologistas reciclados em
1977, têm autorização de exercício profissional na
área da Saúde Oral, com os níveis de qualificação
correspondentes à sua preparação específica. A
abertura da Saúde Oral a profissionais não qualifica
dos, é manifestamente lesiva dos direitos à saúde
das populações e impõe-se portanto que esse Minis
tério não permita uma maior degradação nesta área
dos cuidados de saúde.
Junto enviamos fotocópia dos documentos que
recebemos do Sindicato Nacional dos Odontologis
tas Portugueses.
Ficando ao inteiro dispor de V. Excelência para
qualquer esclarecimento complementar ou colabo
ração que possa ser necessária, envia cumprimen
tos, sempre ao dispor,»
Em resposta a esse ofício, o ministro da Saúde,
através do seu chefe de Gabinete, informou poste
riormente que «o assunto exposto foi encaminhado
parta a Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Pri
mários e para o Ministério do Trabalho e Segurança
Social».

GESTÃO HOSPITALAR
O ministro da Saúde solicitou ao Conselho Exe
cutivo da Ordem dos Médicos um «parecer urgente»
sobre um projecto de decreto-regulamentar sobre a
gestão hospitalar. Parecer que foi dado nos seguin
tes termos:
«Face ao articulado proposto oferece-nos
dizer o seguinte:

1) Relativamente ao Conselho Geral
Muito embora a experiência de já há alguns
anos tenha mostrado que se trata de um órgão
inoperante e desnecessário, na enorme maioria
dos casos, não nos repugna que seja mantido.
Sugerimos, todavia, algumas alterações na sua
composição, pois há elementos cuja inclusão
se nos afigura totalmente injustificada.
Aliás, não é de estranhar a falta de motiva
ção para a actividade deste Conselho, dado
que ele não está nas nossas tradições e, em ,
boa verdade, nada mais representa que uma
cópia do que existe em países em que a respon
sabilidade pela gestão e financiamento dos
hospitais locais depende da comunidade local
e não do Governo central, como é o caso no
nosso país.
2) Relativamente ao Conselho de gerência
No que respeita a este ponto queremos co
meçar por manifestar a nossa total, profunda e
absoluta discordância em relação ao texto pro
posto.
De facto a solução apontada retira qualquer
participação efectiva aos membros do corpo
clínico do hospital, bem como ao de enferma
gem e consequentemente desmotiva-os e des
responsabiliza-os inteiramente da marcha dos
negócios correntes e dos projectos de melhoria
do hospital em que trabalham.
Efectivamente uma nomeação central da
gestão sem participação dos elementos do
hospital, totalmente desligados do processo, �
merce de critérios não expressos, quiçá de con
formismo ou compadrio político ou outro, tem
laivos de «centralismo democrático» próprio
de países cujo figurino , estamos certos, não será o que V. Ex.ª adopta preferencialmente.
Reconhecendo todavia o interesse que os
órgãos centrais devem ter na gestão dos hospi
tais que deles dependem, bem expresso na pro
posta, sugerimos a V. Ex.ª uma solução inter
média que julgamos acautela ambos os deside
ratos. Aliás, é uma solução paralela à adaptada
na designação dos reitores das Universidades e
que nos parece feliz.
Nesta ordem de ideias, enviamos a V. Ex.ª
uma proposta de texto envolvendo não só os
pontos referidos como os restantes aspectos
do decreto-regulamentador n. 0 30, de 77.
Para sermos realistas, fazemo-lo sem qual
quer esperança de audição, dado os preceden
tes havidos relativamente a outros textos legis
lativos, em que a posição desta Ordem foi intei-
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ramente ignorada, apesar dos protestos de boa
colaboração que V. Ex.ª nos tem reiteradamen
te prodigalizado.
Fazemo-lo sobretudo para que a nossa posi
cão de discordância fique claramente expressa
iunto da Classe que representamos e do públi
co em geral, pelo que dela daremos a devida
publicidade.
Lamentamos que o sentimento de desagra
do que o efeito cumulativo deste e de outros
assuntos têm vindo a provocar na Classe Médi
ca, tenha de vir a ser demonstrado em sede
diferente que a de uma colaboração franca
e eficaz com V. Ex.ª, conforme foi sempre
nosso desejo, infelizmente sistematicamente
gorado.»

FORNECIMENTO DE MEDICA
MENTOS POR UNIDOSE
A propósito de um projecto do ministro da Saú
de que se propõe fazer vigorar o critério de forneci
mento de medicamentos por unidose, a Ordem dos
Médicos dirigiu-lhe um ofício nos seguintes termos:
«Entendeu V. Ex.ª, nas declarações recente
mente feitas em conferência de Imprensa, referir-se
a que estava projectada a utilização do critério de
fornecimento por unidose, a partir de 7986.
Esse método tem sido exequível em países em
que a prescrição médica é mantida na farmácia e é
feito um rótulo especial, geralmente à máquina,
com as indicações posológicas ou de precaução, do
médico.
Isto trará, porém, certamente dificuldades no
nosso país, nomeadamente pela maior troca de me
dicamentos, a cedência de medicamentos com pra
zo de validade ultrapassado, a deficiência da infor
mação posológica ou de acções acessórias, etc.
Muito agradecemos que V. Ex.ª nos indicasse
qual efectivamente a base que presidirá à adopção
do critério unidose bem assim os aspectos práticos
.A da sua utilização. Interessará saber, por exemplo,
9 como será resolvido o caso das inscrições obrigató
rias na cartonagem e da literatura interna, bem como saber até que ponto será o farmacêutico (ou até
ajudantes de farmácia, a maioria das vezes com in
suficiente preparação) que terá capacidade para o
fornecimento dessa unidose. Será que ela se destina
a embalagens pequenas mas com todas as caracte
rísticas das embalagens grandes, caso em que não
haverá perigo directo para a saúde pública mas sim
um aumento marcado do preço de medicamentos já
caros? Ou será que a unidose se refere apenas a pro
dutos genéricos, o que para além de representar
uma alteração substancial da política do medica
mento, poderá eventualmente levar a abaixamento
do preço do custo?
Será ainda que a unidose se destina fundamen
talmente a produtos utilizados em venda livre?
Não podemos esquecer que o medicamento a
granel deixa de ter efeito placebo e, mais grave do
que isso, diminui de uma forma significativa a ade
são do doente ao esquema terapêutico, vulgarmen
te conhecido como «compliance>>.

Parece que uma das formas de atingir os objecti
vos que provavelmente V. Ex.ª deseja com a utiliza
ção da unidose seria serem anuladas as designações
de «grande», de «forte» ou de «tratamento prolon
gado», sendo requerida aos médicos a inscrição
obrigatória do tipo de embalagem e dose, bem co
mo do número de embalagens necessárias para um
tratamento completo.
Caso estas indicações não constassem da receita
deviam obrigatoriamente ser fornecidas as embala
gens e as dosagens menores.
Muito agradecendo, pois, que V. Ex.ª não deixe
de esclarecer esta Ordem dos Médicos sobre a
orientação que pensa dar a este assunto - e igual
mente dar-lhe a conhecer o projecto de legislação
que pensa implementar, envia os melhores cumpri
mentos, sempre ao dispor,»
Acusando a recepção desse ofício, o ministro
manifestou agradecimento por «algumas das obser
vações apresentadas», informando que elas «serão
tomadas na devida consideração na legislação a pro
mulgar oportunamente».

UMA INTERPRETAÇÃO
ABUSIVA
O Conselho Executivo da Ordem dos Médicos
protestou energicamente contra o teor de uma cir
cular normativa da Direcção-Geral dos Cuidados de
Saúde Primários sobre análises com radioisótopos
e, em particular, contra a respectiva interpretação
que está a ser feita pelas Administrações Regionais
de Saúde.
Esse protesto está contido no ofício dirigido
àquela Direcção, que a seguir se transcreve:
«É esta Ordem dos Médicos surpreendída com a
Circular Normativa n. º 15/SCPS/84 da Direcção
-Geral dos Cuidados de Saúde Primários respeitante
à execucão de Análises com Radioisótopos.
Com· a interpretação dada pelas Administrações
Regionais de Saúde, nomeadamente a de Setúbal, à
referida Circular Normativa, é especificado que os
Médicos não verão liquidadas as facturas respeitan
tes a análises realizadas por esse método sem que
previamente possuam o curso de especialização na
CPCRI para técnica R.I.A.
Encarada por essa forma, esta Circular Normati
va é ilegítima, na medida em que contraria formal
mente as Convenções em vigor e parece esquecer
que a competência para uso dos isótopos radioacti
vos é, no que respeita aos conhecimentos técnico
-médicos, da competência da Ordem dos Médicos.
Assim, pois, apenas o licenciamento das instalações
passado pela Comissão de Prevenção contra radia
ções ionizantes poderá ser requerido aos Médicos
Analistas utilizando tal método - que faz aliás parte
da preparação técnica curricular para formação de
especialistas de Patologia Clínica.
É, por outro lado, abusiva a cessação de pa
gamento por serviços já efectuados e sobretudo
quando a situação em vigor está coberta por um tex
to convencionado, aceite pelos Serviços Oficiais e
pela Ordem dos Médicos e em vigor já há vários
anos.
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Solicitamos por isso o esclarecimento ime
diato de que a Circular Normativa n. 0 15/SCPS/
/84 de 27.9.84 da DGCSP, não só em nenhuma
circunstância poderá ser aplicada aos Médicos
como igualmente em nenhuma circunstância
poderá ser justificativo para não liquidação das
análises efectuadas. A não ser assim, na prática,
esta Circular Normativa representa mais uma forma
de acção interpretável legitimamente como tendo o
objectivo de criar ainda mais dificuldades aos Médi
cos Convencionados. Finalmente friza-se ainda que
a referida circular é manifestamente atentatória do
direito da liberdade de escolha dos doentes, tantas
vezes reafirmado pelo Ministério da Saúde, ao pre
tender obrigar que todas as análises efectuadas pelo
R.I.A. sejam encaminhadas para os Laboratórios
das Faculdades dependentes da Secretaria de Esta
do do Ensino Superior!? Aliás, como é evidente, o
facto de num conjunto de análises uma dever ser ne
cessariamente feita em determinado laboratório, le
va, pelo menos tendencionalmente, a que todas as
restantes se executem igualmente nesse mesmo la
boratório...
Tendo chamado a atenção de V. Excelência para
o assunto, esperamos a sua rápida, urgente e cor
recta solução, muito lhe agradecendo que nos man
tenha ao corrente das decisões que forem sendo to
madas e dos resultados obtidos após as instruções
dadas às várias Administrações Regionais de
Saúde!

EXCLUSÃO INTOLERÁVEL
A Administração Regional de Saúde de Lisboa
emitiu, em 5 de Abril último, uma nota de serviço
em que, abusivamente, exclui os Médicos-Chefes
dos Postos dos ex-SMS de poderem fazer Medicina
Convencionada.
A propósito dessa nota de serviço, a Ordem dos
Médicos endereçou um ofício ao director-geral dos
Cuidados de Saúde Primários em que afirma nomea
damente:
«Esta atitude é totalmente à revelia dos acordos
existentes e até porque aqueles Médicos-Chefes não
se encontram em regime de tempo exclusivo e o re
gine de tempo completo prolongado de modo algum
é incompatível com o exercício da Medicina Con
vencionada.
Esta Ordem dos Médicos tomou conhecimento
que alguns Médicos-Chefes já teriam sido levados a
abandonar a Medicina Convencionada, situação que
importa corrigir urgentemente.

Agradecemos pois que V. Ex.ª tome imediatas
providências nesse sentido e não deixe de informar
esta Ordem dos Médicos das medidas que vão sen
do tomadas e do resultado do inquérito a que certa
mente não deixará de proceder tendo em vista a irre
gularidade da actuação da A.R.S. de Lisboa.»

HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA
A Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primá
rios solicitou à Ordem dos Médicos parecer sobre
um projecto de despacho que transfere a orientação
e supervisão das clínicas de hospitalização privada
do seu âmbito para o da Direcção-Geral dos Hospi
tais. Projecto de despacho que é do teor seguinte:
«A utilização de clínicas de hospitalização priva
da por parte dos utentes do Serviço Nacional de
Saúde tem como objectivo, na sua grande maioria,
a realização de intervenções cirúrgicas que não ca
bem no âmbito dos cuidados de saúde primários.
Considera-se agora oportuno transferir esta área
para os serviços cujo âmbito é o da prestação de cuidados de saúde diferenciados.
..
._,
Assim, determino:
1 - A orientação e supervisão das clínicas de
hospitalização privada transita da Direcção-Geral
dos Cuidados de Saúde Primários, de que dependem a título transitório, para a Direcção-Geral dos
Hospitais.
2 - A Direcção-Geral dos Hospitais emitirá as
instruções necessárias quanto ao acesso dos uten
tes do Service Nacional de Saúde às clínicas de hos
pitalização privada, que dependerá de parecer pré
vio dos hospitais da respectiva área.»
O parecer dado pela Ordem dos Médicos foi
este:
«1. 0 - É inteiramente correcto que a orientação
e supervisão das clínicas da hospitalização transitem
da Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários
para a dependência da Direcção-Geral dos Hospi
tais.
2. º - Considera-se totalmente inaceitável
que o acesso dos utentes do Serviço Nacional
de Saúde às clínicas de hospitalização privada
dependa de parecer prévio dos hospitais da res-.,
pectiva área, o que representa uma manifesta e
injustificada limitação à sua liberdade de escolha e se processa à revelia de todos os compro
missos formais assumidos até ao momento pelo ministro da Saúde quando afirma respeitar a
referida liberdade de escolha.
Esperamos pois que o segundo parágrafo do
Projecto de Despacho venha a ser eliminado não só
na forma como no espírito.»

a.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SEGURANCA SOCIAL DOS MÉDICOS
A Ordem dos Médicos dirigiu simultaneamente
ao ministro do Trabalho e a secretária de Estado da
Segurança Social o seguinte ofÍ{;io:
«O Decreto-Lei n. º 218/84, de 4 de Julho, esta
beleceu em complemento do Decreto 8/82, que os
profissionais livres que à data da entrada em vigor
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do Decreto-Lei 8/82, de 18 de Janeiro, tivessem ida
de igual ou superior a 55 anos e não tivessem estado
inscritos ao abrigo da Portaria n. º 115/77, de 9 de
Março, passariam a ser apenas facultativamente ins
critos na Segurança Social dos Profissionais Livres.
Por outro lado indicava que esses profissionais
se já se encontrassem inscritos no âmbito da actual

legislação, teriam a faculdade de requerer que a ins
crição deixasse de produzir efeitos, com consequen
te direito à restituição das contribuições que já tives
sem sido pagas.
Sucede porém que o Art. 3. º desse Decreto dizia
que as faculdades previstas nos artigos anteriores,
deveriam ser exercidas até 30 de Setembro de 1984,
caducando com a expiração deste prazo.
Para além do facto de estar ainda em estudo a
revisão, conforme promessa de V. Ex.ª, a problemá
tica da aplicação às profissões liberais nomeada
mente médicos e engenheiros, de um estatuto idên
tico ao dos advogados, vinha solicitar-lhe que fosse
feita legislação prorrogando o prazo que era possível
exercer tal opção, já que muitos profissionais livres
dele não tiveram conhecimento. Se a ignorância da
Lei não aproveita a ninguém, a verdade é que nem
toda a gente lê o Diário da República e toma conhe
cimento dos diplomas legais. Permito-me pois suge
rir a V. Ex.ª que dê instruções aos organismos de
pendentes da Secretaria de Estado da Segurança
Social, que não actuem nestes casos concretos, en
quanto não saia legislação própria e que resolva de
finitivamente o problema.»

LEGISLAÇÃO SOBRE INVALIDEZ
A propósito da recente legislação que determina
as condições para a qualificação de um trabalhador
como inválido, o presidente do Conselho Executivo
enviou ao ministro do Trabalho o seguinte ofício:
« Na sequência da entrevista que V. Ex.ª fez o fa
vor de nos conceder, na quaiidade de Presidente da
Ordem dos Médicos, muito lhe agradecia ser infor
mado sobre a decisão tomada por V. Ex.ª quanto à
legislação respeitante à determinação da categoria
de grande inválido, pois a sua informação irá condi-

e

cionar, como na altura o informei, a posição que a
Ordem dos Médicos tomará em relação ao esclareci
mento da conduta que deverão assumir os seus pró
prios membros. Embora compreendamos que não
houve intenção menos nobre na execução da legis
lação, também não é menos verdade que ela é for
malmente, e na prática, inaceitável!»
Em resposta a esse ofício e presumivelmente em
consequência dele, o Ministério do Trabalho, atra
vés da Secretaria de Estado da Segurança Social
transmitiu aos Centros regionais de Segurança So
cial a seguinte circular:
«A verificação de situações em que é requerido o
suplemento de grande invalidez sem que, de facto,
exista a assistência permanente de 3. ª pessoa mas
determinando, mesmo assim, a verificação por junta
médica do estado clínico do requerente, aconselha a
que seja sistematicamente efectuada uma prévia ve
rificação das condições para atribuição da prestação
pelos serviços de fiscalização das instituições de se
gurança social.
Assim, só uma vez verificada a existência de 3.ª
pessoa a prestar ou dispondo-se a prestar assistên
cia diária ao requerente, se justificará a sujeição des
te a junta médica para que seja então comprovada a
sua incapacidade para a realização dos actos bási
cos da vida corrente.
Desta forma se evitará o recurso sistemático, e
muitas vezes injustificado, às juntas médicas, uma
vez que não basta para atribuição do suplemento a
incapacidade do requerente, mesmo que devida
mente reconhecida, exigindo-se ainda que o mesmo
seja de facto assistido por 3.ª pessoa.
Solicita-se assim a V. Ex.ª que sejam dadas ins
truções aos serviços desse Centro Regional por for
ma a cumprirem, para o futuro, a orientação de Sua
Excelência a Secretária de Estado, transmitida pelo
presente ofício.»

bolsa de empregos
CONCURSO PARA ASSISTENTES ESTAGIÁRIOS
NO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical vai
abrir concursos documentais para o provimento de
lugares de assistentes estagiários dos seus quadros.
Os lugares a prover são os seguintes: Disciplina
de Clínica de Doenças Tropicais, quatro; Disciplina
de Melmintologia, quatro; Disciplina de Entomolo
gia, um.

MÉDICOS GINECOLOGISTAS
PARA A «DIAMANG»

A Companhia de Diamantes de Angola ( Dia
mang) pretende receber urgentemente candidaturas
de médicos ginecologistas, com pelo menos cinco
anos de experiência, para as suas necessidades
actuais e futuras.
A área de trabalho é na prov1ncia mineira da Lun
da Norte, na República Popular de Angola.
As condições gerais e resumidas do contrato de
trabalho são as seguintes:

- duração de 14 meses, renováveis, com 12
meses de trabalho e um de férias ao fim de cada seis
meses;
passagens e alojamento de conta da companhia;
vencimento em KWanzas para fazer face a
despesas locais;
- vencimento mensal USO 2177,00 (dois mil e
setenta e sete dólares dos Estados Unidos) deposita
dos em país à escolha do empregado. Sendo depo
sitado em Portugal está isento de impostos;
- meses de férias pagos a dobrar;
- assistência médica, com evacuação em caso
de se esgotarem os recursos locais;
- seguro de pura previdência e de acidentes.
A delegação da «Diamang», com escritório na
Av. Almirante Reis, 123, 4.º, em Lisboa, presta pes
soalmente ou pelo correio quaisquer esclarecimen
tos que lhe sejam solicitados.
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ORDEM DOS MEDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

COMUNICADO
- Imaginou esta Ordem dos Médicos, inocentemente, que vivíamos num Estado de Direito.
- Acreditou esta Ordem dos Médicos, ingenuamente, que vivíamos num Estado Democrático.
- Convenceu-se esta Ordem dos Médicos, insensatamente, que os Governantes eram
sempre pessoas de bem.
Pois que:
- O Senhor Ministro da Saúde comprometeu-se com esta Ordem dos Médicos, expressa
mente, a manter princípios longamente negociados a propósito da Medicina Convenciona
da; os quais são:
1 - Aceitação de Contrato-Tipo a estabelecer entre os Médicos e o Ministério da Saúde,
através das ARS, servindo a Ordem dos Médicos de intermediário e mantendo esta to
da a intervenção técnica, profissional e deontológica;
2 - Aumento de 20% do valor dos Custos Técnicos e Actos Médicos aceitando inclusive
o Sr. Ministro da Saúde que nalguns tipos de exame pouco frequentes poderia incidir
um aumento superior a essa percentagem desde que os valores globais não ultrapas
sassem os citados 20%;
3 - Pagamento de retroactivos - a partir de 1 de Janeiro de 1985 - no valor de 20%
das quantias já pagas aos Médicos Convencionados;
4 - Aceitação do Código de Nomenclatura e Valor Relativo de Actos Médicos propostos
pela Ordem dos Médicos.
- O Senhor Primeiro-Ministro em audiência no dia 16 de Maio de 1985 assumiu como suas
as promessas do Sr. Ministro da Saúde, que por sua vez as renovou.
Assim julgámos (talvez inocentemente, por certo ingenuamente e verificamo-lo agora, in
sensatamente) que a palavra de tão altos Governantes era sagrada e que seria rigorosamen
te cumprida.
Repentinamente, e durante as férias, soubemos que a palavra de Suas Excelências era letra
morta:
- O Senhor Ministro da Saúde homologou um Contrato-Tipo, uma Nomenclatura e uma
Tabela que nada tinham a ver com o que fora negociado.
O Senhor Ministro da Saúde, através do Senhor Director-Geral dos Cuidados de Saúde
Primários, negociou Contratos e Tabelas, que homologou, com Associações sem qualquer
representatividade nacional, às quais, perante nós, Sua Excelência garantira não reconhe
cer representatividade.
- O Senhor Ministro da Saúde homologou um Contrato-Tipo que, ao contrário do proposto
pela Ordem dos Médicos, não assegura condições para que os exames médicos sejam dig
nos de crédito, o que no seu conjunto representa um atraso de 5 anos em relação ao que á
se praticava na Europa da CEE, da qual pretende sejamos membros.
- O Senhor Primeiro-Ministro, alertado em tempo útil por -carta da Ordem dos Médicos que
depois foi publicada sob a forma de Carta-aberta, nos jornais, esqueceu-se também dos
compromissos tomados.
Como classificar estas atitudes?
A manterem-se estas posições que credibilidade pensam Suas Excelências poder merecer?
Apesar de tudo queremos continuar inocentes e ingénuos e continuamos a esperar que Suas
Excelências ainda irão rever as suas posições... sensatamente.
Se assim não for, não ficaremos por aqui.
Pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
O Presidente
António Gentil Martins
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AOS MEDICOS
Solicita-se a todos os Médicos que vejam «recusadas» pres
crições ou requisições de exames por si solicitados (ou tenham
conhecimento de que foram devolvidos aos utentes dos siste
mas de Medicina Convencionada ou mesmo dos Serviços Médi
co-Sociais, os recibos para efeito de comparticipação) que não
deixem de indicar tal facto à Ordem dos Médicos. Só assim esta
poderá actuar junto das referidas entidades no sentido de regu
larizar a aceitação das referidas requisições no respeito do direi
to à liberdade de prescrição. Assim se tentará evitar uma excessiva
burocratização dos processos, não só prejudicial ao doente mas tam
bém demorada e muitas vezes anti-económica - para além de violado
ra do princípio genérico de que o médico deve requisitar para o seu
doente tudo aquilo que em consciência se considera necessário à tera
pêutica.

Desencadeia este pedido de colaboração o facto de vários estabe
lecimentos, quer hospitalares quer de Medicina Convencionada, esta
rem a recusar a pediatras a requisição de «exames psicológicos» (no
meadamente avaliação de testes de inteligência, comportamento esco
lar e outros) bem como «T ACs» e « EEGs».

-

Cada vez mais os pediatras se têm a ver com problemas decorren
tes de malformações cerebrais, hemorragias intraventriculares ou intra
cranianas, como paralisias cerebrais, doenças genéticas e/ ou metabóli
cas com alteração da função psicomotora intelectual.
A limitação acima referida dificulta o estabelecimento de um diag
nóstico correcto e em tempo, podendo vir a prejudicar as crianças que
os referidos colegas assistem.
Acreditamos que este tipo de situações também se passará
ao nível de outros sectores médicos e por isso se espera a cola
boração dos colegas, para que por sua vez a Ordem possa vir a
actuar com a maior objectividade possível.

Como todos sabem, se bem que existam actos exigindo de
facto uma marcada especialização, não há nem poderão existir
nunca compartimentos estanques e isolados, sendo comuns as
áreas de sobreposição de competências.
O princípio da liberdade diagnóstica e terapêutica, consa
grado nos Códigos Éticos Médicos, deverá ser intransigente
mente defendido.
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op1n1ao
A ORDEM DOS MÉDICOS E A EDUCACÃO MÉDICA
I

Pela verdade e lucidez do seu testemunho, consideramos importante transcrever
aqui esta opinião do colega Joaquim Pinto Machado

A ORDEM DOS MÉDICOS E A EDUCAÇÃO MÉDICA
JOAQUIM PINTO MACHADO
É vital para o País fazer, dos escombros da velha, uma nova educação médica. Se ainda não apareceram sobre
o solo as suas traves-mestras, os caboucos já estão a ser rasgados e algumas pedras de alicerce
já neles foram lançadas.
-·__

No que se refere aos Conselhos Nacionais Con
sultivos, o Plano de Actividades para 1985, do Con
selho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos ( 1)
dá particular ênfase ao Conselho Nacional de Ensino
e Educação Médica, considerando ((Um Conselho
fundamental da Ordem dos Médicos)). É-o, de facto.
Resulta da própria razão de ser da Ordem
dos Médicos que ela tem de se interessar e
preocupar com a educação médica - profunda
mente, atentamente, zelosamente, permanente
mente. É responsabilidade eminente e indecli
nável da Ordem defender que a educação mé
dica seja da qualidade devida - que é a alta qua
lidade - o que implica, necessariamente, denun
ciar todas as situações em que tal não se verifi
ca, identificar as suas causas e apontar e até
prescrever as medidas adequadas. Só um pres
tígio enquanto instância deontológica estreme
será capaz de merecer à Ordem dos Médicos a
atenção e o respeito do País e de lhe conferir a
única força capaz de vencer todas as batalhas:
o seu reconhecimento público enquanto força
moral, ao serviço da Verdade e da Justiça - do
Homem.
Neste entendimento, o Conselho Nacional de
Ensino e Educação Médica é bem uma estrutura
((fundamenta/)) da Ordem dos Médicos. É que só os
médicos devidamente formados podem cum
prir a sua função social ímpar de defensores da
vida e da sua qualidade - nos âmbitos indivi
dual e comunitário.
Refiro-me a uma educação global da persona
lidade, que não se limita às exigentíssimas compe
tências intelectuais e técnicas pois engloba, neces
sariamente, as atitudes e os afectos, de que sobres
sai um lúcido e comprometido sentido de res
ponsabilidade social que nenhuma circunstân
cia desfavorável, e até hostil, poderá servir de

pretexto para dispensar, pois é precisamente o
estímulo específico que o acciona. Muito de errado,
de perverso, de violentador dos mais elementares di
reitos humanos ocorre, se mantém, cresce e se forti
fica porque os médicos calam, aceitam, confor
mam-se, habituam-se, adaptam-se, tiram proveito.
Á dimensão moral da educação médica é
hoje reconhecida, de novo, importância cru
cial, face aos descalabros produzidos pela mera instrução nos domínios científico e técnico (mesmo de
alta qualidade, quanto mais se o não é!) que leva a
considerar os doentes como simples instrumentos
ao serviço de ambições pessoais de riqueza e impor
tância social. Por isso bem pensam os que defen
dem que não apenas a inteligência e os conheci
mentos, mas também o sentido do «outro» e
seu serviço, devem ser tidos em conta na selec�.
ção dos candidatos ao curso de Medicina.
.,
Claro que a educação dos sentimentos que é uma adesão a valores - não se processa
em disciplinas nem por prelecções. Ela consiste na
adopção progressiva de um comportamento, obti
da pela convivência com comportamentos jus
tos cuja força atractiva imanente leva, com es
pontaneidade, a serem imitados.
É vital para o País fazer dos escombros da velha,
uma nova educação médica. Se ainda'não aparece
ram sobre o solo as suas traves-mestras, os cabou
cos já estão a ser rasgados e algumas pedras de ali
cerce já neles foram lançadas. A participação do
Conselho Nacional de Ensino e Educação Médi
ca da Ordem dos Médicos na construção do
novo edifício é indispensável e urgente.

' Artigo publicado no Jornal"º Médico". de 20/6/85, n. 0 1747, Vai. 112, Ano 36.
NOTA - Os sublinhados são da responsabilidade do Editor.
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REQUERIMENTO PARA ABERTURA
E FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIO MÉDICO

(Importante: a utilizar por todos os médicos que já possuem neste momento consultório.)

1) IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
1

9.1 Identificação dos outros Médicos
(indicar nome e especialidade)
9.2 Vão trabalhar simultâneamente
em horários alternados?

Nome completo

2. Nome profissional

ou

10. Nas instalações do consultório exer
cem-se ou vão exercer-se quaisquer
outras actividades, para além da sim
ples consulta?

3. Residência
4. Cédula Profissional n.º
datada de

10.1 Quais?

5. Especialidades
Data da concessão do título de Espe
cialista

10.2 Em termos de espaço existe entre
elas um mínimo de independên
cia?
11. Número de empregados(as)
pectivas funções.

e

res

12. Descrição sumário do consultório
12.1 Número de gabinetes médicos

11) ELEMENTOS REFERENTES
AO CONSULTÓRIO

- Área do
rente

6. Endereço

gabinete

do

reque

12.2 Número de salas de espera

7. Telefone

Área da(s) sala(s) de espera

8. Horário normal de funcionamento
9. Número de Médicos que vão trabalhar
no consultório para além do reque
rente.

Capacidade da(s) sala(s)
espera em lugares sentados
12.3 Outras divisões (indicar áreas
funções a que se destinam)

de
e

�
,_ - - --------------- - -- - ------ . --- ------- ----------------------

------ ------------------------ --------------------------------------------- ------------------------------ -____...
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13. Faça um esquema simples das insta
lações do consultório, identificando
cada divisão e indicando a respectiva
área:

eia
su
do

-

«o
dis
qu
tã
pr

Legenda:

111) OUTROS CONSULTÓRIOS

IV) CONDIÇÕES ESPECIAIS

14. O requerente exerce clínica
qualquer outro consultório?

em

14.1 Endereço(s)
14.2 Telefone(s)
14.3 Especialidade(s)
exerce

co
ço
de
co
32.

que

16. O signatário do presente requeri
mento declara expressamente que o
consultório cuja abertura solicita obe
dece às condições especiais que por
ventura sejam exigidas pela Ordem
dos Médicos e compromete-se a res
peitar quaisquer outras condições que
pela Ordem dos Médicos venham a ser
exigidas.

nele(s)

!Assinatura)

15. O requerente irá manter esse(s)
consultório(s) depois da abertura da
quele que é objecto do presente requerimento?

NOTA:
Solicita-se a todos os colegas que não
deixem de preencher e enviar, com a possível
urgência, ao CNE, este impresso.

-

«Q
ço,
de
me
rã
do
an
retI
po
ser
did

rá
me
pie
req
Co
bo.

pec
pro
pra
a
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defesa sócio-profissional
DISPENSA DO SERVICO DE URGÊNCIA
A propósito da prestação do serviço de urgên
cias nos hospitais por parte de médicos com idade
superior a 50 anos, o consultor jurídico da Ordem
dos Médicos elaborou o seu parecer:
«O n.º 4 do Art. 32 do D.L. permite que os médi
cos por motivo de idade sejam dispensados do servi
ço de urgência, podendo optar por um dos regimes
de trabalho previstos no mesmo diploma: tempo
completo ou tempo completo prolongado, n.º 2 art.
32.º alíneas a) e b).
Não mencionando o diploma citado ( D.L.
310/82) qual a idade em que o médico poderá ser
'.aispensado do serviço de urgência, rege, para o
�feito, o D.L. 62/79, diploma que regulamenta o re
gime de trabalho do pessoal hospitalar, ainda em vi
gor.
Estatui o n. º 2 do Art. 8.º deste diploma citado:
«o pessoal com idade superior a 50 anos pode ser
dispensado de trabalhar em serviço de urgência,
quando o solicitar aos órgãos responsáveis pela ges
tão hospitalar e desde que daí não advenham graves
prejuízos para o serviço.»
Estatui, por outro lado o n. º 3 do já citado artigo:
«Quando, por motivo de grave prejuízo para o servi
ço, não possa ser imediatamente satisfeito o pedido
de dispensa dos serviços de urgência previsto no nú
mero anterior, os órgãos de gestão hospitalar toma
rão as necessárias providências para que esse pedi
do possa ser deferido no prazo máximo de um
ano».
Da conjugação dos preceitos acima enunciados
retira-se o seguinte entendimento:

A

a) Quando se atingem os 50 anos, os médicos
�odem, mediante requerimento, pedir a dispensa do
serviço de urgência, sendo, normalmente logo aten
didos.
b) Quando esse pedido não possa, por motivos
imperiosas, ser imediatamente satisfeito, os órgãos
hospitalares devem tomar as providências necessá
rias para que esse pedido seja atendido no prazo má
ximo de um ano.
c) Pedida dispensa de urgência, o médico pode
rá optar por qualquer dos regimes de trabalho legal
mente previstos: tempo completo ou tempo com
pleto prolongado;
d) O pedido de dispensa de urgência deverá ser
requerido a um dos órgãos da gestão hospitalar,
Conselho de Gerência e Conselho Geral, ou a am
bos, art. 1 do D.L. 30/77.
e) Caso não possam, de imediato, satisfazer o
pedido do médico, devem quaisquer destes órgãos,
providenciar para que o pedido seja satisfeito no
prazo máximo de um ano.
2 - Não compreendemos completamente qual
a pergunta formulada. Supomos, no que se

que se está a referir ao facto de os médicos poderem
ser chamados a:
a) Efectuarem um regime de prevenção de ur
gência nos termos do art. 9. 0 n.05 1 a 3 do D.L.
62/79.
b) Serem destacados da unidade hospitalar onde
prestam serviço para uma unidade hospitalar da
mesma zona, nos termos do art. 16. 0 do D.L.
373/79.
Assim são pressupostos para os médicos serem
chamados:
a) a efectuar um regime de prevenção de urgên
cia:
1 - Manifesta necessidade por exiguidade dos
quadros ou mapas de pessoal.
2 - É necessário despacho das administrações
distritais dos serviços de saúde dos ;espectivos dis
tritos e deve ser proferido caso a caso e sob propos
ta fundamentada dos respectivos serviços. - Art.
9. º n.º 1 do D.L. 62/79
3 - Não são obrigados, os médicos, a permane
cerem fisicamente no serviço mas apenas a acorre
rem a este, quando solicitados - art. 9, n.º 2 D.L. 62/79.
4 - A remuneração será igual a 50% das impor
tâncias que seriam devidas por igual tempo de traba
lho prestado no mesmo período e em regime de pre
sença física permanente. - Art. 9.º, n.º 3 D.L.
62/79.
5 - Não existe limite de tempo
b) a serem destacados da unidade hospitalar:
1 - Imperiosa necessidade, resultante de exi
gências de cobertura sanitária das populações.
2 - Regra de um mês, não podendo exercer 3
meses, salvo se o interessado concordar.
3 - Só poderá ser novamente destacado após
terem, os outros médicos, sido destacados.
4 - O prazo de dois destacamentos sucessivos
não pode ser inferior a um ano - art. 36.º alíneas a)
e b) do D.L. 373/79.
3 - A conjugação do preceituado no art. 11 n.º
2 do D.L. 110-A/81 e art. 32 n.º 2 alíneas a) e b) do
D.L. 310/82 retira-se o seguinte entendimento:
a) Apenas os médicos em regime de tempo com
pleto prolongado podem realizar horas extraordiná
rias - alínea a) do n.º 2 art. 32 do D.L. 310/82.
b) Os médicos em regime de tempo completo, não
podem realizar horas extraordinárias - alínea b) do
n.º 2 do art. 32.º do D.L. 310/82.
c) Não podem, assim, os médicos com o regime
de tempo completo prolongado, e apenas estes re
cusarem-se a realizar horas extraordinárias, por for
ça do art. 11 n.º 2 do D.L. 110-A/81.
d) O mesmo não sucede com os médicos em re
gime de tempo completo que estão impedidos de
prestar.
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EM CONCLUSÃO:
a) Deve enviar ao Conselho de gerência ou ao
Conselho geral ou a ambos, o seu pedido de dispen
sa do serviço de urgência do hospital em que traba
lha ao abrigo do n.º 4 do art. 32.º do D.L. 310/82 e
dos n. os 2 e 3 do art. 8.º do D.L. 62/79, visto já ter
ultrapassado a idade de 50 anos.
O seu pedido poderá ser protelado durante, e se
se verificarem as circunstâncias previstas na lei aci
ma enunciadas.
Pode optar pelo regime de tempo completo pro
longado, n.º 4 do art. 32.º do D.L. 310/82.
b) Não existe tempo limite para o regime de pre
venção de urgência, ao abrigo do art. 9. 0 n.º 1 a 3
do D.L. 62/79, mas este apenas é possível se se veri
ficarem as circunstâncias acima mencionadas e
apenas após ser deferido pela Administração Distri
tal de Saúde e caso a caso. O regime manter-se-á
enquanto subsistirem as circunstâncias que o deter
minaram. Tal regime não exige a presença física mas
a disponibilidade para acorrer à unidade hospitalar
onde presta serviço.
O destacamento da unidade hospitalar tem e de
ve obedecer aos condicionalismos acima menciona
dos.
c) Apenas e só os médicos em regime de tempo
completo prolongado não podem recusar-se à pres
tação de horas extraordinárias. De todo o modo, o
facto de os médicos em regime de tempo completo
prolongado não poderem recusar prestar horas ex
traordinárias, não significa que não possam ficar dis
pensados do serviço de urgência, ao atingirem os 50
anos.
d) A minuta do pedido de dispensa do serviço de
urgência a enviar ao Conselho de Gerência ou ao
Conselho Geral ou a ambos deve ser nos seguintes
moldes:
Ao Conselho de Gerência do hospital
Ao Conselho Geral
Exmo. Senhor Director do Hospital (para o Con
selho de Gerência)
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral
(para o Conselho Geral)
Nome............, médico, residente, (identificação) ........., vem requerer a V. Ex.ª que seja dispensado da prestação do serviço de urgência deste hos
pital por motivo de idade, ao abrigo do art. 8.º n.º
2do D.L. 62/77 e do art. 32.º n.º 4 do D.L. 310/82,
por contar já 56 anos de idade, optando pelo regime
de tempo completo prolongado.
Pede deferimento
(assinatura)

VENDAS IMPINGIDAS
Com frequência, costumam alguns dos nossos
colegas receber em suas casas, enviados por organi
zações promotoras de vendas, livros, publicações e
outros produtos de suposto interesse para a sua pro
fissão, cuja aquisição se lhes propõe num prazo rela
tivamente curto. Dando-se o caso de não responde
rem dentro desse prazo, logo essas organizacões os
consideram como tendo aceito o produto e, e·m con
sequência, intentam a respectiva cobrança.
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Sobre este assunto, o consultor jurídico da Or
dem dos Médicos foi do seguinte parecer:
«A compra e venda de mercadorias é um contra
to bilateral. Pressupõe um acordo de vontades ex
presso em que as partes «criam» direitos e deveres
mútuos. No caso subjúdice a obrigação da entrega
da coisa resulta da perfeição da declaração negocial
ou seja, do encontro de uma proposta e de uma
aceitação.
O silêncio só vale como declaração negocial
(aceitação) nos casos expressamente previstos por
lei ou que resultem do acordo prévio das partes.
Os casos em análise não configuram tal situa
ção, pelo que não se pode falar em declaração ne
gocial ou seja, não existe negócio jurídico e muito
menos contrato porquanto só uma das partes definir
as condições a outra não definir de forma juridica
mente aceite a sua concordância.
Esta a vertente legal do problema.
Que fazer?
Devolver os produtos ou publicações recebidos
como prova de honestidade que resulta da não exis
tência de vínculo entre as partes. Compensa-s
assim a «técnica» usada por esses comerciantes e
repõe-se a verdade dos factos.
Quanto às «ameaças» que alguns mentores de
tais «organizações» vêm fazendo, cabe elucidar que
são passíveis de procedimento criminal mediante
queixa a apresentar na Polícia Judiciária.»

PAGAMENTO
DOS QUILÓMETROS
O consultor jurídico da Ordem dos Médicos foi
também solicitado a dar um parecer sobre o caso de
um médico, com contrato de trabalho sem prazo,
portanto efectivo, a quem foi recusado o pagamen
to dos quilómetros a que tinha direito, por desloca
ção fora do seu local de trabalho.
Esse parecer é do teor seguinte:
«Um contrato de trabalho caracteriza-se pela es
tabilidade dos direitos e deveres das entidades con
tratantes. Uma vez adquirido um direito pelo traba
lhador, este não pode ser-lhe retirado sem seu con
sentimento. É a doutrina pacífica dos «direitos ad
quiridos».
São devidas a qualquer trabalhador as desloca
ções para fora do local de trabalho permanente. Por
lei geral, e neste caso por força do direito adquirido
pelo trabalhador.
A melhor forma de reagir será recorrer ao Tribu
nal de Trabalho, exigindo os pagamentos em dívida
e a declaração de que lhe são devidos os futuros.
Seria conveniente consultar o advogado local
para acompanhamento do processo.»

REMUNERAÇÃO DE MÉDICOS
QUE PARTICIPAM
EM JUNTAS MÉDICAS
O presidente do Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos enviou ao director dos Serviços

GEi

Clínicos da Companhia de Seguros Império uma car
ta exigindo a revogação de uma decisão desta relati
va à remuneracão dos médicos que participam nas
juntas médicas' convocadas para julgar incapacida
des em acidentes de trabalho. A carta é do teor se
guinte:
«Tomou o Conselho Nacional Executivo da Or
dem dos Médicos por mero acaso conhecimento de
uma nota da Direccão dos Servicos de Acidentes de
Trabalho respeitante a honorário's a pagar a médicos
do quadro ou equiparados por efectivação de juntas
médicas e julgamento e datada de 5 de Julho de

1984,

Surpreendentemente a Companhia de Seguros
Império entende dever remunerar os médicos por
forma diversa consoante o resultado da sua avalia
cão está ou não de acordo com a incapacidade fixa
da, quer pelo tribunal, quer pela junta.
Transcreve-se em seguida a parte da referida cir
cular demonstrativa deste facto:
«... a remuneração é:
1) Tempo dispendido até meio-dia e em que pre
r,A,aleça a incapacidade fixada pelo tribunal ....,500$00 (mil e quinhentos escudos).
2) Mantendo-se o tempo dispendido no número
anterior e se o resultado da junta fixar a incapacida
de entre a atribuída pela Império e a fixada pelo tri
bunal - 2000$00 (dois mil escudos).
3) Nos casos em que o resultado da junta confir
me a incapacidade fixada pela Império - 2500$00
(dois mil e quinhentos escudos)... »
Esta forma de remuneracão constitui atropelo
ético grave justificativo de pr�cedimento disciplinar.
Nessas circunstâncias agradece-se ao Exmo. Colega
que proceda junto da direcção da Companhia de Se
guros Império alertando-a para esta posição da Or
dem dos Médicos.
Por outro lado devem ser prevenidos os colegas
que não poderão no futuro aceitar trabalhar nestas
condições sob pena de virem a sujeitar-se a proces
so disciplinar.
Esta Ordem estará ao inteiro dispor do Exmo.
Colega na eventualidade de pretender que sejam os
tA5eus representantes que dialoguem directamente
'9com a direcção da Companhia de Seguros Império
no sentido de ser alterada essa forma de remunera
cão.
·
Aguardando a sua resposta, envia os melhores
cumprimrntos, sempre ao seu dispor,»
Posteriormente, e em resposta a esta carta, o di
rector dos servicos clínicos da Império infirmou que,
apreciado o ass'unto pela direcção do ramo Aciden
tes de Trabalho, fora decidido alterar a tabela, ela
borando-se uma outra em conformidade com os ho
norários pagos pela congéneres seguradoras.
Desta forma foi respeitada a deontologia médi
ca. Pois o pagamento ao médico deixou de estar li
gado ao facto de o doente acidentado ter tido uma
indemnização menor.

MÉDICOS EM REGIME
DE VOLUNTARIADO
O conselho de gerência do Hospital de Santa
Maria, em Lisboa, comunicou aos médicos que ali

prestam serviço em regime de voluntariado a impos
sibilidade de o continuarem a fazer, dado estarem a
exercer simultaneamente funções na carreira oficial
de Clínica Geral.
Para justificação da sua decisão, aquele conse
lho de gerência invocou um despacho do director
-geral dos Cuidados de Saúde Primários.
Alertada oara esta situação, a Ordem dos Médi
cos enviou à gerência do Hospital de Santa Maria,
um ofício em que afirma nomeadamente:
« Esta posição assumida por V. Exas. levanta à
partida um problema de competências.
Um despacho da Direcção-Geral dos Cuidados
de Saúde Primários só pode ter validade ao nível dos
serviços dessa Direcção-Geral e de modo algum é
vinculativo para uma Direcção-Geral diferente, co
mo é o caso da Direcção-Geral dos Hospitais (espe
cificamente para os serviços dela dependentes, co
mo é o caso do Hospital de Santa Maria).
Há a considerar que:
a) A competência da Direcção-Geral dos Cuida
dos de Saúde Primários é definir que os médicos
cumprem com as suas obrigações perante ela.
b) A competência dos directores de serviço é es
tabelecer a capacidade de acolhimento para treino
dentro da capacidade pedagógica do serviço e verifi
car se existe ou não lugar para internatos voluntários
para além daqueles que são determinados pelos in
ternatos oficiais.
c) A competência do conselho de gerência do
hospital é autorizar os internatos voluntários face
aos pareceres recebidos dos diversos serviços e fa
zer a verificação da regularidade da situação dos
candidatos no que se refere ao exercício da Medici
na e sua inscricão na Ordem dos Médicos.
A acrescentar ao que atrás se explicitou pode di
zer-se que é de exclusiva competência da Ordem
dos Médicos aceitar ou não o estágio voluntário nas
condicões definidas, para o que ela se serve, entre
outras coisas, da informação prestada pelos directo
res de serviços hospitalares responsáveis por esses
estágios voluntários (como aliás faz igualmente em
relação aos estágios feitos ao abrigo das carreiras
oficiais).
Compete à Ordem, pela legislação em vigor, de
terminar as condições em que se faz a preparação
dos candidatos a especialistas e portanto só a ela
cumpre verificar a possibilidade prática real para
efectuar esse treino em relação à vida profissional de
cada candidato.
As carreiras oficiais de Clínica Geral não envol
vem disponibilidade permanente nem dedicação ex
clusiva, o que pressupõe à partida a possibilidade de
outras actividades.
Acesce ainda que, segundo a legislação em vi
gor, apenas existe limitação de tempo de actividade
profissional naquilo que se refere estritamente à
Funcão Pública - para a qual vigora o limite de 54
hora's semanais. Tal limite de horário não tem no en
tanto nada que ver com a actividade privada de cada
cidadão que poderá trabalhar, mais ou menos, de
acordo com a sua vontade e capacidade. Apenas há
que cumprir os compromissos assumidos e só a ca
da um compete tomar a decisão do esfortço que
pretende produzir.
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Parte o despacho do sr. director-geral dos Cuida
dos de Saúde Primários de um pressuposto errado
ao afirmar, «decisivamente», que há incompatibili
dade material de horários entre a carreira de clínica
geral e os estágios hospitalares voluntários. Tal não
decorre do regime de trabalho definido no Dec. Lei
310/82 já que esse horário é programável pelo clíni
co geral e por outro lado apenas implica 20 horas
previamente fixadas, e que,logicamente, não iria in
compatibilizar com o treino hospitalar para especia
listas: é evidente que, se assim acontecesse, tal acu
mulação não seria permitida nem a própria Ordem
lhe daria o seu aval.
Face aos considerandos anteriores esperamos
que esse conselho de gerência reveja de imediato a
sua posição sobre o assunto e informe os candida
tos de que lhe é possível manter os estágios voluntá
rios que até agora tem vindo a efectuar e a exemplo
do que continua a acontecer nos outros hospitais do
país.
Esperamos igualmente que futuros candidatos
ao mesmo tipo de estágios não vejam dificultado o
seu acesso aos mesmos.
Sempre ao vosso dispor para qualquer esclareci
mento ou diálogo que se considere necessário, en
via os melhores cumprimentos,»
O conselho de gerência do Hospital de Santa
Maria, na resposta que deu a esse ofício, faz estas
observações:
«Não obstante as judiciosas considerações por
V. Ex.ª produzidas - e que muito agradecemos parece-nos existir uma situação 'de tutela directa da
Direcção-Geral de Cuidados Primários em relação
aos médicos da carreira de clínica geral em serviço
nos centros de saúde e uma circunstância de hierar
quia entre os serviços do Ministério da Saúde.

Quanto ao primeiro aspecto julgamos não existi
rem dúvidas - os médicos da carreira de clínica ge
ral colocados nos centros de saúde dependem admi
nistrativamente da D. G. C. P. que é a sua tutela di
recta. Quanto ao segundo, e no contexto legal da
hierarquia dos serviços do Ministério, um despacho
deste conselho de gerência não pode permitir algo
que um director-geral do nosso ministério proibe em
relação aos seus funcionários - mesmo quando se
trate do exercício de actividade assistencial neste
hospital pelos médicos em causa.
Como é evidente, nada disto tem a ver com a ac
tividade médica em regime privado - portanto, des
vinculada de qualquer função ou exercício público
condicionante.
Nestas circunstâncias e atenta a situação verifi
cada permitimo-nos sugerir a V. Ex.ª que o problema em causa seja posto, com todas as suas implica
ções, à Direcção-Geral dos Cuidados Primários - e
não ao Hospital de Santa Maria, que nem sequer é
parte interessada na matéria. E se S. E. o ministro se
dignar proferir orientação formal neste context�
tanto melhor, pois estamos certos que irá contem�
piar as justas posições em presença.»
Entretanto, a Ordem dos Médicos entrou em
contacto com a Direcção-Geral dos Hospitais - que
é quem compete dar orientações à direcção do Hos
pital de Santa Maria no que concerne ao trabalho
hospitalar - para que faça cessar «a proibição ema
nada da Direcção-Geral de Cuidados de Saúde Pri
mários, não só ilegítima mas até ilegal, já que não
estando os médicos em regime de tempo ex
clusivo, lhes assiste o direito de, no seu tempo
extracontratual, fazerem aquilo que muito bem
lhe apetecer.»

ACUMULAÇÕES
QUE INCLUAM OS EX-SMS
Avisam-se todos os colegas de que poderão, caso desejem, impugnar todas as decisões
das ARS com base no Despacho Ministerial de 26.4.85 e que pretende impor aos médicos
um limite de acção de 54 horas quando não optarem pela Função Pública nos ex-SMS. Há
assim que impugnar desde já as decisões das ARS logo que estas procurem aplicar aos mé
dicos as directivas ilegais e ilegítimas do ministro.
Os consultores jurídicos das Secções Regionais poderão dar todo o apoio de que neces
sitem neste sentido.
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS POSSUIDORES DO CARTÃO
DA ORDEM DOS MÉDICOS
Na sequência de noticias já publicadas na Revista, a seguir se indicam mais estabelecimentos que já aderiram a esta iniciativa:
Percentagens

Estabelecimentos aderentes

Estabelecimentos

Percentagens

LISBOA PENTA HOTEL
Av. dos Combatentes
1600 LISBOA

15% (Só aloja
mento
10%

ACOTEIAS - SüCltuADE HOTELEIR , LDA.
Apartado 34
8200 ALBUFEIRA

25% de Jan., Fev.,
Março, Nov. Dez.
15% de Abril a Out.

ALFA LISBOA HUSA HOTEL
Av. Columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
BDUTIOUE ALTA RODA
Rua Domingos Sequeira, 11-C
1300 LISBOA

20%

MÓVEIS PI ESCRITÓRIO «FOC»
Rua D. Estefânia, 177-AIC
1200 LISBOA

15%

ÓPTICA MÉDICA DE MÁRIO DE CARVALHO TEIXEIRA 15%
Loja 65 Centro Comercial de Alvalade
1700 LISBOA

10%

OURIVESARIA PORTUGAL
Praça D. Pedro IV
1100 LISBOA

15

BOUTIOUE CHARLOT
LISBOA - Rua Barata Salgueiro, 28
CASCAIS - Rua Frederico Arouca, 59
BOUTIQUE GALERA MODAS
Rua Sebastião José de Carvalho e Melo, 1-A
'*50 CASCAIS

15%

PORTO BOEGA HOTEL
Rua do Amial, 601 a 607
4200 PORTO

10% 1 Só aloja
mento

15%

PRONTO-A-VESTIR «KATIUSKA»
Rua Augusta, 142/144
1100 LISBOA

10%

PRONTO-A-VESTIR «SANTOS & NASCIMENTO»
Av. da Liberdade, 177-A
1200 LISBOA

10%

RESTAURANTE CLARA
Campo dos Mártires da Pátria, 49
1100 LISBOA

15%

RESTAURANTE IVO'S CHARCOAL GRILL
Av. António Augusto de Aguiar, 88 - Superior
100 LISBOA

15%

RESTAURANTE MICHEL
Largo Santa Cruz do Castelo, 5
1100 LISBOA

15%

RESTAURANTE PABE
Rua Duque de Palmela, 27-A
1200 LISBOA

15%

RESTAURANTE TÍPICO SR. VINHO
LISBOA - Rua do Meio-à-Lapa, 18
LISBOA - Cervejaria «OS GORDOS», Largo Trindade
Coelho, 10-11

15%

SAPATARIA JANDAIA, LDA.
Av. da Igreja, 24
1700 LISBOA

10%

SAPATARIA LISBONENSE
Rua Augusta, 202-204
1100 LISBOA

10%

SAPATARIA PELICANO, LDA.
Rua do Carmo, 76/78
1200 LISBOA

10%

SOLCAMPO
Av. Sacadura Cabral, 22-8
1100 LISBOA

10% (excepto no
material de queimai

'11111111!1!:iuTIQUE GLÓRIA MODAS
Rua Frederico Arouca, 55
2750 CASCAIS

20%
CABELEIREIROS ISABEL QUEIROZ DO VALE
LISBOA - Av. Fontes Pereira de Melo, 35-1. º
LISBOA - Centro Comercial IMAVIZ
LISBOA - Centro Comercial «PÃO DE ACÚCAR»
- Av. Estados Unidos da América
CASCAIS - Centro Comercial «PÃO DE ACÚCAR»
- Av. Marginal
10%
CASA SENNA
SECCÃO DESPORTO - R. Nova do Almada, 48-52 _:_ LISBOA
SECÇÃO CAMPISMO - R. do Crucifixo, 112-114 - LISBOA
15% - Só aloja
HOTEL DOM PEDRO
mento
MACHICO - MADEIRA - Estrada S. Roque
VILAMOURA - ALGARVE

10%

HOTEL GOLF MAR
Praia de Porto Novo
2560 TORRES VEDRAS

10%

HOTEL INFANTE SAGRES
Praça D. Filipa de Lencastre, 62
4000 PORTO

15%

TEL LUTÉCIA
(4'. Frei Miguel Contreiras, 52
\l
00 LISBOA

15%

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS
Largo Cândido dos Reis, 1
2300 TOMAR

20% - Só aloja
mento

INTER MODAS INTERNACIONAIS, LDA.
Rua Augusta, 178
1100 LISBOA

10%

UMA VERDADEIRA MUDANCA

Um processo real
Uma autêntica revolução na saúde em Portugal
Um Sistema Misto em que o Estado e a iniciativa privada coexistem
e se complementam

17

,

.

varia
CÁ COMO LÁ? VENTOS DE ESPANHA
Um grupo de médicos desempregados,
membros da Associação dos Jovens Médicos ( La
Corufía), escreveu ao dr. Ramiro Rivera, presiden
te do Conselho-Geral dos Colégios Médicos Espa
nhóis (equivalente a presidente ou bastonário da
Ordem dos Médicos) a seguinte carta:
«Senhor Presidente da Organização Médica
Colegial,
É sentir unânime dos quase 900 Médicos de
sempregados desta Província o total desacordo
com a política da sua Organização e em geral com a
política dos respectivos Colégios Médicos provin
ciais. Os senhores estão defendendo os seus privilé
gios e os seus pluriempregos. Enquanto seguirem
por esta linha - e seguirão por muito tempo - não
estão demonstrando o mínimo sentido de compa
nheirismo com esses outros médicos que estão de
sempregados.
Por outro lado saberá que seguimos dependendo
economicamente dos nossos pais, parecendo-nos
muitas vezes a todos os títulos excessiva a quota
que pagamos ao Colégio Médico. A nossa proposta,
várias vezes posta à Junta Directiva desta Província
- totalmente surda neste aspecto, seria estabelecer
uma quota simbólica para o médico desempregado
(enquanto não tenha um posto fixo).
Oxalá sirva a presente para reflectir sobre o que
expomos, na esperança de que nos brindem com a
oportunidade de sermos considerados médicos com
necessidades vitais quando, no fundo, tentam es
quecer-nos.
Uma saudação. - Santiago de Compostela, 14
de Junho de 1985.»
Pelo significado que tem e o evidente paralelis
mo que as situações em Espanha e Portugal por ve
zes apresentam, transcrevemos a resposta dada pe
lo dr. Ramiro Rivera, sobre desemprego e incompa
tibilidades, no Boletim Informativo do seu conselho
geral:
«O Ministério da Saúde tinha projectado in
crementar o número de médicos em desempre
go.» Esta é uma das afirmações que tive de de
monstrar a um grupo de médicos jovens que há al
guns dias, em Santiago, ao concluir a lição que pro
nunciava no Curso de Formacão Contínua da Facul
dade de Medicina, me abord�u para fazer a entrega
da carta que acima se transcreve.
A leitura da carta produziu-me consternação e
fez-me pena escutar três ou quatro jovens colegas
que a entregaram e com os quais no local discuti so
bre o conteúdo, ao qual acrescentaram oralmente a
acusação de que eu pessoalmente era culpado de
que o ministro Lluch tivesse abandonado a ideia de
fazer um Serviço Nacional de Saúde. Faz pena ver
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como companheiros inteligentes, brilhantes e
apaixonados, que enfrentam o problema real e
angustioso de adquirir uma formação especia
lizada e de encontrar trabalho, podem ser ma
nipulados com quatro ideias-slogans sobre as
quais não param para meditar. Evidentemente, a
maioria dos médicos, por mais inteligentes que
sejam, não servem senão para médicos, e em
todos os demais terrenos actuam com uma inge
nuidade imprópria de quem passou na Univer
sidade.
Uma grande parte dos médicos jovens vêem
a solução dos seus problemas no programa do Part�
do Socialista: lei de incompatibilidades e reforma s�
nitária com a criação de um Serviço Nacional de
Saúde. Não prestaram atenção à informação
que mês a mês lhes faculta a sua organização
a Organização Médica Colegial - , porque assu
mem que esta só defende «seus privilégios e
seus pluriempregos». Em consequência, não ti
veram o cuidado de lançar uma vista de olhos
sobre o livro do Ministério da Saúde «Oferta e
procura de médicos em Espanha», no qual um
capítulo (que enviamos a todos os representantes de
médicos jovens e mdicos em desemprego», expõe o
número de médicos de que necessitaria a Espanha
para atender a 100% da população em 1990,
desde que se pusesse em marcha (como se pre
tendia no anteprojecto da Lei Geral de Sanidade
de Dezembro de 1983) um Serviço Nacional de
Saúde.
Quando no país existissem 104 000 médicos
no activo (contando com reformas antecipadas e
com a estricta aplicação da lei de incompatibilidaai
des) só seriam necessários 70 000 licenciados p�'
ra atender à totalidade da população; os restantes
34 000 não só estariam sem emprego mas tam
bém sem trabalho ou exercício livre que pudes
sem realizar, se se assume o que é lógico que eles
façam, o êxito da reforma.
Ainda que alguns duvidem do êxito do Serviço
Nacional de Saúde e pensem que poderiam ter a
oportunidade de exercício livre, o livro do Ministério
esclarece-lhes qualquer possível dúvida: seguir-se-á
reduzindo o número de especialistas em formação, e
em 1990 só restarão 150. Por certo que ao ritmo que
se está produzindo de facto a redução de lugares
MIR é superior ao que se projectava no livro. E em
contrapartida não se está reduzindo com a mes
ma intensidade o número de estudantes de Me
dicina, o que com toda a probabilidade faz com
que o número de médicos em desemprego,
dentro de cinco anos, seja superior aos 34 000
projectados pelo Ministério.
Perante a posição oficial do Ministério de
continuar a produzir mais médicos do que os

necessários, de não permitir que se especiali
zem e programar com o Serviço Nacional de
Saúde um aumento do número de médicos em
desemprego, qual é a posição oficial da Organi
zação Médica Colegial?

Foi expressa em documentos que se entregaram
no Ministério e que se tornaram públicos ao longo
de 1983. Contempla a redução do número dos es
tudantes, propõe que possa acender à especiali

zacão todos os licenciados que o desejem e
pr�põe uma reforma sanitária realista e prag
mática, na qual, através da liberdade de esco
lha, todos os médicos do país podem ter traba
lho.
Eu não sei se os nossos colegas desempre
gados terão pensado nas possíveis soluções
que a nível nacional têm o seu problema. É pos

sível que a angústia que lhes causa estar naquela si
tuação não lhes tenha permitido raciocinar com a ló
gica fria necessária. Pessoalmente penso que o pro
blema tem duas possíveis soluções maximalis
tas e uma terceira, realista, ou possibilista, se se
4'..Aireferir. Soluções maximalistas são as que pode�ámos chamar capitalista-liberal - na qual todos

os médicos inscritos, competiriam pela totali
dade do «mercado» nacional, constituído por
100% da população, e a verdadeiramente socia
lista (quer dizer, não a programada pelo PSOE), na
qual a totalidade dos licenciados seriam con
tratados pelo Estado, fossem ou não necessá
rios, como ocorre nos países de Leste ou em Is
rael. A terceira solução. que é a que propõe a
Organização Médica Colegial, começa por acei

tar que nenhuma das duas outras é possível em Es
panha na prática,e se adapta às circunstâncias do
nosso modelo sanitário misto, solicitando que,

através da liberdade de escolha entre os nossos
três sistemas assistenciais, todos os médicos
tenham a possibilidade de se integrar num ou
vários deles (o problema das incompatibilidades
desapareceria) e de exercer a sua profissão na
forma e na especialidade que preferirem. O que
não se lhes garantiria, como é óbvio, é o suceso. Todos os médicos poderiam ter trabalho,
•
orém nem todos teriam um salário.

Pois bem, neste esquema de possíveis soluções,
o Ministério da Saúde não optou por nenhum; op
tou por não encontrar qualquer solução para o pro
blema do desemprego médico. Num país com três

milhões de cidadãos em desemprego não tem
importância que não tenham trabalho 30 ou
40 000 médicos...
Inclusivamente atrever-me-ia a dizer que es
tes licenciados, que tanto o Ministério como a Or

ganização Médica Colegial têm consciência de que
têm «necessidades vitais», podem ser muito
úteis se manejados com a necessária habilida
de na hora de fazer uma reforma em condições

profissionalmente inaceitáveis, que eles se ve
riam obrigados a aceitar, ou de os lançar contra
a sua própria Organização, se esta for incómo
da para o Ministério.
O mais triste é o desconhecimento que têm
muitos jovens médicos da filosofia da Organi
zação Médica Colegial e que a nossa Organização

teve grande dificuldade a adoptar esta posição que prejudica sem nenhuma dúvida os interesses
de um numeroso grupo de colegas, em geral entre
os quarenta e cinco e sessenta e cinco anos,
aos quais o sistema sanitário oficial obrigou a
aceitar o pluriemprego, e que estariam em cir

cunstâncias de indiscutível inferioridade no momen
to de competir com os mais jovens, ao estabelecer
-se a liberdade de escolha. Eu tenho a obrigação de
dizer-lhes que um longo e logicamente apaixona
do debate se estabeleceu dentro da Organização
Médica Colegial sobre este problema, saldando-se

a favor de abrir possibilidades de exercício a to
dos os médicos de Espanha, graças à enorme
dose de generosidade de que fez gala o grupo
de médicos de mais idade, precisamente o
mais vituperado e infustamente criticado pelos
médicos em desemprego. Quiçá, a estes não lhes

ocorreu pensar que a essa generosidade possivel
mente não tenha sido alheia o facto de que esses
colegas têm quase todos filhos médicos em desem
prego.
E para terminar quero ainda que se saiba que o
actual presidente da Organização Médica Colegial
não tem nem nunca teve pluriemprego, que o não
afecta a lei da incompatibilidade e que tem filhos no
desemprego. Esta conjunto de circunstâncias prova
velmente permite-me que tenha uma visão mais ob
jectiva do problema e dá-me força moral para en
frentá-lo. Em qualquer caso, no ano que resta de
mandato, vou continuar a seguir a doutrina elabora
da pela Organição Médica Colegial e aprovada pela
sua assembleia geral. Continuarei a pressionar a Ad
ministração (com ou sem ajuda dos médicos em de
semprego e seus representantes) para que se amplie
a formação de especialistas sem mais nenhum limite
do que as capacidades docentes máximas do país.

Seguirei lutando para que a Lei Geral de Saúde,
imposta pela maioria socialista ou consentida
. pela oposição, tenha o maior nível de liberdade
de escolha, única via para dar trabalho aos mé
dicos em desemprego. Seguirei reclamando da
Administração, seja ela qual for, que atribua
mais recursos à Saúde. Seguirei tratando de
evitar por todos os meios que a aplcação da lei
das incompatibilidades no sector sanitário se
converta numa expropriação que não beneficia
nem a Sociedade, nem os médicos com empre
go, nem os que ainda não o têm - e puseram er

roneamente as suas esperanças em consegui-lo.
através desta lei.»

CASA DO MÉDICO EM LISBOA
Pretende-se adquirir palacete ou casa grande com terreno, para instalação da Casa do
Médico em Lisboa.
Agradece-se a todos os médicos que tenham conhecimento de casas nessas condições
o favor de o comunicarem ao Conselho Executivo da Ordem dos Médicos.
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relacões
internacionais
•
ARBITRARIEDADES DO GOVERNO FRANCES
A União Europeia dos Médicos Especialistas
(UEMS), reunida em Bruxelas, tomou conhecimen
to de uma exposição feita pelos delegados franceses
sobre a gravidade do que se passa no seu país, em
consequência de recente legislação governamental
sobre política de saúde.
Os delegados presentes manifestaram a sua
preocupação pelos factos referidos, pois os sis
temas políticos existentes noutros países podem
permitir a extensão do que foi tornado vigente em
Franca.
N·esse sentido aprovaram a seguinte moção:
«Embora reconhecendo a um Governo eleito de
mocraticamente o direito de definir os melhores mé
todos para a distribuição dos cuidados de saúde à
população, a preservação do nível da qualidade dos
médicos é uma responsabilidade profissional. A ela
boração de programas de estudo, a organização dos
exames e dos concursos para uma especialização
mais activa são da competência das organizações
científicas e profissionais, e não deveriam estar su
jeitas a qualquer influência política.
Por esta razão, a Secção Monoespecializada de
Cirurgia Geral da U.E.M.S., tendo tomado conheci
mento do relatório do delegado francês sobre a re
cente evolução do internato exprime a sua profunda
inquietação relativamente a este acontecimento. A
Seccão é unânime em dar a conhecer a sua oposi
ção ·às acções arbitrárias do Governo francês que
impôs modificações radicais no recrutamento e na
nomeação dos internos e consequentemente .nos
programas de especialização.»
Na mesma reunião, foi, através das suas secções
monoespecializadas de Cirurgia e Ortopedia, apro
vada uma outra moção do teor seguinte:
«As secções monoespecializadas de Cirurgia e
Ortopedia, associam-se sem reservas:
1. à doutrina da U.E.M.S. que rejeita toda e
qualquer noção de coutada e de monopólio;
2. à definição do papel das secções monoespe
cializadas tal como consta do artigo 28. º, alí
nea i) do Regimento Interno: «o estudo dos
problemas levantados pelo Tratado de Roma
respeitantes à definição, à formação, à quali
ficação e ao exercício da profissão na espe
cialidade respectiva»;
aceitam como consequência não se imiscuir no
campo de actividade de uma outra seccão monoes
pecializada e, com maioria de ratão, a nifo tentar im
por-lhe limites no exercício dessa especialidade;
declaram que no estado actual da evolucão da ciên. eia médica a execução habitual de qualquer tipo de
cirurgia exige uma formação adequada necessária a
essa mesma execução;
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afirmam que todo aquele que exerce a arte de curar
deve no exercício da sua arte respeitar escrupulosa
mente os limites definidos quer pela sua formação
quer pela sua competência, a manutenção desta im
plicando uma prática habitual.

INTERNATIONAL CLUB
OF PHYSICIANS INC.
Formou-se nos Estados Unidos o Clube Interna
cional dos médicos, uma organização sem fins lu
crativos criada a fim de proporcionar benefícios económicos, sociais, educativos e de segurança a médi
cos que viagem.
O clube foi fundado por médicos e a inscrição es
tá aberta a qualquer médico ou'dentista que resida
em país que permita a livre entrada de turistas.
Esta organização propõe-se igualmente promo
ver um intercâmbio de médicos que pretendam per
manecer algum tempo em países estrangeiros, sen
do em princípio necessário estar disposto a recipro
cidade.
Todos os médicos que estejam interessados em
tornar-se membros desta organização e desejem es
clarecimentos complementares ou boletins de pré
-inscrição, poderão dirigir-se ao Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos.

TREINO DE'ESPECIALISTAS
Extractos do 2. º Relatório e recomendações sobre
treino de especialistas adaptado em Março de 83 pe
la Comissão Consultiva de Educação Médica da Co
missão da Comunidade Europeia:
«Existem alg�ns princípios f!rmer:i7�nte estabe-.,
lecidos que orientam o conceito bas1co de «campo de actividade de uma especialidade», que não
poderão ser desvirtuados e têm importantes implica
cões no treino.
·
1 - Qualquer lista indicado o conteúdo de uma
Especialidade é puramente indicativa. Nunca poderá
ser como exclusiva.
2 - A prática de uma Especialidade não é um
sistema de limites fechados e qualquer Especialista
deverá esperar ocasionalmente ver-se na necessida
de de efectuar, por razões médicas, actos que fazem
igualmente parte de qualquer outra Especialidade.
3 - Se bem que o Especialista não execute nor
malmente actos fora da sua Especialidade, qualquer
médico que possui uma das qualidades médicas in
dicadas no art. 3. º da Directiva 7/362/EEC, tem o
direito de, em circunstância lhe indique que
tem capacidade que tem capacidade para o
efectuar. A evolucão natural das Especialidades
poderá igualmente levar à adopção por uma Espe
cialidade, de técnicas tradicionalmente associadas
com outra.

