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SEMPR!C: FOI E CONTINUARA A SER OBJECTIVO DA OR
DEM DOS MÉDICOS EXERCER UMA ACÇÃO MORALIZADORA
E DISCIPLINADORA, COM ELIMINAÇÃO DE QUAISQUER ABU
SOS OU COMPROVADAS INCOMPETf:NCIAS OU IRRESPON
SABILIDADES.
A Ordem compete defender a saúde da comunidade nos
seus múltiplos aspectos e com respeito integral dos doentes; mas
ela não pode e não deve igualmente esquecer o respeito inteiro
dos legítimos interesses dos médicos o que a leva a procurar
o justo equilíbrio entre ambos.
A recente e demagógica campanha de ataque deliberado
aos médicos, consubstanciada em Processos, feridos do vício es
sencial da ausência de Pareceres Técnicos e para os quais deveria
ser preponderante a Ordem dos Médicos, não pode deixar �e
causar surpresa e revolta.
É tradicionalmente mais fácil encontrar quem realce aquilo que
de mau eventualmente possa suceder, do que encontrar quem re
conheça os méritos de quem os tem. Mas mais grave é quando o
ataque deliberado é injusto, incompetente, irrealista ou simples
mente irresponsável.
Até hoje o «Poder Político» - tanto antes como depois de 25
de Abril de 1974, tem sabido sempre reconhecer a validade me
todológica das profissões liberais (médicos, advogados, etc.)
serem julgadas primeiramente e sobretudo pelos seus
pares - os únicos que poderão ter a verdadeira e correcta noção
de quando existe negligência, incompetência ou simples erro hu
mano, do qual nenhum profissional conseguirá jamais, alguma vez
e completamente, libertar-se.
O autêntico médico deve ter a coragem de assumir a
responsabilidade por todos os seus actos e correr os riscos
eventuais decorrentes do exercício da sua profissão. Isto
mesmo quando possa sentir que malevolamente pretendem provo
car o seu descrédito e a destruição dos Médicos como Classe pro
fissional: a sua ética a isso obriga e só é lamentável que os que
acusam tenham esquecido que eles também devem ter a sua
própria ética... e respeitá-la.
O médicos, ao abraçar a sua profissão, obriga-se a tudo
sacrificar à saúde e ao bem-estar do seu doente; mas tal não
pode pressupor a aceitação passiva de actos demagógicos e
ilegítimos que o prejudiquem. Se o médico não pode esquecer
que na sua actividade está em jogo o maior bem da pessoa hu�:;
na, ou seja, a sua vida e a sua saúde também é verdade_ ��rias
assiste o direito de repudiar frontalmente atitudes des cnrnrn
e sobretudo mal fundamentadas.

O médico, como qualquer cidadão está sujeito à
lei geral da responsabilidade, quer civil quer criminal
por negligência, culpa ou dolo. Porém, para além do
que sucede ao cidadão comum, está ainda sujeito a
dispositivos legais especiais e específicos que são
os Códigos Deontológico e Disciplinar da sua Or
dem, podendo vir a ser punido mesmo quando a lei
geral o não faria. É esta acção disciplinar que se en
contra dificultada por um certo vazio legal e que trans
forma as sanções da Ordem, neste momento, mais em
sanções morais do que sanções efectivas: situação que
se está tentando ultrapassar e para a qual se abrem
finalmente perspectivas bem necessárias'
NENHUM PROCESSO A MÉDICOS DEVERÁ SER
JULGADO SEM UM PARECER TÉCNICO E ÉTICO
IDÓNEO: quer o Estatuto da Ordem quer o Estatuto do
Médico apontam justamente para a participação da
Ordem em todos aqueles aspectos que digam res
peito à técnica e à deontologia, seja qual for o re
gime de trabalho do médico.
Ponto crucial - e que será da mais elementar jus
tiça e objectividade constatar, é que a maioria das
falhas que são atribuídas aos médicos dos Serviços
Oficiais é de facto resultante, não directamente da
sua acção; mas da falta de meios postos ao seu dis
por pelo Estado e das graves deficiências de estrutu
ras dos Serviçós de Saúde.
Quando um doente morre no Hospital porque não
existe um aparelho, porque as reparações levam me
ses ou mesmo anos e não há aparelhos de reserva, ou
porque não pôde ser feita uma análise, até mesmo ele
mentar, em tempo útil, nunca vimos surgir um inqué
rito a responsabilizar o próprio Estado! Quando os
transportes não funcionam com a necessária rapidez
também não vimos tal suceder; quando as condições
mínimas de trabalho não existem também nada se
passa.
Quem já responsabilizou judicialmente as autarquias
ou a Junta Autónoma das Estradas pelos buracos cau
sadores de acidentes de viação e que levam à morte ?
ou pensam em responsabilizar judicialmente os proprie
tários de um parque automóvel degradado e que todos
os dias causa vítimas? Ou então a poluição do ambiente
pelos motores de explosão ou pelas instalações indus
triais? Ou ainda o uso do álcool ou do tabaco como cau
sas de prejuízo grave para a saúde?_
Num país em que campeia a irresponsabilidade
só os médicos parecem dever ser punidos, até mes
mo quando a justiça de tal punição é duvidosa. Não
se enjeitará a responsabilidade dos actos que os médi
cos possam praticar e que sejam eventualmente lesivos
dos doentes; mas acredita-se que raríssimos serão
aqueles casos em que efectivamente o médico será
culpado - a esmagadora maioria dos médicos pro
�ur�ndo por certo exercer correctamente a sua pro
f1ssao. A maior parte das vezes serão de facto erros
hu�anos pelos quais ninguém pode, nem moral nem
_
leg1t!mamente, ser responsabilizado.
E fácil e cómodo procurar apontar a dedo os mé
.
dicos como responsáveis de todas as insuficiências
.
da saude, quando se tem consciência da degradação
_
do s1ste�a e se pretende lançar poeira aos olhos da
_
ulaçao, assim
cam�flando a própria responsabi
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lidade. É no entanto situação que não aceitaremos
frontalmente iremos sempre comb
nunca, e que
atendo.
_
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� que se tem vindo a destruir progressiva
mente merce da falta de responsabilidade real de mui2

tos políticos mais interessados na obtenção de votos
do que nos verdadeiros interesses do pais. não pode
mos tolerar o ataque sistemático a uma Classe que
pretendemos cada vez mais dignificada. Não é licito
- embora desejável. exigir que num pais como o nosso
e nas circunstâncias actuais só os médicos tenham que
ser perfeitos. Eles têm que sofrer necessariamente a in
fluência do ambiente em que vivem e das pressões e
injustiças a que estão sujeitos. e se é evientemente
necessário alterar rápida e profundamente a situa
ção, lutando contra a demagogia, a corrupção e a
fraude também não é menos verdade que tal deve
ser feito sem discriminações, com equilíbrio, justiça
e bom senso. Que haverá toda a vantagem e mesmo
necessidade de o médico periodicamente analisar a sua
forma de actuar (e interpares se criticar) no sentido de
um continuo aperfeiçoamento, não temos dúvidas: mas
isto é válido para qualquer profissional.
NÃO ACEITAREMOS VER OS MÉDICOS APRE
SENTADOS COMO OS BODES EXPIATÓRIOS DOS
GRAVES PROBLEMAS DE QUE ENFERMA A SAÚDE
EM PORTUGAL. É pena que certos órgãos de Comu- .-_
nicação Social se façam tão facilmente eco daquilo._,
que consideram escândalos médicos, sem primeiro
se terem certificado da justiça dos Processos em
causa. Que dizer dos Serviços Oficiais que divulgam
nomes e sanções, sem ter permitido aos atingidos a sua
defesa em tempo útil? Se os médicos vierem a ser
declarados inocentes, após recurso, já ninguém im
pedirá o grave prejuízo que representaram, para a
sua reputação e para a sua vida profissional, as acu
sações e sanções inicialmente divulgadas. Aliás JÁ AL
GUMA VEZ TERÃO PENSADO OS RESPONSÁVEIS
DA PRESENTE CAMPANHA DE ATAQUE À CLASSE
NO QUE ACONTECERÁ AOS CUSTOS DE SAÚDE E
AO PR_ÓPRIO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, SE
OS MEDICOS PASSAREM A PREOCUPAR-SE TAM
BÉM PRIORITARIAMENTE COM A SUA PRÓPRIA
PROTECÇÃO, PERANTE O PERIGO DA DEMAGOGIA IRRESPONSÁVEL DE INSPECÇÕES INCOMPE
TENTES? Não acreditamos que seja esse aumento pre
visível de custos o objectivo dos políticos! Mas pouco
importará que tal surja apenas por inconsciência ou in
genuidade, e não por intenção. se o resultado for deixa-�
rem-se arrastar num jogo que nem sequer é do seu in- W
teresse. A verdade virá sempre ao de cima e os verda
deiros responsáveis não deixarão de ser reconhecidos
pelo cidadão comum que, seguramente, parece ter mais
bom senso que muitos daqueles que ele elegeu para o
representarem.
É inaceitável a forma como se têm vindo a pro
cessar as sanções aos médicos por parte daqueles
que, sem fornecer meios e condições de trabalho
apenas parecem preocupar-se em exigir deveres sem
considerar legítimos direitos. Esta atitude mais não
poderá fazer do que conduzir a um clima de insegu
rança, desconfiança e incerteza que seguramente le
vará a uma degradação ainda maior do que a já resul
tante das insuficiências bem conhecidas, e da qual se
rão vitimas médicos, população e o próprio Estado.
A ORDEM NÃO DEIXARÁ NUNCA DE EXORTAR
OS MÉDICOS AO CUMPRIMENTO ESTRITO DOS
SEUS DEVERES PROFISSIONAIS. Estes só assim
dignificarão a sua profissão e a sua Classe e garantirão
a Saúde a todos, nas melhores condições possíveis
dentro dos condicionalismos actuais e sobretudo perante
as restrições financeiras que não podem ser iludidas.

Mas terá que ser num clima de boa fé e de colabo
ração aberta e sincera que tudo terá que se proces
sar.
A Ordem não deixará de dar a conhecer os resul
tados dos inquéritos a que tem procedido perante as
situações que têm vindo ao seu conhecimento: mas fá
-lo-á com objectividade e sem demagogia. consciente

da grave responsabilidade que sobre si incumbe na sal
vaguarda do direito à saúde.
ESPERAMOS SINCERAMENTE QUE, PARA BEM
DE TODOS, CESSE A ACTUAL CAMPANHA QUE
MAIS NÃO PARECE PRETENDER DO QUE A DES
TRUIÇÃO DE UMA PROFISSÃO ESSENCIAL AO PAÍS.
MAS DESDE JÁ DIREMOS: NÃO PASSARÃO'

relações com o governo
PROBLEMÁTICA
DA ANATOMIA PATOLÓGICA
A seguir se transcreve o teor do ofício enviado
em 31 de Julho pelo Presidente da O.M. à Senhora
Ministro da Saúde:
"Foi sempre Parecer da Ordem dos Médicos, repeti
damente reiterado, que a Anatomia Patológica nunca
deveria ser sujeita a taxas moderadoras, por se tratar de
elemento essencial no diagnóstico e no tratamento dos
doentes e do qual não se deve prescindir.
Nestas condições é lógico que não deve ser sujeita
a qualquer «moderação».
Mais grave no entanto do que isso é que através da
Portaria n.º 344-A/86, da autoria de V. Exa., começa o
Estado a cobrar aos beneficiários do seu mirífico «Ser
viço Nacional de Saúde gratuito» uma taxa de 460$00
ao mesmo tempo que esse Estado paga ao Médico Pa
tologista que faz o exame citológico a quantia 412$50
(dado não haver actualização destes valores desde
1982). Ganha assim o Estado 47$50 em cada exame
porque cobra mais dos beneficiários do que aquilo que
paga a quem efectua o trabalho.
Mais uma vez solicitamos de V. Ex.ª a alteração ra
dical das recentes Portarias sobre taxas moderadoras e
a definição urgente de uma política global e coerente
para o Sistema Nacional de Saúde.
Como repetidamente afirmámos a V. Ex.ª esta Or
dem está ao seu inteiro dispor para dar a colaboração
que possa ser necessária, no respeito dos limites e
competencia de cada orgão e na certeza de que o único
beneficiário de um trabalho conjunto é o Povo Portu
guês, pelo que, pesem embora as divergências, se im
põe um diálogo de preferência à confrontação.
O que acima expusemos não necessita comentários.
É assim que nos limitamos a deixar à elevada conside
ração de V. Exa a ponderação urgente do assunto.
Com referência à Portaria nº 256-A/86 de 28 de
Maio que define as funções das Carreiras de Diagnósti
co e Terapêutica não podemos deixar mais uma vez de
salientar junto de V. Exa a necessidade da sua urgente
alteração, sobre tudo no sentido de que será totalmente
inaceitável conferir a Técnicos a capacidade de diag
nosticar e de prescrever.»•
Em 6 de Agosto, recebeu a Ordem dos Médicos
telex da D.G.C.S.P., dando a conhecer as instruções
transmitidas a todas as ARS sobre o assunto:
«PARA CONHECIMENTO E DEVIDOS EFEITOS SE
TRANSCREVE O TEOR DO TELEX ENVIADO POR
ESTA DIRECÇÃO GERAL A TODAS AS ARS:

TENDO SURGIDO DUVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO
TAXA MODERADORA 460.00 EXAMES ANATOMIA
P A T O L OGICA DADA RESPEC TIVA PREV ISÃO
PORTARIA 344-A/86, DE 5 DE JULHO, EM OISCON
FORMIDADE COM INTENÇÃO ISENÇÃO MESMOS
JÁ ESTATUIDOS NO DECRETO LEI 57/86 DE 20 DE
MARÇO, INFORMO V. EXA. ORIENTAÇÃO SUA EXA.
MINISTRO NÃO DEVERÃO SER COBRADAS TAXAS
. MODERADORAS EM QUALQUER EM DIGO EXAME
DO FORO DA ANATOMIA PATOLOGICA
COM OS MELHORES CUMPRIMENTOS
O DIRECTOR GERAL
JOSÉ LUÍS HENRIQUES DE JESUS
LISBOA, 6.8.86
TELEX N 208/86» •

DESPACHO N.º 14/86
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
Parecer emitido pelo Conselho Nacional de
Deontologia Médica da Ordem dos Médicos, em 2 de
Agosto de 1986:
- PARECER (D.R.. n.º 115-2.ª Série - 20.05.86)
1. O Despacho 14/86 de 29.04.86 da Senhora Mi
nistro da Saúde levanta problemas graves de natureza
deontológica e ética.
De natureza ética, porque da sua aplicação resulta
rão (e já há provas de que assim está a acontecer) sé
rios inconvenientes para a população em geral, já que a
obrigatoriedade de recurso à consulta nos Serviços de
Medicina Física e de Reabilitação dos Hospitais condu
zirá à saturação e à perda de capacidade de resposta
das referidas consultas, cronicamente sobrecarregados.
Nestas circunstâncias, serão prejudicados os utentes do
Serviço Nacional de Saúde, que aguardarão em lista de
espera meses ou anos, bem como os doentes que usual
mente recorre aos Serviços hospitalares, que verão as
suas consultas urgentes igualmente atrasadas.
No ponto de vista deontológico, o Despacho lesa
igualmente preceitos firmemente estabelecidos na tradi
ção médica e devidamente formulados no Código Deon
tológico que nos rege.
Como muito justamente faz notar, no seu comentá
rio, o distinto Consultor Jurídico da Secção Regional d o
o
Sul, nenhum médico pode ser responsabilizado, nem t ;
ro
p
�n:1
;;
� á
mar a responsabilidade, da definição de
que será executado por outro, nem este ultimo5! área
a
aceitar cumprir um programa que está tora d

de decisão. De facto, o médico exerce a sua profissão
de forma independente, técnica e deontologicamente
(Art.º 4. 0).
É igualmente responsável e deontologicamente ina
ceitável que por despacho ministerial se estabeleçam
correspondências entre competências de especialistas
(n.º 4 do Despacho), invadindo-se assim de forma ina
ceitável a área própria da Ordem dos Médicos.
2. Dado que o Despacho em questão é ética e
deontologicamente reprovável, deverá ser solicitada a
sua imediata revogação; caso não seja aceite tal solici
tação, deve a Ordem dos Médicos informar os seus
membros da posição que venha a tomar.chamando a
atenção, para o facto de que qualquer médico se pode
rá legitimamente recusar a praticar determinado acto
médico, em obediência ao Despacho em causa, já que
não poderá ser constrangido a prática de actos contra a
sua vontade e consciência profissional. •

MÉDICOS CONVENCIONADOS
Na sequência de reunião efectuada em 20 de De
zembro de 1985, entre o Presidente da Ordem dos
Médicos, Sua Excelência o Primeiro-Ministro e a
Senhora Ministro da Saúde, enviou o Presidente do
CNE ofício à Senhora Ministro da Saúde em 22 de
Julho de 1986 e que a seguir se transcreve:
Como V. Ex." deve estar recordada, na reunião de
20.12.85 entre V. Ex.ª, o Senhor Primeiro-Ministro e eu
próprio procurei demonstrar o irrealismo e a injustiça dos
valores pagos pelo Estado aos Médicos Convenciona
dos.
Colocavam-se dois problemas distintos: um, que era
a actualização de valores; outro que era a própria filoso
fia dos Acordos a estabelecer entre a Ordem dos Médi
cos e o Governo (o que, conforme claramente expresso
no Parecer da Procuradoria Geral da República apenas
dependia da vontade política do próprio Governo).
A verdade é que tendo o Senhor Primeiro-Ministro e
V. Ex.ª assumido o compromisso de até fins de Janeiro
estarem revistos os valores e em princípio até elabora
das as novas Convenções (após nomeação do Director
Geral dos Cuidados de Saúde Primários no início do
mês de Janeiro) nada disso aconteceu. Não que a res
ponsabilidade possa ser imputada à Ordem dos Médi
cos que, pelo contrário continuamente tem alertado o
Governo, através do Ministério da Saúde, para a grave
situação actual.
Para que V. Ex.ª possa avaliar, em toda a sua di
mensão, a situação criada pelo Ministério da Saúde
(com a agravante de ter rejeitado no Parlamento
aumento de valores ao nível das Convenções) bastar
-me-á indicar a V. Ex.ª o seguinte:
Custos oficiais e públicos dos «Exames Histológi
cos» efectuados no Hospital de São João do Porto em
1985:
Custo unitário
Sendo: Custo médico
Custo técnico

2 542$31
849$43
1 692$88
Em contraste, as ARS, ao recorrerem a Laboratórios
particulares conv�n_ cionados, mantêm valores apenas li
geiramente modificados desde 1980 (há seis longos
_ ento apresentam um pagamen
anos!) e que ne�te mom
ológ1co de:
to por exame h1st
4

Custo unitário
Sendo: Custo médico
Custo técnico

825$00
450$00
375$00

Serão necessários quaisquer comentários? Poderá
isto considerar-se uma correcta e honesta atitude pe
rante os médicos que livremente aceitarem colaborar
com o Governo numa óptica de Medicina social livre,
eficaz e de qualidade?
Deixo isto à consciência e à consideração de V.
Ex.ª, esperando apenas uma resposta urgente da sua
parte. •

CONCURSO DE ACESSO
ÀS CARREIRAS MÉDICAS
Documento elaborado pelo Conselho Nacional
do Médico lr�:--no da O.M.:
«Em face das recentes medidas anunciadas pelo Mi- nistério da Saúde em relação ao Concurso de acesso
às Carreiras Médicas, o Conselho Nacional do Médico
Interno e os representantes dos cursos interessados
consideram o seguinte:
1 - Manifesta insuficiência do número de vagas:
a) Tudo indica que se utilizou a capacidade formati
va de um ano para integrar 2 cursos
- o que é ilegítimo e evidente subterfúgio visan
do cobrir de aparente generosidade o objectivo
de reduzir as vagas abertas.
Isto é, usando os métodos e prazos habituais
seriam previsíveis cerca de o dobro das vagas,
visto que a capacidade formativa idêntica é ad
mitida para 1987 (ano em que seria previsível
a entrada dos actuais P2 no Internato Comple
mentar).
Lembra-se que a Senhora Ministro da Saúde
afirmou publicamente por várias vezes que se
riam_ integralmente respeitadas as capacidades
formativas e necessidades dos serviços hospitalares.
•
b) O número de vagas de Clínica Geral agora aven- W
tado é também manifestamente inferior a números que a própria Direcção Geral dos Cuidados
de Saúde Primários havia referido ainda há pouco tempo.
A simultaneidade dos concursos revela-se injusta
por:
a) Os Colegas P3 perdem uma oportunidade já que
todos os cursos anteriores tiveram oportunidade
de se candidatarem em concursos subsequentes.
b) Os Colegas P2 fazem pela primeira vez um exa
me com a totalidade dos Colegas que têm um
ano a mais de Internato, o que comporta prejuí
zos evidentes para ambos os cursos.
3 - É manifestamente curto o tempo de antecipação
ao exame, e dramaticamente injusta a sobreposição da
data prevista do concurso com a data em que centenas
de concorrentes estão na fase de instrução do Serviço
Militar.
4 - Em conclusão, a insistência por parte da Senho
ra Ministro da Saúde em promover o despedimento ma
ciço de médicos é um flagrante desrespeito do que é

considerado necessário pelos próprios serviços de saú
de. sobretudo quando não existam quaisquer alternati
vas válidas tal como tem sido repetidamente subli
nhado.
A gravidade da situação deixa em aberto a hipótese
do recurso às formas de luta mais vigorosas.» •

PROJECTO DE REGULAMENTO
DOS CONCURSOS DE PROVIMENTO
EM LUGARES DOS QUADROS OU
MAPAS DE PESSOAL DA CARREIRA
MÉDICA DE CLÍNICA GERAL

TEOR DO OFÍCIO ENVIADO EM
22 DE JULHO, PELO PRESIDENTE DO
CNE À SENHORA MINISTRO DA SAÚDE:

Projecto de Regulamento elaborado pela Ordem
dos Médicos e entregue ao Senhor Director Geral
dos Cuidados de Saúde Primários, em 24 de Julho:

«O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Mé
dicos manifesta a sua inteira concordância ao documen
to elaborado pelo Conselho Nacional do Internato Médi
co e pelos Internos atingidos pelo próximo Concurso de
acesso às Carreiras Médicas. que se junta em anexo.
Este Conselho não pode deixar de dar o seu total
apoio aos Colegas deste modo deixados sem alternati
va pelo facto de nâo se ter alterado o sistema de Saúde.
conforme tantas vezes a Ordem dos Médicos defendeu
e objectivamente propôs.
Acresce que a execução do Concurso num único ac
to para dois cursos se afigura injusta para todos os in
tervenientes e até desajustada para alguns face à data
proposta.
Este Conselho não pode deixar de alertar V. Ex.ª
para as graves consequências das atitudes que os inte
ressados possam assumir se as medidas propostas não
forem revistas à luz do mais elementar bom senso.
O Conselho Nacional Executivo solicita mais uma
vez uma audiência a V. Ex.ª tendo em vista encontrar a
base de uma solucão Justa e eficaz para o assunto.» •

TEOR DE OFÍCIO ENVIADO
IGUALMENTE PELO PRESIDENTE
DO CNE, EM 22 DE JULHO,
À SENHORA MINISTRO DA SAÚDE:
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médi
cos. vem por este meio. expor a V. Ex.ª o seguinte:
Mais de uma centena de Colegas licenciados no ano
de 1983 ( P3) encontra-se na circunstância de dever ini
ciar a prestação do Serviço Militar Obrigatório no próxi
mo dia 18 de Agosto.
Tal significa que. a manter-se a data de 15 de Outu
bro de 1986 para a realização do Concurso de Acesso
às Carreiras Médicas. tal como fomos informados pelo
Senhor Director Geral dos Hospitais em audiência de
17.07.86. os Colegas citados achar-se-ão numa situa
ção de intolerável prejuízo em relação aos outros candi
datos àquele Concurso.
Tal não só viola princípios de elementar justiça como
se torna ainda mais gravoso por se tratar de um Con
curso de significado determinante para o futuro profis
sional destes médicos.
Esperamos assim, confiadamente. de V. Ex.ª as me
didas necessárias a que uma situação como a descrita
não venha a verificar-se.» •

REGULAMENTO DOS CONCURSOS
DE PROVIMENTO DE LUGARES
DOS QUADROS OU MAPAS DE PESSOAL
DA CARREIRA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL

CAPÍTULO 1
Concurso em provimento em lugares de Clínico Geral
SECÇÃO 1
Da abertura e tipo do concurso
Artigo 1.º
(Natureza do concurso)
Os concursos para preenchimento de lugares de clí
nico geral dos quadros ou mapas de pessoal dos esta
belecimentos dependentes do Ministério da Saúde, re
vestem a natureza de concurso de provimento, nos ter
mos e condições constantes do presente Regulamento.
Artigo 2.º
(Competência para decidir da abertura dos concursos)
1. Compete ao Director Geral dos Cuidados de Saúde
Primários decidir da abertura dos concursos no âm
bito das Administrações Regionais de Saúde.
2. A abertura dos concursos nas regiões autónomas
compete ao Secretário Regional dos Assuntos So
ciais.
Artigo 3.º
(Validade dos concursos)
A validade dos concursos confina-se às vagas anun
ciadas no respectivo aviso de abertura.
Artigo 4.º
(Propostas de abertura de concurso)
As propostas de abertura dos concursos, devida
mente instruídos com projecto de aviso de abertura.
mapa de vagas e constituição do júri serão enviadas:
a) No Continente: ao Director Geral dos Cuidados
de Saúde Primários;
. s 5 ecreb) Nas Regiões Autónomas: aos respe ctivo
.
is
cia
tários Regionais dos Assuntos so
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SECÇÃO li
Do Júri
Artigo 5.º
(Composição do Júri)
1. Por cada concurso haverá um Júri.
2. O júri é composto por um Presidente e dois vogais.
3. O Presidente será. no continente um Médico. com o
grau de Consultor de Clínica Geral indigitado pelo
Presidente da Administração Regional de Saúde e.
nas Regiões Autónomas pelo respectivo Director Re
gional de Saúde.
4. Os vogais serão Médicos da carreira de Clínica Ge
ral com. pelo menos. o grau de assistente de clinica
geral.
5. O Despacho constitutivo do júri designará. para as si
tuações de falta ou impedimento. o vogal que substi
tuirá o presidente e dois vogais suplentes.

Artigo 6.º
(Do funcionamento do Júri e das actas)
1 . O Júri só poderá funcionar quando estiverem pre
sentes a totalidade dos seus membros.
2. Das reuniões do júri serão lavradas actas. das quais
constarão os fundamentos das decisões tomadas.
3. O Júri será secretariado por um dos vogais por ele
escolhido ou por um funcionário a designar para o
efeito pelo serviço em que se realiza a prova.
4. As actas serão confidenciais. devendo no entanto
ser presentes. em caso de recurso. tanto à entidade
que sobre ele tenha que decidir, como aos concor
rentes directamente interessados em o promover.

SECÇÃO Ili
Do aviso de abertura
Artigo 7.º
(Termos de abertura do concurso)
1. A abertura do concurso é obrigatoriamente tornada
pública mediante aviso publicado no Diário da Repú
blica. li série. e sempre que for considerado conveni
ente. através de órgão de comunicação social ou ex
pansão nacional.
2. Do aviso de abertura deve constar:
a) Despacho de autorização:
b) Indicação do Regulamento do Concurso:
c) Indicação dos requisitos de admissão:
d) A forma. prazo e local para apresentação das
candidaturas. elementos que devem constar do
requerimento de admissão. enumeração dos do
cumentos necessários para apreciação do mérito
dos candidatos e bem assim daqueles cuja apre
sentação inicial seja indispensável:
e) Quaisquer outras indicações julgadas necessá
rias para melhor esclarecimento dos interessa
dos.

Artigo 8.º
(Outros requisitos do aviso)

O av iso de ab:rtura do concurso deve conter ainda:
a) Espec1f1caçao das vagas:
b) Requ1s1tos gerais e especiais de admissão·
c) constituição do Júri:
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d) Especificação de exigências particulares do cargo

a prover. de harmonia com o definido legalmente

SECÇÃO IV
Apresentação das candidaturas
Artigo 9.º
(Remessa dos elementos)
1 . Os requerimentos de admissão a concurso. bem
como os documentos que os devem instruir. podem
ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo cor
reio. com aviso de recepção. salvo se no aviso de
abertura do concurso se declarar obrigatória a re
messa pelo correio.
2. Consideram-se entregues dentro do prazo os reque
rimentos e respectivos documentos de instrução cujo
aviso de recepção tenha sido expedido até ao prazo
fixado.
3. Nos casos de entrega pessoal do requerimento de
admissão o funcionário ou agente competente a
quem o mesmo tiver sido apresentado. passará re
cibo datado. sob pena de incorrer em responsabili
dade disciplinar se assim não proceder.

Artigo 10.º
(Documentos instrutórios)
1. O requerimento de admissão a concurso tem de ser
acompanhado da documentação exigida no respecti
vo aviso de abertura. sendo necessário ainda apre
sentar:
a) Documento comprovativo de ter terminado a fase
da Medicina Tutelada:
b) Documento comprovativo do conjunto da Lei do
Serviço Militar ou de serviço cívico, quando obri
gatório:
c) Atestado de residência:
d) Certificado do Registo Criminal:
e) Certificado de sanidade para o exercício de fun
ções públicas passado pela autoridade sanitária
da respectiva residência:
f) Documento actualizado comprovativo da inscri
ção na Ordem dos Médicos.
2. As falsas declarações apresentadas pelos candida
tos nos requerimentos são punidos nos termos da lei
penal.

Artigo 11.º
(Prazo para apresentação de candidaturas)
O prazo para apresentação de candidaturas não po
de ser inferior a 15 dias nem superior a 20, contados da
data de publicação do respectivo aviso de abertura no
Diário da República.

SECÇÃO V
Admissão a concurso
Artigo 12.º
(Quem pode ser admitido)
Só podem ser admitidos a concurso os candidatos
que até ao termo fixado no aviso de abertura para apre
sentação de candidaturas satisfaçam os requisitos ge
rais para o provimento em funções públicas e os espe-

ciais. legalmente definidos. para provimento nos lugares
que se pretendem preencher.

Artigo 13.º
(Requisitos gerais)
São requisitos gerais para provimento em funções
públicas
a) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço
cívico. quando obrigatório:
b) Não estar inibido do exercicio de funções públi
cas ou interdito para o exercício de funções a que
se candidata:
c) Possuir robustez física necessária e não sofrer de
doença contagiosa, particularmente de tuberculo
se evolutiva ou contagiosa. e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória.

Artigo 14.º
(Lista provisória)
Findo o prazo de apresentação das candidaturas. no
mais curto espaço de tempo não excedendo 20 dias.
será afixada no local de apresentação dos nomes a lista
dos candidatos admitidos condicionalmente e dos ex
cluídos. com indicação das deficiências de instrução e
dos motivos da exclusão.

Artigo 15.
(Regularização e recurso)
0

1 . Os candidatos dispõem de dez dias após a fixação
para regularizarem a documentação em falta e aos
excluídos cabe recurso, com efeito suspensivo, den
tro do mesmo prazo, para o Ministro da Saúde.
2. O Ministro da Saúde deverá decidir o recurso no
prazo de 10 dias a contar da dnta da sua publicação.

-

e) Classificações obtidas em exames e concursos
da carreira médica de clínica geral, segundo a
sua importância relativa;
d) Desempenho de funções ou cargos médicos,
com reconhecido mérito e sua participação na
gestão e organização de serviços;
e) Valor de trabalhos publicados ou comunicados;
f) Actividades docentes ou de investigação;
g) Outros titulas de valorização profissional.

Artigo 19.º
(Valorização curricular e exerclcio)
Os elementos previstos nas diversas alíneas no n.º
2 do artigo anterior serão valorizados do seguinte modo:
a) alíneas a) e b) - O a 8 valores
b) alíneas e) e d) - O a 6 valores
e) alíneas e), f) e g) - O a 6 valores

SECÇÃO VII
Da elaboração da lista final,
opção e provimento
Artigo 20.º
(Elaboração da lista)
A lista final será elaborada por ordem decrescente
das classificações obtidas.

Artigo 21.º
(Homologação das listas)
As listas finais serão homologadas:
a) No Continente - Pelos órgãos de gestão das
Administrações Regionais de Saúde;
b) Nas Regiões Autónomas - Pelo Director Regio
nal de Saúde.

Artigo 16.º
(Lista definitiva)

Artigo 22.º
(Recurso)

Dentro de 20 dias após o termo do prazo referido no
n.º 2 do artigo anterior, será afixado no local de apre
sentação das candidaturas. a lista definitiva.

1 . Os candidatos têm o prazo de 1O dias para recorrer
da lista de classificação final para o Ministro da Saú
de ou para o Secretário Regional dos Assuntos So
ciais, conforme os casos.
2. O recurso tem efeito suspensivo e deverá ser decidi
do no prazo de 1O dias a contar da data da interposi
ção.

SECÇÃO VI
Selecção dos concorrentes
Artigo 17.º
(Reunião do Júri)
1. Afixada a lista a que se refere o artigo anterior, o Júri
reunirá dentro de 15 dias para apreciar e classificar
em mérito relativo os candidatos, para fim de provi
mento dos lugares em causa.
2. Se o entender conveniente, o Júri poderá ouvir os
candidatos em entrevistas.

Artigo 18.
(Selecção dos concorrentes)
0

1 . A selecção dos concorrentes obedecerá:
a) à apreciação curricular.
2. Na apreciação curricular serão obrigatoriamente
apreciados e valorizados os seguintes elementos:
a) Apreciação global do currículo:
b) Exercício com zelo. assiduidade e competência
de funções e tempo de exercício:

Artigo 23.º
(Provimento)
1 . Apenas poderão ser providos candidatos que te
nham obtido classificação igual ou superior a 1 O e
ocupem nas listas posição correspondente ao núme
ro de vagas a preencher.
2. Para efeitos de provimento, os candidatos em condi
ções de serem providos serão convocados pelo ór
gão de gestão do serviço cujas vagas vão ser provi
das, para indicar a sua opção dentro das vagas que
existam, por ordem decrescente da posição relativa
na lista oficial.
3. Os candidatos que recusem ou não declarem na da
ta que para o efeito forem convocados, qual o lugar
os
em que pretendem ser providos serão considerad a
m

ha
desistentes do respectivo concurso, sendo a see
n
e
am
das, neste caso, os candidatos imediat
guir.

t
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Artigo 24.º

Artigo 32.º

(Listas de colocação)

(Quem se pode candidatar)

Os órgãos dirigentes dos serviços a prover promo
verão a publicação das listas de colocação. sub
metendo-a despacho superior as correspondentes no
meações.

Podem candidatar-se a este concurso todos os mé
dicos titulares do grau de consultor de clínica geral. com
vinculo às Administrações Regionais de Saúde ou aos
Serviços de Saúde das Regiões Autónomas.

Artigo 25.º

(Trãmites posteriores)
É da competência e responsabilidade dos órgãos di
rigentes referidos no artigo anterior a organização dos
respectivos processos de nomeação.
Artigo 26.º

(Devolução de documentos)

Artigo 33.º

(Normas supletivas)
São aplicáveis a este concurso. com as necessárias
adaptações. as disposições do Capítulo 1.
Artigo 34.º

(Composição do Júri)

1. O Concurso de provimento para assistente de clínica
geral é de âmbito local exclusivamente documental e
realizar-se-á sempre que necessário.

1. Os Jur1s dos concursos de provimento de consulto
res de cl1nica geral são designados. no Continente.
pelo D1rector Geral dos Cuidados de Saúde Primá
rios e pelo Secretário Regional dos Assuntos So
ciais. nas Regiões Autónomas e terão a seguinte
composição:
a) Um consultor de Clínica Geral indicado pelo Pre
sidente da Administração Regional de Saúde ou
pelo Director Regional de Saúde. que presidirá.
b) 2 vogais médicos. da carreira de clínica geral.
com o grau de consultor providos em lugares cor
respondentes.
2. O despacho de constituição do júri designará igual
mente o vogal que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos. e dois vogais suplentes.
3. A proposta a que se refere o art.º 4.º será efectuada
pelo serviço competente da Direcção Geral dos Cui
dados de Saúde Primários ou das Secretarias Re
gionais dos Assuntos Sociais.

Artigo 28.º

CAPÍTULO IV

Os documentos que tenham instruído os requeri
mentos de admissão a concurso serão restituídos aos
não aprovados e aos que desistam do provimento. des
de que o solicitem até 30 dias após a publicação da lista
de colocação.

CAPÍTULO li
Concurso de provimento para assistente
de clínica geral
Artigo 27.º

(Forma e periodicidade)

(Quem se pode candidatar)

Disposições finais e transitórias

Podem candidatar-se a este concurso todos os mé
dicos titulares do grau de assistente de clínica geral.

Artigo 35.º

Artigo 29.º

(Normas supletivas)
São aplicáveis a este concurso. com as necessárias
adaptações. as disposições do Capítulo I sem prejuízo
. do disposto nos artigos seguintes.
Artigo 30.º

(Composição do Júri)
O Júri dos concursos para assistente de clínica geral
terá a composição referida no artigo 5.º, devendo toda
via os vogais possuírem. pelo menos. o grau de assis
tente de clínica geral.

CAPÍTULO Ili
Concurso de provimento para consultores
de clínica geral
Artigo 31.º

(Forma)

Os concursos de provimento em lugares de consul
tor de clínica geral são documentais.

(Vagas anunciadas e não preenchidas)
1 . Quando, em qualquer dos concursos previstos neste
Regulamento, se verificar que as vagas não foram
totalmente preenchidas, manter-se-á o anúncio pú
blico da sua existência, com publicação no Diário da
República
2. O processo de abertura do novo concurso será en
tão desencadeado pela apresentação da sua candi
datura, mediante o respectivo requerimento.
3. Uma vez recebido tal requerimento. a entidade por
onde corre o concurso procederá de imediato à sua
abertura, pelo prazo de 20 dias com indicação ex
pressa das disposições legais que determinam a sua
abertura. e com os demais requisitos previstos neste
Regulamento.
Artigo 36.º

(Constituição de júris)
1 . Quando numa Administração Regional de Saúde ou
numa Região Autónoma não for possível constituir o
júri dos concursos por inexistência, na respectiva
área. de médicos da carreira de clínica geral com o
necessário grau. deverão ser designados para tal
Júri médicos pertencentes a outras áreas geográfi
cas que o possuam.

2. Os casos omissos serão resolvidos por despacho do
Director Geral dos Cuidados de Saúde Primários.•

Sobre este projecto tomou a Ordem posição
por ofício enviado pelo seu Presidente em 24 de
Julho, ao Senhor Director Geral dos Cuidados
de Saúde Primários e que se transcreve:

-

«Muito lhe agradeço o ofício datado de 24 de Junho
de 1986. n.º 020911. que acompanhava um Projecto de
Regulamento dos Concursos de provimento em lugares
dos quadros ou mapas de pessoal da carreira médica
de Clínica Geral.
Não nos foi possível. como desejávamos. responder
no prazo de dez dias após a recepção e fazêmo-lo ago
ra juntando em anexo o documento já completado com
as correcções que sugerimos.
Essas correcções baseiam-se fundamentalmente
em sete pontos:
1. Não deverá haver dois tipos de Concursos mas ape
nas um. Não haverá assim concursos internos. re
servados exclusivamente para médicos já providos
em :ugares. e externos. reservados a outros clínicos.
Em nosso entender os concursos deverão ser
"abertos" a todos aqueles que o desejem e se en
contrem em condições de concorrer de acordo com
o respectivo Regulamento. Só a titulo excepcíonal e
de transição foi aceitável fazer concursos com vagas
exclusivas para grupos exclusivos. situacão que
não deverá manter-se: e não podemos esquecer
que o actual documento visa o futuro e não o pas
sado.
2. Por outro lado é manifestamente inaceitável - sa
bendo-se que os Presidentes das Administrações
Regionais de Saúde ou os Directores Regionais de
Saúde não são necessariamente Médicos - que
estes possam ser Presidentes do Júri (que logica
mente deve ser fundamentalmente um Júri Técnico).
É assim que o Presidente do Júri deverá ser sempre
um Médico, de preferência com o grau de Consultor
de Clínica Geral nos concursos para Assistente e
obrigatoriamente com esse grau nos concursos para
consultor aceitando-se no entanto que a sua nomea
ção seja feita a sugestão do Presidente da Adminis
tração Regional de Saúde respectiva ou pelo respec
tivo Director Regional de Saúde.
3. Importa também referir que entre os documentos
instrutórios será preferível que se apresente docu
mento comprovativo de ter terminado a fase de Me
dicina Tutelada e não comprovativo de posse do
grau de Clínico Geral visto que esse grau não tem
sentido existir como tal (ele é inerente ao facto de ter
ultrapassado a fase de Medicina Tutelada e não
corresponde ao de Especialista em Clínica Geral).
Acresce ainda que o documento comprovativo de
inscrição na Ordem dos Médicos deverá ser um do
cumento "actualizado".
4. Os Concursos deverão ter um carácter local para os
postos que vão vagando e ser abertos quando se
dão tais vagas. Assim a abertura de concursos será
feita sempre que necessário e não apenas anual
mente.
5. Não haverá concursos para provimento com efeitos
apenas curriculares mas sim e apenas concursos
quando as vagas existirem: é a obtenção desses lu-

gares que dará ao Médico a correspondente catego
ria dentro da Carreira.
6. Não haverá prazo para candidatura ou provimento
de lugares. já que tratando-se de concursos abertos
eles serão sempre acessíveis aos que estão dentro
ou fora da Carreira e em qualquer momento da sua
vida profissional.
7. Não se deverá consignar que Médicos que não se
jam Clínicos Gerais participem dos Júris de Clínica
Geral (nem mesmo nas disposições gerais e transi
tórias. Aí, sim. deverá haver uma alínea especifican
do que os casos omissos deverão ser resolvidos por
Despacho do Director Geral dos Cuidados de Saúde
Primários.
São estas as críticas e propostas de alteração que
fazemos ao documento que, apesar de tudo, é generi
camente aceitável e até tem como ponto extremamente
positivo o facto de não se estabelecer uma hierarquia
rígida na apreciação curricular - que assim poderá va
lorizar qualquer dos elementos, sem prioridade e de
acordo com a sua real importância sob o ponto de vista
da qualidade e categoria do profissional médico.» •

PROJECTO DE DESPACHO
RESPEITANTE À NORMALIZAÇÃO
DAS EMB ALAGENS DE MEDICAMENTOS
DE VENDA AO PÚBLICO
POSIÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS
- Em 14 de Abril de 1986, pelas 11 h 30 m foi a
O.M. solicitada pelo M.S. (D.G.A.F.) solicitada a dar Pa
recer. em reunião a efectuar 24 horas 15 de Abril de
1986, pelas 15 h, sobre um Projecto de Despacho res
peitante à normalização das embalagens de Medica
mentos de venda ao público.
- A O.M. compareceu e emitiu a sua opinião verbal
negativa. quer quanto à metodologia de elaboração
quer quanto ao conteúdo do Projecto (especificando al
guns pontos) ainda quer apoiando inteiramente o princí
pio de uma normalização, não rígida mas orientadora.
- Só nessa altura soube que o Projecto recebido
continha erros importantes (como seja os antidiabéticos
por ex.. estarem incluídos nos medicamentos para trata
mentos de curta e média duração) sendo então feita a
substituição de algumas folhas. Apenas 13 dias depois
de receber o Projecto final (a 28/4/86) a O.M. apresen
tava ao M.S. Parecer que em seguida se transcreve:
«A racionalização da terapêutica é objectivo que a
Ordem dos Médicos apoia calorosamente bem como
todas as iniciativas que visem contribuir para esse fim.
Isso também tem sido o desejo do ensino das Cadeiras
de Terapêutica nas Faculdades de Medicina e por essa
racionalização se têm batido Farmacologistas e Clínicos
em múltiplas ocasiões.
A RACIONALIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA TEM CO
MO FULCRO O ACTO MÉDICO. No circuito do medi
camento os Médicos ocupam uma posição central. en
tre os produtores e distribuidores por um \ado. e 05
utentes, por outro. Na verdade é ao Médico que cab: �
difícil tarefa de seleccionar conscienciosamente .fu1;:ção
a
seu doente o medicamento mais adequado à;'
. .
s veze . com
. .
cI,mca.
confrontando-se. na maioria da
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pesada responsabilidade da avaliação do binómio be
nefício-risco do qual depende o êxito da intervençào
terapêutica que culmina todo o acto médico.
É evidente que, para além do beneficio-risco, o Mé
dico não esquece também o custo-beneficio.
Se o êxito da terapêutica depende do uso racional
do medicamento, não menos verdade é que se torna
essencial definir a filosofia que norteia os critérios de
racionalidade terapêutica, uma vez que A ORDEM
DOS MÉDICOS APENAS ACEITA UMA RACIONALIZA
ÇÃO TERAPÊUTICA ASSENTE EM CRITÉRIOS CIENTI
F ICOS INEQUÍVOCOS E PARA BENEFÍCIO DOS
DOENTES E REJEITA QUALQUER TIPO DE "RACIO
NAMENTO" ECONÓMICO QUE PREJUDIQUE AQUE
LES.
Na perspectiva da Ordem dos Médicos SÃO evi
dentemente OS ASPECTOS MÉDICOS E TERAPÊUTI
COS OS DE PRIORITÁRIA IMPORTÂNCIA, não esque
cendo - mas não competindo à Ordem - os aspectos
de natureza fundamentalmente económica e administra
tiva. seguramente legítimos e candentes, mas que à Di
recção Geral dos Assuntos Farmacêuticos, aos Ministé
rios da Tutela e das Finanças e da Indústria e Comércio
bem como aos fabricantes e importadores de medica
mentos. incumbe acautelar.
A Ordem reconhece a necessidade de uma racio
nalização das embalagens de modo a ajustar os res
pectivos conteúdos às necessidades terapêuticas e
evitar o desperdício, eliminando tanto quanto possível
os inconvenientes económicos, terapêuticos e toxicoló
gicos.
NO ENTANTO IMPORTA FRIZAR QUE RACIONA
LIZAÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM O TA
MANHO DAS EMBALAGENS, QUE REPRESENTA UM
FACTOR MENOR NUM CONJUNTO DE ASPECTOS
QUE A PRÓPRIA RACIONALIZAÇÃO REPRESENTA. O
dimensionamento das embalagens é importante mas
deve ser encarado tecnicamente, não existindo formas
de dimensionamento que se possam adaptar a todos
os produtos, dada a diversidade da sua índole e as
diferenças de dosagem. É assim que. ESSE DIMEN
SIONAMENTO DEVE SER, FUNDAMENTALMENTE, DE
SAÚDE PÚBLICA E, SECUNDARIAMENTE, POLiTICO
-ECONOMICO. O Preâmbulo do Despacho refere crité
rios de racionalidade terapêutica assente sempre que
possível em bases científicas. no entanto esses critérios
não são nem definidos nem sequer minimamente enun
ciados.
Mesmo no final desse mesmo Preâmbulo se afirma
que os limites máximos das quantidades de medica
mentos que as embalagens deverão conter são fixados
de acordo com a ·'situação dos países que nos servem
de referência" Não SÓ NÃO SE REFERE QUE PAÍSES
NOS SERVEM DE REFERÊNCIA COMO NÃO SE DIZ
EM QUÊ tais países nos serve� de referência. Será
que em critérios de racionalidade terapêutica? Em hábi
tos de prescrição? Em valores culturais? Em potenciali
dade econórT1icas e financeiras? Pensamos que ESTA
JUSTIFICAÇAO SIMPLISTA É INACEITÁVEL pois, é sa
bido q ue os hábitos de prescrição são próprios de ca
_
da pais _alicerçados na cultura e tradição médicas ca
ractenst1cas de cada nação. Temos orgulho na tradição
hist óri ca d a nossa me dicina e NÃO PODEMOS
CONCORD�R COM A IMP OSIÇÃO DE CRITÉRIOS DE
PRESCRIÇ AO PROPRIO_S DE OUTRAS CULTURAS
AS A NOSSA REALIDADE TERAMÉDICAS ESTRANH
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PEUTICA. Ainda com referência ao próprio Preâmbulo
é correcto e louvável que se sublinhe ··a necessidade
de nào saturar os processos de prescrição e de salva
guardar os principias das éticas médicas e farmacêuti
cas". É que. efectivamente. a Ordem pensa que a liber
dade de prescrição do Médico não pode ser limitada (e
O QUE ESTA EM CAUSA É FORNECER AO DOENTE O
MEDICAMENTO MAIS ADEQUADO PARA O SEU QUA
DRO CLINICO). NÃO PODEM EXISTIR ARGUMENTOS
ECONOMICOS QUE JUSTIFIQUEM IMPEDIR O MEDI
CO DE ACTUAR EM PLENA LIBERDADE E RESPON
SABILIDADE PROFISSIONAL.
Aliás. face ao já citado papel que o Médico desem
penha no circuito do medicamento. parece evidente que
A COLABORAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS E IM
PRESCINDÍVEL e pode representar factor decisivo pa
ra O ÊXITO DAS MEDIDAS QUE PRETENDAM LEVAR
A RACIONALIZAÇÃO DAS TERAPÊUTICAS. Acçóes
concertadas no sentido de eliminar gastos inúteis serao
certamente bem acolhidas, desde que não haja pre1w
zo da liberdade do receituário e dos leg1timos interesses dos doentes. Já. no entanto. não pode deixar de
\
suscitar enormes dúvidas a menção do "controlo infor
mático das prescrições". à luz do que acabámos de
dizer: pensamos que tal referência deverá ser suprimida
ou clarificado o seu conteúdo, relegado para o mero aspecto informativo.
Se apesar de tudo o Preâmbulo. globalmente. tem
pontos positivos, já o texto do próprio corpo do Projecto
não corresponde aos pontos positivos que referimos.
Trata-se, de facto, de um articulado rígido que pre
tende reduzir uma multiplicidade de situações terapêu
ticas a um esquema simplista, tecnicamente incorrecto
e frequentemente insólido. Como compreender que se
tenham adaptado regimens de tratamento de duração
curta, média ou prolongada para as formas sólidas mas
não para as restantes? A Tabela anexa ao Diploma é
inaceitável do ponto de vista técnico e terapêutico.
Não se teve o cuidado de clarificar o que se entende
por tratamento de curta, média ou longa duração, qúe
evidentemente irá depender da duração habitual da te
rapêutica das situações clínicas que exigem recurso a
esses medicamentos. A própria Tabela não contempla.
•
nem pode contemplar, o facto indiscutível de que o 9
mesmo medicamento possa ser usado correctamente
em tratamento curto ou prolongado, e que só o médico
pode decidir acerca dessas situações, DEVENDO O DI
MENSIONAMENTO CONTEMPLAR UM PERÍODO DE
TRATAMENTO A DEFINIR.
Exemplificando, por exemplo, com o tratamento da
do aos antibióticos tal aparece como um racionamento
e não como uma racionalização. Na verdade, não se
descortina qualquer justificação válida para a limitação
a 76 unidades aplicada discricionariamente aos antibió
ticos já que, se alguns desses fármacos são administra
dos três e quatro vezes por dia (dependendo da gravi
dade das infecções a tratar e das dosagens das formas
unitárias). a verdade é que há outros antibióticos utiliza
dos apenas uma ou duas vezes. É óbvio que o dimen
sionamento das embalagens terá que contemplar estes
aspectos.
O mesmo se repete no caso dos antivíricos que são
administrados na maioria dos casos de quatro em qua
tro horas. o que faz seis unidades por dia: é assim que
uma embalagem de vinte apenas permite um tratamen
to de trés dias. manifestamente insuficiente.

É igualmente obscuro o critério de racionalidade te
rapéutica que limita as formas de acção retardada ou
prolongada a vinte unidades. enquanto que. os siste

mas terapêuticos transdérmicos têm um limite de trinta
unidades. que permite um tratamento de trinta dias.
O mesmo tipo de problema se passa no que diz res
peito a tratamentos crónicos. em que os critérios não
são definidos com rigor antes existindo imposição de li
mites arbitrários sem justificação terapêutica de nenhu
ma espécie e aparentemente até. em certos casos. com
prejuízo económico. O limite de vinte unidades para as
formas de acção prolongada ou retardada vai em parte
negar o objectivo que ditou o estudo e introdução deste
tipo de apresentação. pois irá obrigar o doente a voltar
à consulta todos os vinte dias, o que é desmotivante e
irracional quando se pretende uma boa adesão à tera
pêutica. condição essencial para o seu êxito. nomeada
mente no caso das doenças crónicas que por vezes exi
gem tratamentos «ad vitam».
Se se permite a existência de embalagens de anti
concepcionais utilizáveis até três meses, será que o le
gislador está mais interessado na anti-concepção oral
do que no tratamento correcto do enorme contingente
de doentes que sofrem de doenças crónicas? e muitos
têm dificuldade ,de deslocação!
Por outro lado, haverá ainda que considerar no di
mensionamento da embalagem se a meia vida do pro
duto é pequena ou grande.
Se admitirmos que o tempo correcto de tratamento
para as doenças crónicas é um mês, a embalagem de
sessenta unidades, se o medicamento for administrado
uma vez por dia (certos diuréticos, por exemplo). teria
um dimensionamento excessivo. Se o medicamento for
utilizado duas vezes por dia a dimensão seria correcta.
Se o medicamento for para três tomas diárias daria para
vinte dias mas se, pelo contrário for para seis ou nove
comprimidos por dia (como o caso de certos enzimas
pancreáticos ou certos tuberculostáticos) então esse
dimensionamento seria manifestamente insuficiente.
É claro que a situação poderia resolver-se com a pres
crição de mais de uma embalagem o que no entanto
seria anti-económico, pois uma embalagem de cento e
vinte comprimidos tem um custo de dez a vinte por
cento menor que duas embalagens de sessenta compri
midos (o que resulta não só da própria embalagem co
mo da mão-de-obra, do circuito comercial, etc.. etc.).
Na realidade SEM UMA DEFINIÇÃO CLARA DOS

PRINCIPIOS QUE NORTEARAM A CITADA "RACIO
NALIDADE TERAPÊUTICA", É QUASE IMPOSSÍVEL
ANALISAR minimamente A DISTRIBUIÇÃO DOS MEDI
CAMENTOS PELOS GRUPOS TERAPÊUTICOS DA TA
BELA ANEXA ao Projecto de Diploma.

É assim que. mais uma vez, chamamos à atenção
para a necessidade de individualizar as situações e não
tentar meter num mesmo grupo situações extrema
mente diversas.
SENDO O DIPLOMA OMISSO quanto aos critérios
científicos e não definindo clara e inequivocamente em
que assenta a racionalização terapêutica proposta, SU
GERE A ORDEM DOS MÉDICOS. construtivamente.
que se pode definir para DOENÇAS DE CARÁCTER

PREDOMINANTEMENTE AGUDO-O CRITÉRIO DE
UMA SEMANA DE TRATAMENTO E PARA DOENÇAS
CRÓNICAS O CRITÉRIO DE TRINTA DIAS. Isto serão
apenas normas genéricas que ter�o que ser individuali
zadas e adaptadas caso a caso.

Sem critérios terapêuticos bem definidos não se po
de aceitar falar em racionalização. E. realmente não se

diga que em Portugal, os nossos hábitos terapêuticos
terão que se subordinar aos hábitos terapêuticos ge
países que nos são estranhos pois HÁ QUE RESPEI

TAR AS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS E D DIREITO
DO MÉDICO ESCOLHER LIVREMENTE PARA O SEU
DOENTE O MEDICAMENTO, A DOSAGEM, E O
TEMPO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADOS PARA
O SEU CASO CLÍNICO. Apenas a formação cientifica
do Médico. as suas leituras. as suas actualizações
permanentes e as características próprias dos doentes
devem influenciar os hábitos de receituário. Tudo o que
o Ministério possa fazer para contribuir para este aper
feiçoamento será louvável mas NÃO É ATRAVÉS DELE

GISLAÇÃO PURAMENTE RESTRITIVA QUE SE CON
SEGUIRÃO ALCANÇAR OS LOUVÁVEIS OBJECTIVOS
ALCANÇADOS.
A concretizar-se o presente Projecto, o resultado
global, aliás certamente desejado. será uma redução
do tamanho das embalagens o que é manifestamente
insuficiente e muitas vezes inadequado.

É aqui que assume particular relevo a necessidade
de uma POLÍTICA GLOBAL DO MEDICAMENTO já
que. se não for passivei ao médico prescrever mais do

que uma embalagem por receita, haverá necessidade
de recurso mais intenso à consulta médica apenas pa
ra simples prescrição, o que não só degrada a própria
acção médica como se torna manifestamente indesejá
vel em relação ao doente e aos próprios serviços que
ficarão desnecessariamente sobrecarregados. HAVE
RÁ, seguramente MAIS FREQUENTES INTERRUP
ÇÔES DE TRATAMENTO (COM GRAVES IMPLICA
ÇÔES PARA A SAÚDE SE A CONTINUI_DADE DO TRA
TAMENTO FOR ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL)
E O RECURSO A NOVA CONSULTA É SOCIALMENTE
UM DISPÊNDIO MUITO MAIOR, EMBORA EM CUS
TOS INDIRECTOS: é o custo do acto médico e da.perda

de tempo por parte do beneficiário (nomeadamente p�la
impossibilidade de obter consultas imediatas em muitos
Centros de Saúde). é a despesa em deslocações. etc ..
etc.. É claro que isto poderia ser ultrapassado com
prando o doente. sem receita e sem comparticipação
os medicamentos: o que no entanto seria quase sem
pre ilegal e sempre imoral.
Face a tudo o que dissemos, NÁO PENSAMOS

QUE A RACIONALIZAÇÃO DAS EMBALAGENS SEJA
ATINGIVEL POR VIA DESTE PROJECTO DE DIPLOMA.
QUAL ENTÃO A SOLUÇÃO?

A nosso ver apenas uma: evitar atitudes precipita
das. contraproducentes. ESTABELECER REGRAS GE
RAIS E REFORMULAR O PROJECTO que pode inspi
rar-se num texto semelhante ao actual mas depois de
expurgado de erros e inconsistências. Aqui. como em
muitos outros casos. A MASSIFICAÇÃO É CON

TRAPRODUCENTE, SENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO
CASO A CASO A SOLUÇÃO MAIS CORRECTA. Comu
nicação e discussão do Projecto com PRODUTORES E
IMPORTADORES DE MEn,r.AMENTOS. Estes, de
acordo com as referidas
JS, PROPORIAM A DIRECÇÃO GERAL DOS
.,SUNTOS FARMAGcUTICOS, ATRAVÉS DA COMISSÃO TÉCNICA DOS NO
VOS MEDICAMENTOS, �AS DIMENSÕES DAS
LAGENS DOS SEUS PROj?UTOS, CLASSIFICAN feri
re
DE ACORDO COM AS REGRAS GERAIS ��;;:ALIDA
A
R
DA
das E DENTRO DOS PRINCIPIOS

���ts
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conhecerem as razões que levaram às decisões neles
tomadas.
- Manteve-se o espírito burocrático e economicista
em vez de prevalecer a orientação técnica e o interesse
dos doentes!
Poupa-se ao O.G.E., mas sobrecarrega-se sem ne
cessidade o cidadão!
E não se venha dizer que não se vão duplicar ainda
mais os Actos Médicos (consultas, etc.), já de si supe
riores aos necessários: basta encarar as realidades pa
ra ver que os argumentos da D.G.A.F. nada resolvem.
Em suma: a discordância da O.M. não pode deixar
de manter-se. Só a alteração profunda dos métodos e
da filosofia poderão servir os Doentes e levar à solução
correcta. •

DE TERAPÊUTICA ASSENTE EM BASES CIENTÍFICAS
E CLÍNICAS.

A D.G.A.F. limitar-se-ia a analisar estas propostas e
aceitá-las, a menos que entendesse não terem sido res
peitados os princípios gerais estabelecidos.
Esta seria a solução realista e justa, pois permitiria
acautelar interesses legítimos, a eficaz redução dos
desperdícios, o desaparecimento de embalagens so
bredimensionadas (que de facto existem) e teria tido a

participação motivada de todas as partes interessadas.
FICARIA PRESERVADA A ÉTICA MÉDICA, não seriam
saturados os processos de pre-s-crição e também - o
que não deixa de ser importante - SERIA DIGNIFICA
DA A ADMINISTRAÇÃO, já que NÃO LHE PODERIAM
SER ATRIBUÍDOS INTUITOS MERAMENTE DE CON
TENÇÃO DE DESPESAS por motivos orçamentais,
COM MENOR APREÇO PELOS INTERESSES DO
DOENTE, que afinal são a razão de ser, não só dos
Médicos como do medicamento, como ainda do pró
prio Ministério da Saúde. Dado que não se trata de es
tudar toda a problemática do medicamento mas ape
nas de um simples problema de dimensionamento, EM
POUCAS SEMANAS PODERÁ ESTAR COMPLETADO
UM ESTUDO BASEADO NOS CRITÉRIOS GERAIS
ACEITES E DANDO-SE POSTERIORMENTE A INDÚS
TRIA O TEMPO NECESSÁRIO A RECONVERSÃO QUE
TAL MUDANÇA de embalagens seguramente EXIGIRÁ.
Aproveitamos esta ocasião para LEMBRAR V. Ex.ª
a NECESSIDADE DE SEREM REVISTOS OS CRITÉ
RIOS DE COMPARTICIPAÇÃO DOS. MEDICAMEN
TOS, nomeadamente, aqueles que proíbem os benefí
cios da gratuitidade para os tuberculostáticos, antile
próticos, e citostáticos quando não prescritos e forneci
dos pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde
e sob sua prescrição e controle - o que representa,
de facto, retirar ao doente um direito que é seu: O SER
TRATADO POR QUEM ENTENDE QUE MELHOR SIR
VA OS SEUS INTERESSES, SEM POR TAL SOFRER
PENALIZAÇÃO.
ESTA ORDEM COLOCA-SE, desde já, AO INTEIRO
DISPOR DE V. EX.ª, Senhora Ministro, PARA LHE DAR
TODA A COLABORAÇÃO QUE ESTEJA AO SEU AL
CANCE, dentro dos princípios acima enunciados e está
convicta que SÓ DO ESFORÇO CONJUGADO DE TO
DOS SERÁ POSSÍVEL levar a bom termo os objectivos,
certamente comuns, de MELHORAR A SAÚDE EM
PORTUGAL E DAR O MÁXIMO DENTRO DOS RE
CURSOS LIMITADOS EXISTENTES. »
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CONTRASTES
A posição colaborante, justa e saudável do
Ministério da Defesa face aos Médicos Policlíni
cas:
Carta enviada ao Senhor Ministro da Defesa Nacio
nal sobre o Concurso de Acesso às Carreiras Médicas
para os Cursos de 1983 e 1984.
"O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Mé
dicos vem, por este meio, expor a V. Ex.ª o seguinte:
Mais de uma centena de Colegas licenciados no ano
de 1983 (P3) encontra-se na circunstância de dever ini
ciar a prestação do Serviço Militar Obrigatório no próxi
mo dia 18 de Agosto.
Tal significa que, a manter-se a data de 15 de Outu
bro de 1986 para a realização do Concurso de Acesso
às Carreiras Médicas, tal como fomos informados pelo
Senhor Director Geral dos Hospitais em audiência de
17.07.86, os Colegas citados achar-se-ão numa situa
ção de intolerável prejuízo em relação aos outros candi
datos àquele Concurso.
Tal não só viola princípios de elementar justiça como
se torna ainda mais gravoso por se tratar de um Con
curso de significado determinante para o futuro profis- &
sional destes médicos.
•'. '
Esperamos assim, confiadamente, de V. Ex.ª as me
didas necessárias a que uma situação como a descrita
não venha a verificar-se."
Constatámos com satisfação que o Senhor Ministro
compreendeu a situação e lhe deu o competente despa
cho. Por isso novo ofício lhe foi enviado:
"Não sequência do nosso ofício n.º 10 021, datado
de 22/7/86, esta Ordem dos Médicos não pode deixar
de se congratular pelo sentido humano e de justiça re
velado por esse Ministério ao alterar as datas de incor
poração dos Médicos que neste momento se preparam
para fazer o seu exame de ingresso nos Internatos da
Especialidade da Carreira Médica Hospitalar.
Esta Ordem dos Médicos não pode deixar de conside
rar a atitude do Ministério da Defesa como uma atitude
exemplar merecedora da nossa gratidão e respeito." •

- Nesse mesmo dia (sem consulta à Comissão dos
Novos Medicamentos e com a discordância das Ordens
dos Médicos e Farmacêuticos e da Indústria Farmacêu
tica), Sua Ex.ª a Ministro assinava o Despacho cujos
autores, aliás, não são conhecidos nominalmente...
- O Documento precipitadamente promulgado, cor
rigiu apenas questões de pormenor (de que é exemplo
a normalização para 30 unidades nas formas de acção
retardada), mas não alterou infelizmente a filosofia de
base. Manteve-se o racionamento e não a racionaliza
ção, necessária e conveniente!
Aceitaram�se Países de referência mas sem se

•
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defesa sócio-profissional
UM CENTRO INDISPENSÁVEL
O CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTI-VENENOS EM FUNCIONAMENTO
PERMANENTE... MAS OS MÉDICOS
TAREFEIROS ... SEM GARANTIAS!
Através do Decreto-Lei n.º 140-C/86 de 14 de Ju
nho, decreta o Governo através do Ministério da Saúde
que os Médicos indispensáveis para assegurar o funcio
namento permanente do Centro de lnfor�_-ação Anti-ve
nenos apenas farão prestações de serviço a tempo
parcial por período indeterminado e sem garantias de
estabilidade de emprego. A Ordem dos Médicos por dis
cordar desta posição do Ministério da Saúde enviou à
titular da pasta, o seguinte ofício:
"Tomou esta Ordem conhecimento do Decreto-Lei
n.º 140-C/86 de 14 de Junho de 1986, publicado na 1
Série n.º 134 de 14.6.86 do Diário da República. Esta
Ordem dos Médicos não pode deixar de ficar preocupa
da pelo facto de uma Instituição Estatal de funciona
mento permanente como o Centro de Informação Anti
-venenos, não permita a existência de lugares do qua
dro sendo os Médicos a trabalhar nesse Centro simples
tarefeiros com contratos por período indeterminado e
que podem ser rescindidos sem direito a indemnização,
com o aviso prévio de 30 dias. Esta Ordem não pode de
modo algum dar a sua concordância a este novo texto
legislativo e espera a sua alteração urgente, para o que
se põe desde já ao inteiro dispor de V. Excelência para
lhe prestar toda a colaboração ou esclarecime:1tos que
entenda necessários." •

LEI DOS CÔNJUGES
, A SUA APLICAÇÃO
AS CARREIRAS MEDICAS
A Ordem dos Médicos enviou à Senhora Ministro da
Saúde o seguinte ofício:

"Venho junto de V. Excelência reiterar o pedido já
feito a anteriores Ministérios da Saúde para que às Car
reiras Médicas seja aplicada a Lei dos Cônjuges, à se
melhança do que sucede para os Professores.
A não aplicação desta Lei dos Cõnjuges, nomeada
mente num País em que a Medicina se encontra funda
mentalmente estatizada, cria gravíssimos problemas de
natureza familiar, que V. Excelência certamente com
preende e wetenderá minimizar.
Agradeço pois todo o seu interesse para que a filo
sofia da Lei dos Cônjuges seja aplicada às Carreiras
Médicas e que não deixe de informar esta Ordem dos
Médicos sobre a posição que irá assumir sobre o as
sunto." •

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
Teor do ofício enviado pelo Presidente do C.N.E.,
em 12 de Agosto, à Senhora Ministro da Saúde:
«Têm os Médicos nas suas Carreiras, direito a sub
sídio de refeição, correspondente a uma refeição diária
(vinte dias de subsídio, mensalmente).
Acontece porém que estando por vezes os Médicos
de serviço, na urgência, em regime de presença física
durante 24 horas, terão pelo menos que fazer outra re
feição. Por outro lado o mesmo serviço é por vezes
prestado ao sábado ou ao domingo e, em qualquer das
circunstâncias, não tem o Médico qualquer subsídio de
refeição nem tão pouco lhe é fornecida gratuitamente a
mesma.
Agradecíamos que V. Ex.ª tomasse em considera-.
ção este aspecto para que ·aos Médicos nas circuns
tâncias acima referidas não deixe de ser pago o quanti
tativo correspondente ao subsídio de refeição, o que se
nos afigura de inteira justiça.» •

colégio das especialidades
•

NORMAS DE ADMISSÃO
POR CONSENSO À ESPECIALIDADE
DE FARMACOLOGIA CLÍNICA
Serão admitidos como Especialistas a Farmacologia
Clínica:
a) Os Professores Catedráticos, associados e auxilia
res de Farmacologia e/ou Terapêutica Geral, douto
rados em Medicina com reconhecida actividade clí
nica por um período mínimo de cinco anos.
b) Os doutorados em Farmacologia e/ou Terapêutica
Geral (mesmo não exercendo actividade docente)
com reconhecida actividade clínica por um período
mínimo de cinco anos.

c) Os membros da Comissão de Admissão por Con
senso em Farmacologia Clínica da Ordem dos Médi
cos.
Poderão eventualmente ser também admitidos como
Especialistas de Farmacologia, por consenso e após
análise caso a caso, Médicos que se possam encontrar
nas alíneas que a seguir se mencionam e desde que
os respectivos currículos possam ser considerados
equivalentes aos definidos nas alíneas a), b) e e).
d) Os Médicos aprovados em Concurso Hospitalar para
a
Chefes de Serviço ou Assistentes de "Especialid
�::�
at
n
e
d
des Clínicas básicas" consideradas
multidisciplinar ou "Especialidades quf: re��sica"
um treino parcial da Especiali�a?e. cirnr�! tenham
se esta for de natureza multid1sc1pI,nar q
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desempenhado comprovada actividade de investiga
ção em Farmacologia básica experimental.
e) Os Médicos Generalistas com mais de dez ançis de
prática clínica que tenham desempenhado compro
vada actividade de investigação científica em Far
macologia básica experimental.
f) Poderá ainda ser tomado em consideração, qual
quer cu'rrículo que não se enquadra dentro dos pa
rãmetros referidos, mas que demonstre por si só va
lor suficiente, de provas dadas, para que possa ser
incluído na fase de admissão por consenso. Estes
currículos serão avaliados caso a caso e depende
rão da decisão final do Conselho Nacional Executivo
sob parecer da Comissão de Admissão por Con
senso. •

CE RTIFICADOS DE IDONEIDADE
Os Certificados de Idoneidade para preparação de
Especialistas são conferidos apenas aos Serviços con
siderados Idóneos pela Ordem dos Médicos e não a
Médicos individualmente. •

INFORMÁTICA MÉDICA
Solicita-se a todos os Colegas que tenham parti
cular interesse nos problemas de Informática Médi
ca e a ela já se tenham dedicado ou pensam vir a de
dicar parte do seu tempo, que o comuniquem à Or
dem dos Médicos.
Neste momento, estando criada uma Comissão
de Informática Médica, pertence criar um grupo de
consultores, pelo menos um por cada Especialida
de, e que possam colaborar na elaboração de Pare
ceres técnicos a fornecer pela Ordem, sempre que
necessário.
Espera-se assim que todos aqueles que já pro
duziram trabalhos em Informática Médica não dei
xem de comunicar ao Conselho Nacional Executivo,
Av. Almirante Reis, 242, 2.º-Esq.º - 1000 LISQOA, a
sua disponibilidade para colaborar no Grupo de Tra
balho acima referido.

-

ética médica/direito médico
RE SOLUÇÃO ADOPTADA
PELO PARLAMENTO EUROPEU
SOBRE UMA CARTA EUROPEIA
DA CRIANÇA HOSPITALIZADA
O Parlamento Europeu.
- Tendo em conta a proposta de resolução de M.
Colins (Doe. 2 1256/84).
- Tendo em conta o parágrafo 5 da resolução de
19 de Janeiro de 1984, sobre uma carta Europeia dos
direitos do doente que indica que os direitos das crian
ças doentes devem ser tratados no quadro de uma
carta especial (n.º 1),
- Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre
Ambiente, Saúde Pública e Protecção dos Consumido
res e o Parecer da Comissão Jurídica e dos Direitos dos
Cidadãos, assim como da Comissão da Juventude, da
Cultura, da Educação, da Informação e dos Desportos
(Doe. A-2-25/86),
A. Reafirmando a pertinencia das considerações
contidas nessa carta e nomeadamente as considera
ções A e E que fazem destacar a dimensão comunitária
do problema,
1 . Insiste sobre o facto de que o direito à melhor
assistência médica passivei constitui um direito funda
mental, nomeadamente para as crianças que não estão
senão no limiar da sua existência;
2. Inquieta-se que as reduções orçamentais pratica
das e numerosos estados membros atinjam em primeiro
lugar o sector da saúde pública causando repercussões
inevitáveis nas condições sanitárias da população e
portanto das crianças;
3. Convida a Comissão a apresentar logo que pos
sível uma proposta de Carta europeia dos direitos do
doente bem como uma proposta de carta europeia dos
direitos das crianças hospitalizadas por forma a dar um
sentido concreto ao ano da juventude;
4 . Solicita que a Carta das crianças hospitalares
proclame nomeadamente os seguintes direitos:
a) Direito da criança a não ser hospitalizada senão

quando os cuidados que terão que lhe ser pres
tados não lhes possam sê-lo nas mesmas condi
ções, no seu domicilio ou num Consultório e que
eles sejam coordenados por forma a permitir a
sua hospitalização tão rápida e tão breve quanto
possível;
b) Direito da criança à hospitalização de dia, sem
custos suplementares para os pais.
e) Direito de manter junto de si tanto quanto passi
vei durante a duração da sua hospitalização os
pais ou a pessoa que os substitui, não tanto co
mo espectadores passivos mas sim como ele
mentos activos da vida hospitalar, sem que isto
dê lugar a custos suplementares. O exercício
deste direito não deve contudo comprometer nem
dificultar a aplicação nas melhores condições dos
tratamentos aos quais a criança deve ser subme
tida.
d) Direito da criança a receber uma informação
adaptada à sua idade, ao seu desenvolvimento
mental, ao seu estado afectivo e psicológico,
quanto ao conjunto do tratamento médico ao qual
é submetida e quanto às perspectivas positivas
que ele oferece;
e) Direito da criança a um acolhimento e a uma to
mada sobre responsabilidade individuais, os
mesmos membros do pessoal encarregado do
tratamento e auxiliar sendo na medida do possí
vel encarregados dos cuidados e do acolhimento;
f) Direito a recusar (por intermédio dos seus pais/
/tutores) servir de objecto de experiência para
pesquisas e recusar todo o cuidado ou exame
quando este último tenha em prioridade um fim
pedagógico ou de informação mais do que tera
pêutico;
g) Direito para os pais ou pessoa que os substitui
de receber todas as informações respeitantes à
doença e ao bem-estar da criança desde que es
tas não vão contra o direito fundamental da crian
ça ao respeito da sua intimidade;
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h) Direito dos pais ou da pessoa que os substitui de
dar o seu consentimento para os tratamentos aos
quais a criança é submetida;
i) Direito dos pais ou da pessoa que os substitui a
um acolhimento e a um apoio psico-social ade
quado por um psicólogo especialmente habili
tado.
j) Direito a· não ser objecto de experiências farma
cológicas, ou terapêuticas. Somente os pais ou
tutores devidamente alertados para os riscos e
vantagens destes tratamentos, terão a possibili
dade de dar o seu consentimento e também de o
retirar;
k) Direito da criança hospitalizada, submetida a ex
periências terapêuticas, a ser protegida pela
Declaração de Helsínquia da Assembleia Médica
Mundial e suas actualizações sucessivas;
/) Direito a não receber tratamentos médicos inúteis
e a não ser submetida a sofrimentos físicos ou
morais que possam ser evitados;
m) Direito (e meios) de contactar os seus pais ou
tutores em períodos de crise;
n) Direito a ser taratada com tacto, educação e
compreensão e a ser respeitada na sua intimi
dade;
o) Direito a beneficiar durante a sua estadia hospi
talar de cuidados fornecidos por um pessoal qua
lificado conhecendo perfeitamente as necessida
des de cada grupo etário sob os planos físico e
afectivo;
p) Direito a ser hospitalizada com outras crianças
evitando tanto quanto possível a hospitalização
com adultos;
q) Direito a dispôr de locais mobilados e equipados
por forma a corresponder às suas necessidades
em matéria de cuidados, educação e de jogos
assim como às normas oficiais de segurança;
r) Direito a prosseguir a sua formação escolar du
rante o período da sua hospitalização aproveitan
do pessoal docente e material didáctico, posto à
sua disposição pelas autoridades escolares, em
particular nos casos de uma hospitalização pro
longada, com a condição que a referida activida
de não prejudique o seu bem estar e/ou não en
trave os tratamentos em cursos;
s) Direito a dispôr durante a sua estadia no Hospital
de brinquedos adaptados à sua idade, de livros e
de meios audio-visuais;
t) Direito de aproveitar o ensino em caso de hospi
talização parcial (hospitalização de dia) ou de
convalescença em domicilio;
u) Direito à garantia de receber os cuidados de que
tem necessidade mesmo se a intervenção da jus
tiça se torne para isso necessária - no caso em
que os pais ou a pessoa que os substitui lhos
recuse por razões religiosas, de atraso cultural,
ou de preconceitos ou não estejam em condições
de tomar as medidas que impõe a urgência da
situação.
v) Direito da criança à assistência financeira, moral
e psico-social necessária para que possa efec
tuar exames (e/ou) cuidados que necessitem um
período de permanência no estrangeiro;
w) Direito dos pais ou da pessoa que os substitui a
solicitar a aplicação da presente carta no caso
em que a criança deva ser hospitalizada ou exa
minada em países situados fora da Comunidade
Europeia.

5. Solicita á Comissão que faça proposta no sentido
de que os dados estatísticos nacionais em matéria de
saúde e de hospitalização sejam uniformizados por gru
pos de idade por forma a torná-los comparáveis.
6. Aprecia a contribuição que podem dar as asso
ciações benévolas na aplicação de grande número dos
direitos pré citados, assim como na efectivação das me
didas complementares que dizem respeito ao auxílio
aos pequenos doentes hospitalizados.
7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a pre
sente resolução à Comissão, ao Conselho, ao Conselho
da Europa, à UNICEF e à Organização Mundial de
Saúde. •

SEGURANÇA SOCIAL
DOS TRABALHADORES
INDEPENDENTES

A Ordem dos Médicos foi alertada por uma ameaça
de penhora a 20 Médicos feita pela Repartição de Fi
nanças de Viana do Castelo, desencadeada por Acção
do Centro de Segurança Social dessa área.
Tentou-se infrutíferamente e após longas horas de
espera contactar o Senhor Secretário de Estado da Se
gurança Social ou um seu assessor, sem resultado.
Assim sendo, enviou-se ao Senhor Ministro do

Trabalho o seguinte ofício:
"Informou-nos V. Ex.ª há largos meses atrás que a

chamada Segurança social dos Trabalhadores Indepen
dentes elaborada ao abrigo do Decreto 2/82 deixaria de
ser obrigatória. Temos aguardado a concretização
dessa promessa reiterada publicamente no Congresso
da Ordem dos Engenheiros a que tivemos o prazer de
estar presentes. Sucede contudo que, neste momento,
os Serviços de Segurança Social estão forçando os Mé
dicos à referida inscrição, havendo inclusivamente ca
sos de ameaça de penhora de bens pela falta de tal
inscrição.
Tendo o Ministério do Trabalho e Segurança Social
reconhecido a legitimidade de não ser obrigatória a ins
crição, pensamos que seria extremamente importante
não deixar de ser considerado todo o prazo que mediou
desde o aparecimento do Decreto e o momento actual,
tanto mais que já em 1984 a Senhora Secretária de Es
tado da Segurança Social, informara a Ordem de que a
obrigatoriedade só teria efectivação a partir desse ano
(o que mesmo assim continuou a ser contestado na me
dida em que os Médicos entendiam não ser justa a obri
gatoriedade da inscrição).
O problema continuava pois em debate e diálogo no
sentido duma solução correcta que só finalmente agora
é encontrada pelos actuais titulares do Ministério.
Congratulamo-nos com isso; mas urge que V. Ex.ª
dê instruções claras aos Centros de Segurança Social
de todo o País - e até para que haja critérios uniformes
de justiça - para que cessem imediatamente todos os
processos em curso contra Médicos pela sua não inscri
ção na Seguranç3 Social dos Trabalhadores Indepen
dentes; que seja permitido, àqueles que a tal foram for
çados, desistir da referida inscrição; que os que o não
fizeram não sejam penalizados.
Não sabemos se o actual documento, tornando vo
luntária a inscrição na Segurança dos Trabalhadores In
dependentes, contempla ou não especificamente os c a .
tes
sos «atrasados». E. sobre eles que agradecra ur. gen ão
ç
rtua
s
ve
instruções por parte de V. Ex.ª, dada a gra
que neste momento se enfrenta.
. tén-0 c om a
Aguardando uma resposta dess e Minrs
,, •
possível urgência, envia cumprimentos.
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CARTA ABERTA
A EXM.ª SR.ª MINISTRO DA SAÚDE
E AO EXM.º SR. MINISTRO DA DEFESA
DA REPÚBLICA PORTUGUESA
Eu tive um sonho.
Sonhei que estava um dia no Centro de Saúde de
Paredes de Coura, no A!to Minho, quando entrou no
Serviço de Urgência um sinistrado de trabalho. Estava
gravíssimo com sinais de fractura do crâneo e pescoço.
Sonhei com a ajuda que outros colegas me deram e
com toda a competência e carinho com que a Enfermei
ra D. colaborou naquilo (pouco) que se podia fazer.
Sonhei que o transporte de ambulância seria muito
perigoso. Fui ao ponto de sonhar, imaginem, que pedi
um Helicóptero. Sonhei com o Administrativo M., pronta
a eficientemente, a accionar o complexo mecanismo da
Evacuaçâo Aérea. Sonhei que a Força Aérea, natural
mente, disse que sim e que tomou conta de todos os
pormenores da operação. Sonhei que deu ordem aos
Bombeiros para regarem o campo de futebol, local es
colhido para a aterragem (ele é careca) e sonhei que
estes, abnegadamente como sempre, cumpriram rigoro
samente todas as instruções da FAP.
E sonhei que lá veio o Heli, dentro do horário esta
belecido. Sonhei que aterrou, que embarcámos o sinis-

trado (de 22 anos), que embarquei eu carregado com
instrumentos médicos de apoio, que voámos para o
Porto e aterrámos no S. João, onde o doente ticou en
tregue à reanimação. Sonhei que morreu alguns dias
depois.
Mas o sonho depressa se tornou em pesadelo quan
do pensei na conta. Quem é que ia pagar à Força
Aérea? O seguro, naturalmente. E se o homem não tem
seguro? E se o prémio da apólice está por pagar? E se
houve irregularidade? E o meu problema disciplinar,
pois só depois é que soube que apenas Hospitais Distri
tais ê que podem pedir evacuação aérea com fundos
próprios?
O pesadelo continuaria quando cerca de um mês
depois a FAP envia ao Centro de Saúde nota de débito
de 140 contos pela evacuação. Sonhei que contactei
com a Seguradora do sinistrado, que diligentemente en
viou aquela importância, para assim proceder se proce
der ao pagamento do oneroso, mas importante trans
porte. E o meu sonho acalmou-se.
Sonhei depois com o Heliporto, "Fundo de Apoio
Aéreo", colecta pública, contacto com a Força Aérea.
Como eu sonhei! ...
Mas não passou de um sonho...
Respeitosos cumprimentos.
Paredes de Coura, 22 de Julho de 1986
José Campos Garcia (Médico) •
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comunidade económica europeia
INSCRIÇÃO NOS COLÉGIOS
E TITULAÇÃO PELA ORDEM
DOS MÉDICOS, A LUZ DAS
DIRECTIVAS DA CEE:
PARECER JURÍDICO
ACESSO AO EXERCICIO DA MEDICINA
EM PORTUGAL
1. O acesso ao exercício da medicina em Portugal
está sujeito à inscrição na Ordem dos Médicos (cfr. art.º
8.º do D.L. 282-77 de 5 de Julho).
2. Portugal aderiu à CEE.
3. Por força dessa adesão o direito material comuni
tário passou a fazer parte integrande do direito material
Português, devogando este quando em contradição
com aquele. Este facto consubstância a noção de «ac
quis commumantaire».
4 . Por força das Directivas 75/362/CEE e
82/76/CEE, o Conselho das Comunidades regulamen16

tou o «exercício efectivo do direito de estabelecimento e
da livre prestação de serviços».
5. O Art.º 2.0 da Directiva 75/362/CEE estatui «cada
Estada membro reconhecerá os diplomas, certificados e
outros títulos concedidos aos nacionais dos Estados
membros pelos outros estados membros nos termos do
art.º 1.º da Directiva 75í363/CEE, e enumerados no
art.º 3.º da presença directiva, atribuindo-lhe, no que
respeita ao acesso às actividades de Médico não assa
lariado e ao seu exercício, o mesmo efeito, no seu terri
tório, que o conferido aos diplomas, certificados e outros
títulos que ele próprio concede.
6. A directiva estabelece quais os diplomas, certifi
cados e títulos a que se refere nos diversos Países no
art.º 3.º.
7. Regulamenta igualmente os títulos e diplomas de
especialista - art.º 4.0•
8. Tais diplomas e títulos produzem os mesmos efei
tos que os diplomas ou títulos dados em território portu
guês (art.º 6.0, 7.0 da directiva 75/362/CEE).
9. Para inscrição no Colégio da especialidade em
Portugal a Ordem pode exigir formação complementar
nos termos do artº 8° da directiva.

f'

1 O. Podem estabelecer-se restrições ao uso de de
signação nos termos do art.º 10. 0.
Pergunta-se
Pode a Ordem dos Médicos impedir o exercício de
uma especialidade ou recusar a inscrição a um Médico
que preencha os requisitos previstos nas directivas cita
das?

Tudo visto e ponderado

-

-

O direito comunitário sob a forma de directiva é de
aplicação directa e imediata e sobrepõe-se a qualquer
norma nacional em contrário.
A regulamentação do exercício da profissão Médica
obedeceu aos critérios de segurança previstos quanto à
validade do título, que vêm expressamente previstos no
diploma.
No que diz respeito à obrigatoriedade de inscrição
na Ordem dos Médicos o art.º 16.º da directiva 75/362/
/CEE é claro ao estatuir que:
«Quando um estado membro exigir aos seus nacio
nais para o acesso a uma das actividades referidas no
artº 1º ou para o seu exercício, quer uma autorização,
quer a inscriçaõ ou filiação numa organizaçaõ ou orga
nismo profissional, tal estado membro dispensará des
sa exigência, em paso de prestação de serviços, os na
cionais dos estados membros».
A «contrario sensu» entender-se-à que a exigência
de inscrição não é dispensável aos Médicos que preten
dem o exercício da actividade com carácter regular e
que consequentemente, os Médicos - naturais dos es
tados membros não poderiam exercer Medicina em Por
tugal sem a prévia inscrição no Ordem dos Médicos,
sendo certo que o poder disciplinar desta subsiste mesmo
sem inscrição� art.º 16.º - directiva. Este elemento é
aliás reforçado pelo afirmado no preâmbulo em que ex
pressamente se prevê a possibilidade de exigência de
inscrição ou filiação em organizações ou organismos
profissionais, afastando-se esta exigência no caso de
mera prestação esporádica de serviços.
Podemos retirar como primeira conclusão que a ins
crição na Ordem dos Médicos continua a ser requisito
necessário para o exercício estável com carácter de
permanência da Medicina em Portugal.
Assim posta a questão, subsistem várias outras a
que há que responder:
- A Ordem pode recusar a inscrição a um Médico
nacional de um estado membro que se apresente com
um diploma devidamente prevista na directiva?
A questão deverá ser posta a dois níveis:
a) Quanto à inscrição na Ordem
b) Quanto à inscrição no Colégio da Especialidade
Analisemos cada uma delas:

Quanto à inscrição na Ordem

•

A directiva é clara ao estabelecer a equiparação dos
diplomas e condições de exercício para os diferentes
diplomas. Assim, se requerida a inscrição na Ordem dos

Médicos ao abrigo de diploma previsto na directiva esta
inscrição não pode ser recusada porquanto a equipara
ção dos diplomas está feita por directiva e as condições
de obtenção desses títulos. estão expressamente previs
tas na directiva 75/363/CEE de 16 de Junho de 1975
- art.º 1. 0.
Ou seja, não nos parece possível negar a inscrição
na Ordem dos Médicos em Portugal a Médicos nacio
nais dos estados membros que apresentarem os diplo
mas previstos nas directivas.

Quanto à inscrição no Colégio de Especialidade
Para usar o título de especialidade pela Ordem dos
Médicos em Portugal é necessário a inscrição no Colé
gio da especialidade. O acesso a este, pressupõe o
preenchimento de determinados requisitos que são re
gulamentados pela própria Ordem.
Ao Médico formado num País de um estado membro
que não Portugal e aí especializado pode exigir-se que
para que use o título de especialista pela Ordem dos
Médicos frequente formação complementar. É o que es
tatui o art.º 8.º da directiva 75/362/CEE.
Q facto de não poder usar o título de especialistas
pela Ordem dos Médicos não o pode impedir de exercer
essa especialidade nos termos da directiva embora lhe
seja exigível nos termos do art.º 1 O.º que use o título
legal de formação seguindo do nome e local do estabe
cimento ou do júri que o concedeu - cfr. art.º 10.º da
directiva 362/CEE.
Se este título der lugar a confisões, deverá ser-lhe
exigido que o use de forma a não se confundir com os
títulos concedidos em Portugal - cf. n.º 2 do art.º 1 O.º
da directiva 362/CEE.
Podem ser exigidos provas de honorabilidade ou
moralidade sendo suficiente documento equivalente
passado pelo estado de origem do Médico.

Pelo que, em conclusão:
A) A inscrição na Ordem dos Médicos continua a ser
requisito de exercício da actividade da Medicina em
Portugal.
B) A inscrição na Ordem dos Médicos não pode ser re
cusada aos Médicos nacionais de estados membros
que sejam titulares de um diploma dos previstos na
directiva.
C) A não inscrição no Colégio de especialidade pode
ser recusada se o período de formação não fôr sufi
ciente ou considerando equivalente pelo respectivo
colégio e ser-lhe exigível período de formação
complementar.
O) Este facto não pode impedir o Médico de exercer a
sua actividade devendo no entanto especificar qual
o título que usa por direito e a instituição ou júri que
o concedeu. •
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relações internacionais
CARREIRA DE CLÍNICA GERAL
Foi aprovada pelo Conselho de Ministros da CEE
a Directiva Médica de Clínica Geral, em 24 de Julho
de 1986.
ANEXO À DECLARAÇÃO DO COMITÉ PERMA
NENTE DOS MÉDICOS DA CEE RELATIVA AO EXER
CÍCIO DA PROFISSÃO NO QUE RESPEITA À SUA
APLICAÇ�O NAS RELAÇÕES CONTRA TUAIS OU
ESTATUTARIAS LIGANDO OS MÉDICOS A ENTIDA
DES ORGANIZADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Adaptado na reunião plenária realizada no Luxem
burgo, nos dias 29 e 30 de Maio de 1970.
O presente anexo tem por finalidade precisar as re
gras de aplicação da Carta de Nuremberg. Os médicos
contratados estão sujeitos, como todos os outros, às
regras da ética médica e à deontologia médica estabe
lecidas pelo Corpo Médico. Este carácter postula a inalie
nabilidade da sua independência profissional, que cons
titui por sua vez um direito e uma garantia do doente e
condição da sua confiança.
As regras abaixo indicadas devem reger, nos países
do Mercado Comum, as condições do exercício dos mé
dicos que exercem a sua arte com um vínculo contratual
ou estatutário, definindo as condições da sua colabora
ção com um terceiro proprietário, no todo ou em parte,
dos meios postos à disposição dos médicos - organis
mo público ou privado, instituição de cuidados, serviço
de medicina preventiva, como seja um serviço de medi
cina do trabalho ou um serviço de controlo.
As relações entre as partes devem pois prever as
garantias de direito e de facto permitindo ao médico
efectuar a sua missão dentro do respeito dos imperati
vos da sua consciência, de.s regras científicas e técnicas
da sua profissão, e das regras de deontologia. Os direi
tos e obrigações dos médicos, não estipulados pela lei,
devem figurar num regulamento ou numa convenção
escrita, resultante de uma .concertação entre a profissão
médica organizada e os estabelecimentos ou organis
mos interessados ou seus representantes.
A concretização destes princípios implica a efectivi
dade das seguintes condições, sem o respeito das
quais a independência moral e técnica do médico é
comprometida:
- Este contrato ou estatuto deve respeitar a deontolo
gia médica tendo em conta as regras e procedimen
tos próprios de cada país. Estes procedimentos
comportam o controle pelas Ordens dos Médicos,
em todos os países onde elas existem.
O respeito da deontologia implica a impossibilidade
de sanções disciplinares por razões profissionais
sem a intervenção da jurisdição profissional oficial
competente; esta deve ser, em todos os casos, total
mente independente das entidades organizadoras.
A actividade profissional do médico nunca pode ser
controlada por um não-médico.
2 - Os contratos, os regulamentos ou a lei devem asse
gurar ao médico:
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2.1 - O respeito da sua liberdade de prescrição e
de decisão.
2.2 - O respeito do segredo profissional.
2.3 - O direito a determinar pessoalmente os pro
cedimentos, os métodos e o tempo necessá
rios à máxima eficácia da sua actividade mé
dica, segundo a sua consciência e os dados
da ciência (o direito a dispor dos meios, em
equipamento técnico, e em pessoal auxiliar,
em quantidade e em qualidade, de um nível
compatível com a natureza dos actos médi
cos cuja responsabilidade lhe incumbe e a in
terdição de toda limitação unilateral, regula
mentar ou contratual, dos ditos meios). A res
ponsabilidade própria e inacessível do médi
co na sua missão implica a sua intervenção
na definição das necessidades em material e
pessoal e na sua escolha.
2.4 - A autoridade funcional sobre o pessoal posto
à sua disposição e o seu controle.
2.5 - O direito a organizar sob a sua responsabili
dade o seu serviço e a sua actividade, a
forma que ele considere mais adequada a
permitir-lhe assegurar a sua missão.
Isto implica o direito a dispor de registos mé
dicos e suas peças anexas segundo o princí
pio essencial do segredo médico e o direito
de recorrer ao colega que considere mais
apto para os exames especializados.
2.6 - De um modo geral, uma influência efectiva
sobre a gestão da Instituição de cuidados ou
o Serviço Médico do qual é responsável e na
medida dessa responsabilidade.
3 - A actividade do médico não pode ser eficaz nem útil
aos beneficiários sem que o poder organizador reco
nheça ao médico um lugar na Instituição, nomeadamente face à Administração ou aos Órgãos de Gestão, de Concertação ou de Controle (como a "Co
missão de Empresa", no caso do médico do traba
lho), permitindo-lhe exercer plenamente e sem en
traves, as suas actividades como médico.
4 - O médico deve ter asseguradas pela lei, por contra
to ou por convenção resultante de concertação entre
a profissão e os representantes das Instituições, de
condições de admissão e de despedimento capazes
de assegurar a sua independência profissional.
4.1 - Nenhuma independência é possível se o mé
dico responsável inicia a sua carreira em con
dições de nomeação discutíveis quer no
fundo quer na forma.
As modalidades de nomeação devem sempre
basear-se nos critérios de valor humano e d;
ferenciação médica ·correspondentes às ca
racterísticas do lugar em causa. A "Comissão
Permanente" preconiza que as nomeações
se façam em concurso público e sejam sub
metidas, ou melhor ainda, confiadas a uma
Comissão de selecção composta por médi
cos.
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4.2 - A independência postula garantias de estabili
dade de emprego.
A existência de um aviso prévio ou de uma
indemnização por despedimento nãó pode
constituir só por si esta condição. Os proble
mas relativos ao acesso e ao exercício da ac
tividade médica num organismo público ou
privado bem como o despedimento ou o fim
da colaboração de um médico com estes or
ganismos, deve ser submetida a um órgão
participado constituído por delegados desi
gnados pelos médicos interessados e pela
Organização Profissional.
Em caso de desacordo entre este órgão e a
Direcção, a decisão final deve pertencer a
uma Instância regional ou nacional onde os
representantes do Corpo Médico e os dos po
deres organizadores se encontrem em pari
dade. O despedimento de um médico só po
derá ter lugar após acordo prévio destas
mesmas instâncias.
5 - O direito sindical deve ser respeitado.
6 - O contrato ou o regulamento deve igualmente asse
gurar:
6.1 - A determinação precisa da extensão das obri
gações dos médicos quanto às circunstâncias
de lugar e de horário na sua actividade que

permitam uma sã actividade profissional.
6.2 - A possibilidade, durante o tempo de trabalho
remunerado, de aperfeiçoamento dos médi
cos em exercício e a adaptação dos seus
conhecimentos ao desenvolvimento cientifico.
6.3 - Uma remuneração ou honorários correspon
dentes à actividade, à importância do papel
social e à dignidade do médico - com exclu
são de que o organismo onde o médico exer
ce possa obter uma participação financeira da
actividade do médico - e assegurando a sua
independência económica. Estes princípios
são igualmente válidos para os médicos em
vias de formação complementar para além
dos estudos normais de base, que têm direito
a uma retribuição correspondente às suas ac
ções no caso em que a sua actividade sirva
ao mesmo tempo os doentes que lhes são
confiados, nomeadamente nos estabeleci
mentos hospitalares.
6.4 - Esta remuneração deve ser acompanhada de
disposições assegurando as regalias sociais
indispensáveis, especialmente as férias, as
ausências por doença e por convalescença,
as indemnizações por incapacidade, a refor
ma e a indexação. •

congressos e reuniões
Curso sobre "Sexually Transmitted Diseases"
Londres. 26 a 31 de Outubro de 1986
Curso sobre "lntensive Care of the Fetus"
Londres. 5 a 13 de Novembro de 1986
Para informações complementares contactar:
THE BRITISH COUNCIL
Rua Cecília de Sousa. n.º 65
Telefone n.º 36 92 08 - 32 57 61
LISBOA
IEA/ ADELF Conference
"Epidemiology and Ageing"
Paris. 13 e 14 de Novembro de 1986
Secretariado: ADELF
44 Chemin de Ronde
78110 Le Vesinet - FRANCE
Ili Jornadas de Pneumologia
(Radiologia do Tórax)
Vila Nova de Gaia. 11-12 e 13 de Dezem
bro de 1986
Local: Cinema VILA-GAIA
Rua Prof. Urbano de Moura. 252
Vila Nova de Gaia
Secretariado: Apartado 1
Hospital Santos Silva
4400 VILA NOVA DE GAIA

Simpósio Internacional Sobre Diagnóstico e Classifi
cação das Depressões
Madrid, 20 a 22 de Novembro de 1986
Secretariado: Catedra de Psiquiatria y Psicologia Médi
ca - Hospital Clínico Universitário
San Carlos - Planta 8
Plaza de Cristo Reys, s/n
28040 MADRID
Ili Colóquio Sobre Ergonomia e Deficientes Motores
Paris, 4-5 de Dezembro de 1986
Secretariado: Service d'Études et Recherches, LADAPT
185 bis, rue Ordener
75882 PARIS CEDEX 18
Ili Congresso da Sociedade Europeia de Glaucoma
Estoril, de 11 a 14 de Maio de 1988
Para informações complementares consulta a:
- SOCIEDADE· PORTUGUESA DE OFTALMOLOGIA - Av. da Liberdade, 65-1.º - 1200 LISBOA
2.ª 8 Jornadas de Cardiologia e Hipertensão de
Almada
Sesimbra (Hotel do Mar) - 15-16-17 de Janeiro de
1987
Organizadas por: Serviços de Cardiologia do Hospital
Distrital de Almada e Centro Policlínico de Almada
Patrocínio de: Sociedade Portuguesa de Cardiologia,
Instituto do Clínico Geral e Associação dos Clínicos
Gerais.
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AGÊNCIA OFICIAL DA ORDEM DOS MÉDICOS
Comunica-se a todos os Colegas que a Agência de Viagens TOP TOURS deixou de ser a Agên

cia Oficial da Ordem dos Médicos.
A partir desta data, a Agência Oficial da O.M. passa a ser:

NASCIMENTO - VIAGENS
SEDE:

Rua das Flores, n.º 71
Telefones n.0s 37 26 21 (8 linhas)
1200 LISBOA

FILIAL: Rua Ferreira Borges. n.º 57
Telefones n.0s 2 55 22/2 90 04
4000 PORTO
Em LISBOA, os pedidos deverão ser endereçados a
Assuntos de Viagens Aéreas
D. Zulmira Marques
Telefones - PPCA 37 26 21 /6 - extensão 24
Directo 32 62 48

Assuntos de Programas de Férias e Viagens de C. de Ferro
D. Luísa Vidigal
Telefones - PPCA 37 26 21 /6 - extensão 51
Directo 32 72 79

Assuntos de Viagens em Grupo ao Estrangeiro
Sr. José Garcia
Telefones - PPCA 37 26 21 /6 - extensão 40
Directo 37 29 35

Assuntos de Congressos
Sr. Luís Filipe Nunes
Telefones - PPCA 37 26 21 /6 - extensão 35
Directo 32 63 71

,.

No PORTO, todos os pedidos devem ser endereçados a
Dr.ª Adelaide Mocho
Dr.ª Helena Ventura
Telefones - PPCA 32 20 23
Directo 38 38 09

IX

Curso Sobre "Patologia ósteo-Auricular"
1.º Curso Pós-Graduado de Radiologia Osteoarticular
Anfiteatro do Hospital de Santa Marta - 5-6-7 de Feve
reiro de 1987
Secretariado: Rua de Santa Marta
1000 LISBOA
IX Congresso Português de Cardiologia
Organizado por: Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Fátima, 5-8 de Abril de 1987
Local: Auditóruio do Centro Pastoral de Paulo VI - San
tuário de Fátima - 2496 FÁTIMA CODEX
Secretariado: Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Campo Grande 28-4.º-C - Telef. 77 06 85
1700 LISBOA
XI Reunião Internacional de lmuno-Alergologia
Lisboa, 6-8 de Novembro de 1986
Local: NOVOTEL - Lisboa
Ili Jornadas de Pneumologia
(Radiologia do Tórax)
Vila Nova de Gaia. 11 -12-13 de Dezembro de 1986
Local Cinema VILA-GAIA
Rua Prof . Urbano de Moura, 252
Vila Nova de Gaia
Secretariado: Apartado 1
Hospital Santos Silva
4400 VILA NO VA DE GAIA
6. Seminário de Traumatologia do Desporto da As
sociação dos Médicos Diplomados em Traumatologia do Desporto de Paris VI
Terá lugar na última semana de Maio de 1987, no Al
garve, durante o qual decorrerão umas JORNADAS
FRANCO-PORTUGUESAS DE TRAUMATOLOGIA DO
DESPORTO.
Para INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES contactar:
-RAUL MAIA E SILVA
Serviço de Fisiatria - Unidade 1 (Monte Virgem)
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
4400 GAIA
0

Xlth lnternational Scientific Meeting
"Epidemiology and Health Promotion"
Helsinki. 8 a 13 de Agosto de 1987
Secretariado IEA CONGRESS SECRETARIAT
P O Box 189
SF 00171 HELSINKI - FINLAND
1 .º Simpósio Internacional - Artroplastia Total da Anca
Lisboa, 25-26 e 27 de Setembro de 1986
Secretariado: Rua José Santos Pereira, N.º 2-2.º
1500 LISBOA - Telefone 78 41 30
Curso "lnterventional Radiology" (Course 655)
Londres. 7-13 de Dezembro de 1986
Para informações complementares contactar:
- BRITISH COUNCIL
Rua Cecília de Sousa, 65 - Tele!. 36 92 08
LISBOA
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li Curso: "O Clínico Geral e a Reumatologia"
Organização:
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Colégio da Especialidade de Reumatologia
Colégio da Especialidade de Clínica Geral

16-20/3/87
1 . Como diagnosticar
2. Diagnóstico diferencial dos grandes síndromes
3. Diagnóstico diferencial em patologia regional
4. Como tratar
Local Casa do Médico
Preço de inscrição 2000$00
28. º Instituto Anual Post-Graduado para Patologistas
em Clínica Citopatológica.
-Fevereiro a Abril 1987
- 27 de Abril a 8 de Maio de 1987
Inscrição até ao dia 27/3/87
O Curso é dado em Inglês
Para mais informações contactar
John K. Frost, M.D., 604 Pathology Building
The Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, MO 21205, U.SA

..

VI Curso "0 Clínico Geral e as Diabetes"
Organização: Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos: Conselho Distrital do Distrito Médico de Bra
gança: Colégio da Especialidade de Endocrinologia:
Colégio da Especialidade de Clínica Geral
Local: Macedo de Cavaleiros - Centro de Saúde Inte
grado. bias 24-25/10/1986, 9-13 h e 14.30-18.30 h.
- Sessões práticas de Educação do diabético
-AVALIAÇÃO
Inscrição: Secção Regional do Norte da Ordem dos Mé
dicos. Rua Delfim Maia, 405 - 4200 PORTO. Preço
1.500$00
1 Congresso Internacional de Oftalmologia
Havana, de 9 a 14 de Maio de 1986 sob os auspícios da
Sociedade Cubana de Oftalmologia
3.º Simpósio Internacional de Hemorreologia Clínica
23 e 24 de Janeiro de 1987
SINTRA
Secretariado: Prof.ª Carlota Saldanha
Apartado 4098
1502 Lisboa Codex
Ili Curso de Oncologia Clínica Básica
Centro de Lisboa
Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil
Aulas - 1 hora nos dias de quarta-feira, das 12 h às 13 h
Com início no dia 29/10/86
Inscrições no:
Gabinete de Ensino de Oncologia
Centro de Lisboa
Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil
Telefone 726 51 16 (ext. 248) •

,.

COMUNICADO
Face aos recentes acontecimentos que uma vez mais vieram perturbar o tão necessário. clima de diálogo e
colaboração entre todos os Organismos e entidades envolvidas na organização e funcionamento do Sistema
Nacior:ial de Saúde, designadamente a perspectiva de desemprego médico e a iniusta campanha difamatória
contra a Classe Médica orquestrada por grupos de pressão defensores de um imobilismo burocrático protector de
rega!ias ilegítimas. o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos vem tornar pública a seguinte posição
1. Só através da criação de condições propiciadoras de um diálogo racional. ponderado. responsável e escla
recido será possível evitar. a curto prazo. o desemprego médico num Pais em que. paradoxalmente. ainda
tantos nascem. vivem e morrem sem assistência médica atempada e adequada.

'

2. O sucessivo acumular de erros de perspectiva história. cientifica e tecnológica no campo da saúde ao longo
dos últimos quinze anos origirioo uma trágica situação técnica-organizativa do nosso Serviço de Saúde.
que só será possível ultrapassar através da adopção de medidas que corresponsabilizem o Governo: a
Assembleia da República e a Presidência da República na elaboração de Leis que transformem o dir.eito à
saúde numa realidade dentro de um sistema económico e organizativamente exequível.
3. Deverá a Classe Médica assumir claramente a defesa de uma Carreira Profissional. no ãmbito do Serviço
Nacional de Saúde, caracterizado pela desburocratização. valorizando. prioritariamente. o. exercício efectivo
de funções, a eficácia dos Serviços e a qualidade dos cuidados prestados de acordo com índices de
avaliação intternacionais de produtividade, idoneidade cientifica e técnica e padrões de humanização das
Instituições.
4. Sempre o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos defendeu a implementação de medidas
estruturais no Sistema Nacional de Saúde que teriam certamente evitado o caos existente a que urge pôr
cobro com determinação e racionalidade.
Porto. 28 de Agosto de 1986

O CONSELHO REGIONAL DO NORTE

CONCURSOS DAS CARREIRAS MÉDICAS
INTERNATOS COMPLEMENTARES
COMUNICADO

-

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos vem manifestar o seu apoio às justas pretensões dos
médicos internos gerais do 2. 0 e 3. 0 Anos designadamente quando defendem que os Concursos para as Carreiras
Médicas sejam realizados separadamente. De facto, nada justifica a insensatez desta decisão tratando-se de
cursos de licenciados com um ano de diferença o que vai colocar os candidatos em situação de injusta desigual
dade. Por outro lado, tal decisão vai lançar médicos no desemprego, num momento em que os Portugueses
continuam a aguardar em listas de espera a concretização do seu direito à saúde e assistência na doença.
Considera este Conselho Regional que sç') uma corajosda atitude do Ministério visando uma política de saúde
expansionista diversificada no seu financiamento propiciará a criação de novas e necessárias estruturas de Saúde
- Hospitais, Consultórios médicos e Laboratórios - e permitirá colmatar as carências assistenciais existentes ao
mesmo tempo que afasta o sempre iníquo espectro da falta de trabalho.
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Porto, 30 de Julho de 1986

COMUNICADO
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos entende esclarecer:
1. Reafirma a sua total solidariedade com os médicos policlínicos repudiando a realização conjunta de
provas para os dois cursos, embora a Ordem dos Médicos considere não existirem neste momento os
pressupostos básicos necessários para que se processe uma greve geral médica apoia a greve dos poli
clínicos: a cada médico caberá assumir a posição que a sua consciência lhe ditar.
2. Com a finalidade de denunciar os verdadeiros responsáveis pela degradação dos serviços prestados nas
Instituições Oficiais de Saúde, devem os médicos passar a exigir todas as condições técnico-profissionais
que considerem necessária à salvaguarda dos doentes e que até agora lhes têm sido negadas.
3. Frisa que se o Ministério da Saúde conseguiu unir a Ordem e Sindicatos no repúdio da maioria das
suas acções nomeadamente face aos jovens médicos, também não pode esquecer-se e muito menos
escamotear-se que, no que se reporta à alteração de estruturas de Saúde, Ordem e Sindicatos partem
de opções profundamente divergentes: a primeira discordando da actual Lei do SNS (56/79) estatizante
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COMUNICADO

NA SAÚDE, PAGA O DOENTE, GANHA O ESTADO!
Diz a Portaria n.º 344-A/86 de 5 de Julho que os valores das taxas moderadoras publicados em 1982 estão
manifestamente desactualizados.
Não tendo o Ministério da Saúde. conforme prometera, actualizado os pagamentos aos Médicos, que
se mantém ao nível de 1982, entendeu no entanto aumentar as taxas moderadoras das análises clínicas
em 266% (de 25 para 90$00)'
Curiosamente acontece assim que em várias análises a taxa moderadora é superior àquilo que o Es
tado paga ao Médico. Não se trata assim de facto de taxa moderadora mas sim de um novo imposto que o
Ministério impõe ao doente e que se não relevante em termos financeiros, é pelo menos certamente relevante
em termos morais. Ainda que as acções fiquem com quem as pratica, poderá dizer-se: até quando?

Análises: Taxa Moderadora 90500
Hematologia
Pontuado basófilo dos eritrócitos (pesquisa de)

30$00

Imunologia
SIA (prova de)

50$00

Química Clínica
Albumina (pesquisa de)
Glicose (pesquisa de) ........................
Proteínas (pesquisa de)
Rivalta (reacção de) .........................................

30$00
30$00
30$00
50$00

Exames em que o preço da análise é igual à taxa moderadora:

Hematologia
Fibrinólise (lise do coágulo do sangue total)
.............. ..
Fragilidade Capilar (P. do l3ço - P de Rumpel-Leed) ........................
Laço (Prova de)
Hematóctito ...................
Hemoglobina
Leucócitos (contagem)
....
Lise do coágulo do sangue total
Reticulócitos (contagem)
............................ ....
Tempo de hemorrngia (DUKE)
Tempo de coagulação (Lee-White) ...................................................
....

90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00

Química Clínica
Acetona (pesquisa de)
Ácido ascórbico (pesquisa de)
Ácido diacético (pesquisa de)
Ácido Penilpirúvico (pesquisa de)
Ácido láctico (pesquisa de)
Ácidos biliares (pesquisa de)
Albumina ...........................
Bilirrubina (pesquisa de)
Cádmio (reacção de)
Cálcio - P. de Sulkovitch
Corpos Cetónicos (pesquisa de) ................................. ....................... .
Galactose (pesquisa de)
Hanger (reacção de)
Hemoglobina (pesquisa de)
Kunkel - Fenol (reacção de) ............
........ . ................ ..............
Kunkel - Zinco (reacção de)
Lactose (pesquisa de) ..................
Levulose (pesquisa de)
Mac-Lagan (reacção de)

90S00
90$00
90S00
90$00
90S00
90$00
90$00
90S00
90S00
90S00
90S00
90S00
90S00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
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90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00
90$00

PKU - fenil-cetonúria (pesquisa de)
Porobilinogénio (pesquisa de)
Sedimento urinário
Sulfato de Zinco (reacção de)
Takata-Ara (reacção de)
Urobilina (pesquisa de)
Urobilinogénio (pesquisa de)
Vitamina C (pesquisa de)
Bacteriologia e Parasitologia

90$00

Bacilos ácido-resistentes (pesquisa de) (exame directo simples)
Serologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias

90$00

Casoni (reacção de)
Colheita de Produtos

90$00
90$00

Exsudados purulentos superficiais
Exsudados vaginais e/ou uretrais
Lisboa. 5 de Setembro de 1986

António Gentil Martins

COMUNICADO
CONTINUA O CARRO ADIANTE DOS BOIS
O Ministério da Saúde. ainda que prometendo a curto espaço alterar esses valores. mantém ainda como
forma de pagamento aos médicos em relação a actos de audiofonologia os seguintes valores para Exames
funcionais

Acto
Médico

Portaria
344-A/86
Taxa mod.
paga pelo
doente

Dif.
que o
Ministério
da Saúde
embolsa

Audiometria tonal liminar

135500

315$00

450$00

550$00

+ 100$00

Audiometria lúdica

135$00

315$00

450$00

550$00

+ 100$00

Audiometria vocal

1355300

315$00

450$00

550$00

+ 100$00

60$00

140$00

200$00

550$00

+ 350$00

60$00

140$00

200$00

550$00

+ --350$00

Testes de simulação

150$00

350$00

500$00

550$00

+ 50$00

Teste fonético de lafon

240$00

560$00

800$00

550$00

60$00

140$00

200$00

550$00

Timpanometria

+ --350$00

150$00

350$00

500$00

550$00

+ 50$00

Pesquisa de reflexos acústicos
(ipsi ou contra-laterais)

105$00

245$00

350$00

550$00

+ 200$00

Teste de Metz

135$00

315$00

450$00

550$00

+ 100$00

Estudo timpanométrico da função
tubária (medição feita com ponte)

150$00

350$00

500$00

550$00

+ 50$00

Estudo de Decay do reflexo acústico . . . . . . . . . . . . .

75$00

175$00

250$00

550$00

+ --300$00

2 400$00

5 600$00

8 000$00

550$00

Teste SISI

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Teste Tone Decay

Acufenometria (tonal) . . . . . . . . . ' . .

Electro cocleografia . . . . . .
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Aparelhagem

Total
que o
Médico
recebe do
Estado

.

v

2 100S00

4 900S00

7 ooosoo

ssosoo

Electronistamografia (com pesquisa
do nistagmo espontâneo. de posição. prova cervical e provas calóricas. com relatório)

450S00

1 ososoo

1 soosoo

ssosoo

Exame básico do equilíbrio (provas
estática e dinâmica) no total

250S00

250S00

ssosoo

Resposta evocada

-

+300$00
--

Estes valores datam de 19821 Surpreendentemente a Portaria n.º 344-A/86 de 5 de Julho. reconhecendo
logicamente que os valores publicados em 1982 se encontram manifestamente desactualizados face à evolução
entretanto verificada. estabelece para as referidas provas funcionais a taxa moderadora de 550$00. Como facil
mente se verifica. o valor dessa taxa moderadora é superior àquilo que o Estado paga aos prestadores de
Serviços, passando assim o Estado e os Serviços Oficiais a um negócio lucrativo à custa dos Médicos
Convencionados.
Até quando?
Pelo Conselho Nacional Executivo
António Gentil Martins

COMUNICADO

O MINISTÉRIO DA SAÚDE A NECESSITAR REABILITAÇÃO ...
Não se pode conceber que o Ministério da Saúde não conhecesse os Serviços Oficiais de Medicina
Física e Reabilitação existentes no Pais. Como explicar então o Despacho 14/86 obrigando os doentes a ir
previamente aos Serviços Oficiais para poder vir a ter tratamento na Medicina Convencionada? Sabia o Go
verno - e não se lhe pode desculpar que o não soubesse - que esses estabelecimentos não se encon
travam minimamente preparados para satisfazer a volumosa procura de cuidados de reabilitação que lhes
tem sido dirigida ? É bem merecido que comece o Contencioso dos utentes com o Ministério, nos termos da Lei
reguladora da Responsabilidade Civil Extra-Contratual do Estado, no domínio dos actos da gestão pública!
A Taxa Moderadora passou de 150$00 (num limite máximo de 60 tratamentos) para 3000$00 em 60
sessões. Um aumento de 1900%. Isto ao mesmo tempo que se mantinha o pagamento das prestações
aos Médicos, a valores de 1982 ... !
Todos sabem o que isso tem representado para os acidentados, os deficientes, os gravemente doen
tes, necessitando de Medicina Física e Reabilitação para retomar o trabalho ou uma qualidade de vida
aceitável. QUANDO SERÁ QUE O GOVERNO LEVARÁ À REABILITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE?

COMUNICADO

O DIREITO À LIVRE ESCOLHA!

•

Nunca como neste momento o Ministério da Saúde limitou a tal ponto o direito fundamental dos
doentes à livre escolha. Agora essa «livre escolha» (I?) no Despacho n.º 16/86 de 29/4, publicado em 26 de
Maio, implica que a capacidade de resposta das Instituições Oficiais exceda 3 meses, ou seja, o doente terá
que esperar 3 meses para saber se terá direito a escolher ! O pretexto é rentabilizar os Hospitais Oficiais que
absorveram 45. 7% do orçamento da saúde em 1984 quando a hospitalização privada não utilizou mais do que
1 .3% e com rentabilidade muito superior. Quando o Estado estabeleceu que o custo de uma cama num
Hospital Distrital é 5800$00, continua a pagar nos Hospitais Privados, de equivalente categoria, 2000$00.
COMO SE COMPREENDERÁ QUE O MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS EXISTENTES SEJA
PAGAR CAMAS A 5800$00 EM VEZ DE AS PAGAR A 2000$00?
Sendo o Despacho omisso quanto às situações de urgência, será que obriga - como no caso da Tomo
grafia Computorizada - a que só há comparticipação se o doente estiver internado pelo menos 24 horas num
Hospital do Estado ?
A própria Lei do Serviço Nacional de Saúde 56/79 prevê a articulação do Serviço Nacional de Saúde
com formas privadas de actividade. A política «Oficial» de estrangulamento do sector privado por parte
do Ministério da Saúde tornará perfeitamente insustentável o funcionamento deste sector, a menos que
uma rápida mudança de atitude venha a surgir.
Lisboa. 9 de Setembro de 1986

rtins
António Gentil Ma
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varia
"Grupo 1 - Duração Global do Treino - 6 Anos

TARIFAS ESPECIAIS PARA MÉDICOS
- HOTEL EMBAIXADOR Até 31 de Outubro de 1986:
ALOJAMENTO E PEQUENO-ALMOÇO
Quarto single ................................ .
Quarto duplo
Quarto triplo

2 700$00
3 400$00
4 200$00

LINHA DE CRÉDITO A FAVOR
DE JO VENS MÉDICOS
Dadas as alterações das taxas de juro, o acordo es
tabelecido com o Banco Espírito Santo e Comercial de
Lisboa sofreu as seguintes alterações em relação com
o texto anteriormente pub/ícado no número 6/86 da Re
vista da Ordem.
Bonificação: À taxa de juro referida será deduzida
uma bonificação a concecer pelo BESCL de acordo com
o seguinte esquema:
2% no 1 .º ano do empréstimo
2% no 2.0 ano do empréstimo
2% no 3.º ano do empréstimo
1 % no 4.0 ano do empréstimo
1% no 5.º ano do empréstimo

AVISOS DE VACATURA DE POSTOS
DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE (O.M.S.)
Foi a Ordem dos Médicos informada da existência
de vacaturas de postos de trabalho da O.M.S., pelo que
os colegas interessados deverão contactar:
- WORLD HEALTH ORGANIZATION
CH 1211 GENEVE 27/ SUISSSE.
para informações complementares.

ERRATA
CAPA DA REVISTA N.º 6/86
Por lapso, foi mencionado na Revista n.º 6/86 que o
quadro da Capa daquele n.º era de autoria do Colega
TELLO DE MORAIS, quando o mesmo é da autoria do
Colega EUGÉNIO cor-�TE-REAL, pelo que apresenta
mos as nossas desculpas.

ERRATA
CIRURGIA MAXILO-FACIAL
Estágios dos Internatos Complementares
Por lapso, no n.º 8/84 da Revista da Ordem dos Mé
dicos, ao enunciar os estágios correspondentes aos vá
rios Internatos previstos nas Carreiras Médicas (Doe.
310/82 e Portaria n.º 1223-8/82 de 28 de Dezembro),
foi omitida a parte relativa a Cirurgia Maxilo-Facial.
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Cirurgia Maxilo-Facial. - 32 meses em Cirurgia Maxilo
-Facial; 6 meses em Cirurgia Geral; 6 meses em Cirur
gia Plástica e Resconstrutiva; 24 meses em áreas cirúr
gicas da cabeça e pescoço; 4 meses em Anatomia Pa
tológica.

Nota: A Cirurgia Maxila-Facial não é reconhecida ac

tualmente pela Ordem dos Médicos como Espe
cialidade independente e o facto de constar nos
documentos das Carreiras se passou à revelia
da própria Lei e da Ordem.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
AOS POSSUIDORES DE CARTÃO
DA ORDEM DOS MÉDICOS
A seguir se divulgam outros estabelecimentos que
também aderiram a esta iniciativa:
Estabelecimentos aderentes

Percentagens

IBERENT - soe. DE INVESTIMENTOS DE
AUTOMÓVEIS DE ALUGUER SI CONDUTOR. LDA
Rua Ricardo Espírito Santo. 4 A
LISBOA

25%

HERVIS - Viagens e Turismo. Lda. Rent-a-Car
Avenida de Roma. 53 A
1700 LISBOA

20%

HOTEL BRITÂNIA
Rua Rodrigues Sampaio. 17
1700 LISBOA

15%

HOTEL EMBAIXADOR (até 31.10 86)

Alojamento
e Pequeno
-Almoço
Quarto simples
2.700S00
Quarto duplo
3.400S00
Quarto triplo
4.200S00
15%

PERFUMARIA JOTAVÉ e BOUTIQUE LA DONNA
Avenida Almirante Reis. 145-A
1100 LISBOA
LUCIVAL - Soe. Hoteleira Monte Verde. Lda.
Parque La-Salette
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Electrodomésticos M.L. FERREIRA. LDA.
Avenida da República. 54-3.º
1000 LISBOA

15%
15%
(com exclusao
do matenal
que se encontre
em promocao
pontual)

Estabelecimentos CANCELA (Electrodomésticos)
Calçada do Combro. 23 - LISBOA
Av. Combatentes da Grande Guerra. 85B - ALGÉS

15%

NAVOTEL - Empreendimentos Turísticos. SARL
8900 MONTE GORDO

50%
/alojamento
e estadia, após
obtenção Cartão
VIP do Grupo
Hoteleiro
Navotet)

Para informações complementares contactar:
Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos
Avenida da Liberdade. n.º 65-1.0 - 1200 LISBOA
Telefone n.º 36 27 25/9

ESTABELECIMENTOS WALLIS
15%
(Electrodomésticos e Mobiliário)
Av. da Igreja. 23-C - 1700 LISBOA
FEIRA DO MAPLE
15%
(Electrodomésticos e Mobiliário)
Rua Machado Santos. 1 - Ponta Delgada (Açores)
MORAIS & CARVALHO. LDA.
15%
IElectrodomésticos e Mobiliário)
Rua Prof. Reinaldo dos Santos. Lote 8-A/B - Lisboa
KYAMI BOUTIOUE
Edific,o Castil
Rua do Castilho. 39 - 6 º - Lisboa

15%

Prémio Sigma
Terna "Doenças Inflamatórias do Intestino"
Prazo de Entrega dos Trabalhos: até 31.12.86
Para informações complementares contactar a SIGMA
ou SOCIEDADE PORTUGUESA DE GASTRENTE
ROLOGIA
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BO LSA LIGA PORTUGUESA
CONTRA O CANCRO

Destinada a apoiar o melhor projecto de investiga
ção sobre Oncologia Básica.
A BOLSA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CAN
CRO terá um limite de um milhão de escudos e será
atribuída anualmente.
Poderão concorrer a esta BOLSA cidadãos portu
gueses, com idade igual ou inferior a trinta e cinco anos,
e cuja actividade no âmbito de Oncologia esteja ligada a
Instituições Nacionais.
Os Candidatos devem entregar até 31 de Março,
dois exemplares dactilografados, dos projectos.
O bolseiro escolhido deverá enviar, semestralmente,
à Direcção da Liga Portuguesa Contra o Cancro, relató
rio da evolução do seu trabalho de Investigação e resul
tados obtidos.

TRADUTORES PARA A CEE

Na Comissão das Comunidades Europeias está
aberto um concurso para o recrutamento de tradutores
portugueses.
-.,
Pretende-se que os tradutores da Comissão das Comunidades Europeias para além de um curso universi
tário e do conhecimento de pelo menos duas línguas
comunitárias sejam especialistas das várias matérais
que são tratadas normalmente nas Comunidades.
Os formulários de candidatura pode1áo ser obtidos
no Bureau de Imprensa de Informação da Comissão
das Comunidades Europeias (R. do Sacramento à
Lapa, 35 - 1200 LX).

.a

TRABALHO MÉDICO NO S E.U.A.

Exame de Graduação Médica nas Ciências Médicas
para Médicos Estrangeiros (FMGEMS)
Educational Comission for Foreign Medical Graduates
3624 Market Street, 4th Floor
Philadelphia, Pennsylvania 19104-2685
USA
20 e 21 de Janeiro/87
21 e 22 Julho/87
Para mais informações contactar a Secção Regional
respectiva.

ELEIÇÕES - 1987/89

Considerando que, o Regulamento Eleitoral da Or
dem dos Médicos, impõe a realização das eleições para
os órgãos nacionais da O.M. até à terceira semana de
Dezembro do ano em que termina o mandato dos ór
gãos a substituir, art.º 4.º do Regulamento.
Considerando que, o Regulamento Eleitoral, impõe
que a fixação da data das eleições deve ser marcada
com 75 dias de antecedência da mesma, art.º 4.º, do
Regulamento pela mesa da Assembleia Distrital ou Re
gional, sob proposta do Conselho Nacional Executivo,
art.º 4.º do Regulamento.
Considerando que os cadernos eleitorais são organi
zados pelas Mesas das Assembleias Eleitorais e devem
estar organizados até 60 dias antes das eleições, art.º
6. 0, n.º 1 do Regulamento.
Considerando que está um prazo de cinco dias,
após a organização dos cadernos para reclamação dos
Cadernos Eleitorais, art.º 7.º do Regulamento.
Considerando que, há um prazo de cinco dias para
decidir àcerca do recurso sobre as reclamações, art.º
7.º do Regulamento.
Considerando que as candidaturas para Presidente
e para os órgãos regionais ou distritais devem, respecti
vamente ser apresentadas até 30 e 40 dias antes da
data das eleições, art.º 1.º do Regulamento.
Considerando que há um prazo de cinco dias para a
verificação da Regularidade das Candidaturas e, se for
caso disso, um prazo de cinco dias para sanar qualquer
irregularidade, art.º 14.º do Regulamento.
O Conselho Nacional Executivo deliberou indicar o
dia 11.12.86, para a reeleição do Presidente e dos Ór
gãos Regionais e Distritais da Ordem dos Médicos.
Deliberou ainda propor que as Secções de Voto se
mantenham abertas para a recolha de votos das 09.00 h
às 22.00 h, do dia 11.12.86. Após o que serão seladas
pelos Presidentes das Mesas respectivas.
Devem ser considerados válidos todos os votos, en
trados até às 18.00 h do dia 15 de Dezembro (desde
que tenham carimbo do correio até 1O de Dezembro,
inclusivé). só então se procedendo à contagem e pro
clamação dos resultados .

CALENDÁRIO ELEITORAL

26.09.86 - Prazo limite para anúncio da data das elei
ções (Art º 4 º. parágrafo único do Regula
mento Eleitoral):
10.10.86 - Data limite para afixação dos calendários
eleitorais (Art º 6.º do Regulamento Eleito
ral):
17.10.86 - Reclamações dos Cadernos (Art.º 7 º, N.º 1
- Regulamento Eleitoral);
22.10.86 - Decisão das reclamações e afixação defini
tiva dos Cadernos Eleitorais (Art.º 7.0, N.º 2
Regulamento Eleitoral):
03.11 .86 - Prazo limite para apresentação das candi
daturas aos Órgãos Regionais e órgãos
Distritais (Art.º 14.0 do Regulamento Eleito
ral):
a. para apresentaça- o da candida
11 .11 .86 - prazo 1·1m1te
R
gul
e
o
tura da Presidência (Art.º 9.º d
menta Eleitoral):
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17.11.86 - Prazo limite para verificação das condições
de elegibilidade das candidaturas a Presi
dente;
17.11.86 - Prazo limite para regularização das candi
daturas aos Órgãos Regionais e Órqãos
Distritais (Art.º 14.0, N.º 2, do Regulamento
Eleitoral);
2 4.11.86 - Prazo limite para a regularização das candi
daturas dos Presidentes da Ordem dos Mé
dicos (Art.º 14.º, N.º 2, dó Regulamento
Eleitoral);
28.11.86 - Prazo limite para o envio dos Boletins de
Voto. Relação dos Cano,. tos e Normas do
Acto Eleitoral (Art.º 15.º, do Regulamento
Eleitoral);
11.12.86 - Constituição das Assembleias e Secções de
Voto e Acto Eleitoral;
15.12.86 - Abertura das Urnas, Votos por correspon
dência, contagem e proclamação dos resul
tados finais.

ELEIÇÕES
Nos termos dos Artigos 4.º e 5.0 do Regulamento
Eleitoral, o Conselho Nacional Executivo, as Mesas das
Assembleias Regionais Norte, Centro e Sul, as Mesas
das Assembleias Distritais de _todos os Distritos Médicos
do País, anunciam a data das eleições - triénio 1987/
i1989 - para os Corpos Gerentes abaixo indicados,
para o dia 11 de Dezembro de 1986:
- Presidente da Ordem dos Médicos;
- Órgãos Regionais das Secções Regionais Norte,
Centro e Sul (Mesas das Assembleias Regionais,
Conselhos Regionais, Conselhos Fiscais Regio
nais e Conselhos Disciplinares Regionais) e ór
gãos Distritais (Mesas das Assembleias Distritais,
Conselhos Distritais e Delegados ao Plenário dos
Conselhos Regionais) de todos os Distritos Médi
cos da Ordem dos Médicos.
Lisboa, 26 de Setembro de 1986

ERRATA
Informam-se todos os Colegas que nos impressos
distribuídos pela Secção Regional do Sul não foi possí
vel em tempo útil eliminar a palavra Centro nos Órgãos
Regionais.

- O Conselho Nacional Executivo
- As Mesas das Assembleias Regionais do Norte,
Centro e Sul
- As Mesas das Assembleias Distritais

•

Previdência dos Trabalhadores Independentes
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos vem alertar todos os médicos que exerçam medicina
em regime de profissão livre, que foi finalmente publicado o Decreto-lei 307186 de 22-9-86 que veio isentar do
pagamento de contribuições para a Segurança Social dos Trabalhadores Independentes desde que:
a) Acumulem o exercício da Medicina em profissão livre com outra actividade laboral.
b) Aufiram dessa outra actividade laboral rendimento mensal não inferior ao salário mínimo nacional.
c) Descontem pela outra actividade profissional exercida em acumulação com a medicina livre para um
regime obrigatório de protecção social que garanta a totalidade de eventualidades protegidas pelo
regime geral de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes.
A isenção referida também se aplica aos médicos em regime de profissão livre que se encontrem reformados
por invalidez e velhice de regimes obrigatórios de protecção social que, durante o período de actividade, preen
chessem os requisitos referidos da alínea c).
OS MÉDICOS QUE SE ENCONTRAM NAS CONDIÇÕES ATRÁS REFERIDAS, SE QUISEREM BENEFICI AR
DA ISENÇÃO, DEVERÃO REQUERÊ-LA E FAZER PROVA DOS REQUISITOS REFERIDOS, ou:
1) Para os que iniciem algumas das actividades posteriormente a 1 de Outubro do corrente ano.
a) No início da actividade por conta própria, ou
b) No decurso do mês seguinte àquele em que se iniciar a outra actividade laboral.
2) Para os que /á se encontravam vinculados à Previdência dos Trabalhadores Independentes ao abrigo da
anterior legislação:
A todo o tempo, mas a obrigação de contribuir só cessa a partir do dia 1 do mês seguinte ao da apresentação
do requerimento da isenção e dos meios de prova dos requisitos necessários.
NOTA - (Para estes médicos a isenção não dã o direito ã restituição das quotizações pagas até ao momento em que peçam a isenção).

O PRAZO PARA PEDIR ISENÇÃO É ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 1986.
O Conselho Nacional Executivo
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