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EDITORIAL
POR QUEM OS SINOS DOBRAM ...

REIRAS M~OICAS .

HoJe. a pou co e pou co. os Po líticos. co nh ecend o a força da unidad e dos Médi cos.
vão co nh ece nd o com o dividi-los para rein ar . Em tempos id os aco ntece u co m a mi sé ri a
da s Cai xas de Previd ência. e estão a fazê- lo nos nossos dia s com as Car re iras Médicas.
prin cipa lmente de Clíni ca Geral : oferece m mai s algum dinheiro. am eaça m co m o
desemprego, entregam aos buroc rata s o co ntrolo dos M édicos. fa vorece m a con corrência des lea l e ei- los deleitad os co m uma Cla sse dividid a, submi ssa. redu zida à
circun stância es pectante de um fu t uro in cert o.
Hoje, como ontem, os que ocupam os Gabinetes da Secretaria de Estado
e as Direcções Gerais, são os mesmos que teorizaram as Caixas ma s qu e,
ag ora, por putrefa ctas e queim adas, as metamorfi za m em Cen t ros de Saúde. São os
mes mos qu e, acima de qualqu er Gove rno , ou co rrente id eológi ca, teo rizam os
hos pitai s na mesquinh ez e ta canhez dos se us hori zonte s. tran sf orm ando-os em
Ca se rna s onde a hi erarq uia se o btém por processos or iginai s. e não vist os em nen hum
país evo luíd o - man ifestação de qualq uer subco nsc iente mal adaptado à vivê ncia
Europeia .
Perante a anafad ez intelectu al e a preoc upa ção co ntabilí stica de um Mini stro
Político. move-se em aparente harm onia uma pse ud o Tec noc rac ia dita ind epend ente,
que vai tecendo as malhas, colocando os fiéis seguidores, distribuindo
benesses. dividindo os médicos - movendo-se entre os complexos de culpa
e os espartilhos de concepções onde a liberdade de ser médico se reduz ao
determinismo de se ser funcionário.
Aí está o res ultado desta Políti ca :
Os doentes das Caixas sem Médicos, os Clínicos Gerais sem doentes, os
hospitais à beira da rotura técnica e financeira, as despesas de saúde a
aumentarem em flecha. Os pobres a ficarem na prática sem assistência. os
outros. pagando muitas vezes o que não podem para serem tratados por
quem escolheram! O sistema privado vai aguentando aquilo que formalmente
é da responsabilidade do Estado.
Não interessa qu e se faça política soc ial ou se efective o d ireito à Saú de. O que é
importante é anunciar inaugurações de Centros de Saúde sem médicos,
Hospitais de fachada. ou semear médicos como quem planta batatas no
deserto.
A Políti ca de Saúde. da SE S, é tã o má qu e só os aparentes inimigos políticos a
apoiam numa estranha mas pragmática acção .
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Carreiras Médicas

INTEGRAÇÃO DOS MÉDICOS
DOS SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS
NO REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA
OPÇÃO

Pela importância de que se reveste . neste número
da revista transcreve -se o teor do ofício e Circular
Normativa de 6/8/82, recentemente recebidos
dos Serviços Centrais dos Serviços Médico-Sociais relativamente ao problema da integração
dos médicos dos Serviços Médico-Sociais no
regime da Função Pública e em resposta a um
pedido de esclarecimento por parte desta Ordem :
«Em referên c1a ao ofício 7601. de 25 do corrente.
cumpre-me remeter a V. Exa .. para completo esclareCimento do assunto em epígrafe. um exem plar da
nossa C1rcular n ° 180. que em1t1mos para todos os
Serv1ços D1str1ta1s em 6 de Agosto passado.
Nesta data, e em ad1tamento às mstruçõ es cons tante s da referida c1rcu lar. vamos reco1·dar ao s nossos
Serv1ços que o prazo legal para a opção termma no
próx1mo d1a 2 de Novembro. e que desse facto deverá
ser fe1ta 1mediata comunicação a todo o corpo méd1co
do s Serv1ços.
Relativamente ao últ1mo parágrafo do o fí ciO de
V . Exa., a que ac1ma nos refenmo s. cumpre-nos Informar que o teor do despacho de Sua Excelênc1a o
Secretáno de Estado da Saúde de 1 de Setembro
passado fo1 oportunamente comun 1cado a todos os
nossos Serv1ços. através da c1rcular de que também
Juntamos um exemplar».
«Em consequênc ia de es tudo s real1 za dos no âmb 1to
dos Serv1ços dependentes do MAS. a que a Ordem
dos Méd1 cos prestou a sua co laboraçã o. 1rá ser escla recido , prox1mamente . o d1sposto no art 0 5°. do
Decreto-Le1 n ° 373/79. de 8 de Setembro. no sen tid O de ser possibilitada aos méd1cos. em serv1ço nos
Serv1ços MédiCO-SOc iaiS. a opção pelo reg1m e da fun ção pública. independentemente da posição que já
tenha sido, em devido tempo, assumida.
Nesta conformidade e desejando acelerar, tanto
quanto possível, os trabalhos preparatórios do levantamento da situação existente, a Comissão Instaladora
determina o seguinte:
1. Os Serviços Distritais deverão, com a possível
brevidade, reconstruir a situação relativa a 15 de
Julho de 1979, no que respeita opções expressas pela
manutenção do regime de trabalho anterior, feitas
pelos seus médicos, e ter em atenção , igualmente,
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opções feitas após a publicação do «estatuto do
Médico».
2. Para evitar qualquer lapso nessa reconstituição, os Serviços elaborarão relações nominais, por
ordem alfabética. dos médicos que, até 15 de Julho
de 1979, não declararam optar pelo regime anterior;
a estes devem acrescentar-se os dos médicos que,
face ao art 0 5°, do Decreto-Lei n ° 373/79, vierem,
depois, a apresentar dec laração de opção pelo regime
da função pública. bem como retirar-se os nomes dos
que, ao abrigo deste último dispositivo lega l, vierem a
declarar a opção pelo regime de trabalho anterior.
3. As lista s deverão circu lar por todos os serviços
e unidades médico-sociais dependentes do respectivo
Serviço Distrital. para recolha de quaisquer recla mações de médicos que, tendo optado pelo regime da
fun ção pública. não se encontrem nelas mencionados;
dar-se-á um prazo de 15 dias para recepção de tais
reclamações, as quais, uma vez recebidas. determinarão a eventua l correcção das referidas li sta s.
4. Apurados. assim, os médicos que, com efeitos
desde o início de 1979, se devem considerar integrados no regime da função pública, retomar-se-à,
imediatamente, o processo de in scrição no regime de
aposentação e sobrevivênc ia adequado, procedendo-se, simultaneamente, aos contactos com o
secto r loca l da Segurança Social, tendentes às correspondentes desvinculações contributivas, reportadas ,
naturalmente, à mesma data.
5. A propósito da s inscrições na Caixa Na cio nal de
Previdência (Caixa Geral de Aposentações e Montepio
dos Serviços do Estado). recorda-se que:
a) nos casos em que o médico acumule este cargo

com funções em outro serviço público, no qual
preste serviço em tempo completo, não há
lugar à quotização;
b) nos casos em que o médico acumu le funções,
todas a tempo parcial. só há lugar à contribuição na parte que, no conjunto das acumula ções, não ultrapasse o horário completo.
6. Os Médicos dos Serviços Médi co-Socia is que
não tenham vindo a ser abrangidos pelo regime de
trabalho da função púb li ca e tenham aderido ou
venham a aderir à nova car reira de clínica geral
deverão ser esclarecidos da conveniência de apresentarem formalmente a declaração de opção por aquele
regime de trabalho «ao abrigo do art 0 5°, do Decreto· Lei 373/79 (Estatuto do Médico)», se desejarem
garantir que a entrada em tal regime, determinada
pela adesão à carreira, produza os efeitos retroactivos
previstos no art 0 8°, do Decreto-Lei n° 124/79,
de 1O de Maio».

Exames de Especialidades/Competências
Ficam desde já marcados os exames para Especialistas pela Ordem
dos Médicos em 1983, para as datas previstas no Regulamento Geral dos
Colégios das Especialidades, nomeadam~nte:
- Entrega dos curricula até 31 de Janeiro de 1983;
- Avaliação técnico-administrativa pelos Colégios até 28 de Fevereiro de 1983;
-Avaliação pelos Júris dos curricula dos candidatos até 31 de Abril
de 1983;
-Execução das provas durante os meses de Maio e Junho de 1983.
Os locais de realização dos exames são os que constam do quadro
anexo como já foi anunciP.do em 1982.
A Ordem considera abs~lutamente essencial a regularização desta
situação a bem dos candidatos e dos Membros do Júri.

•

O mais tardar até final de 1982, devem os Colégios de Especialidades
indicar à Ordem dos Médicos quais os Colegas que propõem para os
Júris e, nomeadamente nas Especialidades que habitualmente têm número
elevado de candidatos, devem propor Júris alternativos em função dos
números previsíveis de candidatos a exame.

EXAMES PARA ESPECIALISTAS PELA ORDEM DOS MÉDICOS DECISÕES DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
DA ORDEM DOS MÉDICOS (9-1-82 e 22-1-82)

1982

São admitidos condicionalmente a exame, para além dos que já
tenham completado o respectivo tempo de treino:
a) Aqueles que completem o respectivo treino até 30 de Abril (inclusive) do respectivo ano;
b) Aqueles que, à data de 30 de Abril (inclusive) tenham uma carência
curricular não superior a três meses, ficando neste caso a sua
admissão a exame sujeita a parecer favorável do respectivo
Colégio da Especia~idade.
Os tempos de estágio para apresentação a exame em 1982 foram
idênticos aos de 1981. Só em 1983 passarão a ser exigidos os novos
tempos definidos nos Regimentos dos Colégios de Especialidades.
Na Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia será permitida, até
1985 a realização de exames separados de cada uma das valências, desde
que completado o respectivo tempo de treino.
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EXAMES DE ESPECIALISTAS
PROGRAMAÇÃO
A época de Exames terá sempre início no princípio
de Maio prolongando-se até 30 de Junho . Os Colégios
deverão propor a constituição dos Júris até 31 de
Dezembro do ano precedente e os Júris deverão
indicar as datas precisas do início das provas até
15 de Fevereiro para que até ao fim do mês cheguem
ao conhecimento dos candidatos. Esta marcação será
feita de acordo com os respectivos Conselh os Regionais (onde se realizam as provas) .

Local de
exames
1983
Porto
Anatomia Patológica
Lisboa
Anestesiologia .
.... ..... . .. . . .
Porto
Cardiologia
Cirurgia Geral . . . . . . . . . . ...... ... . .
Porto
........ . . . .
Cirurgia Pediátrica
Porto
Coimbra
Cirurgia Plás"t1ca .
...... . . .
Cirurgia Torácica
Coimbra
Dermatologia ...... .. . . ...... . .. . . ... . Lisboa
Coimbra
Endocrinologia .... . . . .
Lisboa
Estomatologia
Especialidade

•

ODONTOLOGISTAS

•

A posição do Sindicato dos Médicos
da Região Sul

RECTIFICAÇÃO
«Na Revista da Ordem dos Médicos n° 7 de Julho
de 1982. na notícia de última hora «MAS/SES tentam
legalizar ilegais -de novo o problema dos Odontologistas» afirma -se , a título de fecho. o seguinte:
«é interessante referir a sintonia que neste. como
noutros aspectos. existe entre o actual SES e os
Sindicatos Médicos. Estes apoiam a lega lização».
Acabamos agora de receber um esclarecimento da
Direcção do Sindicato dos Médicos da Região Sul que
muito folgamos em publicar ao mesmo tempo que
lam entamos ter. por erro de informação, acusado
injustamente aquele Sindicato e de apoiar mais uma
ilegalidade da SES e do que desde já pedimos desculpa.
«Ouanto à referida sintonia . ela tem de facto existido nalguns aspectos e faltado noutros. como aliás
tem sido. pública e claramente divulgado .
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Gastrenterologia ......... .. . .
Ginecologia/Obstetrícia
- Ginecologia
- Obstetrícia ..... . . .
Hematologia Clínica
Medicina Física .
Medicina Interna ........... . ... .. .. . . .
... . . ... . .
Medicina do Trabalho
Medicina Tropical .
. .... .. . ... ... . . .
Neurocirurgia . . . . . . . . .
. .. . . . .. .
Neurologia ....... .. .
Oftalmologia
Ortopedia
Otorri n ola rin golog ia
Patologia Clínica ........ . .. .
Pediatria ........... .
Pedopsiquiatria .
Pneumologia .
Psiquiatria
Radiodiagnóstico
Radioterapia
Reumatologia
Urologia .

Porto
Porto
Porto
Lisboa
Lisboa
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Porto
Coimbra
Coimbra
Porto
Porto
Coimbra
Lisboa
Porto
Lisboa
Li sboa
Coimbra
Lisboa
Lisboa

Mas, no caso da legalização dos Odontologistas não houve qualquer sintonia, pela simples
razão de que, por se tratar de matéria que em
nada nos diz respeito, não foi por nós analisada
não tendo a Direcção deste Sindicato emitido
qualquer opinião ou to~.1ada de posição .
Desconhecendo qual a fonte onde o articulista foi
buscar neste caso de sintonia ou quais as razões que
fizeram dar asas à sua imaginação. muito gratos ficaremos com a sã reposição da verdade nas co luna s da
Revista ».

AVISO
LEMBRA-SE AOS COLEGAS QUE DEVEM
COMUNICAR COM TODA A BREVIDADE POSSÍVEL QUALQUER MUDANÇA DE MORADA À
RESPECTIVA SECÇÃO REGIONAL A FIM DE
PODEREM RECEBER SEMPRE A REVISTA DA
ORDEM DOS MÉDICOS.
ASSIM SE PODERÀ EVITAR A DEVOLUÇÃO
DE ELEVADA QUANTIDADE DE EXEMPLARES
DA REVISTA POR MORADA INCORRECTA.
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ADMISSÃO POR CONSENSO
COMO ESPECIALISTA DE CLÍNICA GERAL
PELA ORDEM
Para os devidos efeitos se comunica a todos os
Colegas que os parâmetros de base para a equivalência a Generalista por Consenso aprovados pelo
Conse lho Nacional Executivo foram os seguintes:
1

°

Período mínimo de dez anos de exercíc io da
Medicina no âmbito da Clínica Geral.
2° Comprovação curricular devidamente documentada.
3° São elementos a considerar no curriculum a
prestação de serviços públicos ou privados
nas va lên cias de Medicina (incluindo infecto-contagiosas), Pediatria, Obstetrícia, Serviços
de Urgência, Pequena Cirurgia, Saúde Pública
e Saúde Mental.
4° São elementos de va lorização cu rricular os
seguintes:
-

Cursos pós-graduados em aperfeiçoamento
concluídos com aproveitamento .
-Trabalhos publicados em revistas nacionais
e estrangeiras.
- Participação em/ou organização de reuniões científicas .
- Outros elementos de valorização pessoal.
5° Face a estes critérios, ficaram aprovados os
seguintes Colegas:
- António José Maria Pereira
- António José de Valdoeiros
- António José Vistulo de Abreu
- António da Silva e Sousa
-Armando D. N. S. Ferreira
- Fernando Lopes L.oureiro
-Francisco Constâncio E. M. Melo
- João Manuel Cortês M. da Trindade
-Joaquim L. Sales da P. A. Furtado
- Jorge Augusto Pinto de Abreu e Silva
-Jorge Ferreira e Silva
-Jorge Manuel Belchior Varela
- José Carvalho Pedrosa
- José Luís Alves Victor Nogueira Freire
-José Ramos
- Josias Ferreira Gil
- Juvenal Pereira de Oliveira
- Luís António Vaz Tecedeira
- Maria Antonieta Rocha Contreiras
- Maria Helena dos Santos Matos Neves
- Orlando Pereira de Sousa Branca
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- Samuel Gaivão Dinis Alves Pereira
-Teotónio de Oliveira
- Victor Manuel Martins Conceição
Todos os candidatos vão ser notificados do re su ltado positivo ou negativo, tendo um mês para contestar, aqueles que não foram aprovados.

ADMISSÕES POR CONSENSO
EM NOVAS ESPECIALIDADES/COMPETÊNCIA

•

ELECTROENCEFALOGRAFIA
Por deliberação do Conselho Nacional Executivo,
após apreciação do parecer da Comissão de Admissão
por Consenso na Competência de Electroencefalografia, foram aprovados para admissão por consenso
na referida competência:
- Adélia Moreira Ramos Pereira
- Alcindo Eugénio Sanches de Magalhães
-Alfredo Rebelo de Aguilar
-António Eduardo Baptista Coelho
- António José Pacheco Palha
- Benedito Sampaio Ferreira
- Carlos Alberto Alvim Dias e Costa
- Dora Staack Bethencourt da Silva
- Ermelinda Duarte Carvalhão dos Santos Silva
- Elisa Ferreira Rama Seabra dos Santos
- Francisco Manuel Santos Faria Pais
- Frederico Fernandes Gomes
- Georgina Ana Vieira de Sousa
- João Carlos Campos Gomes Pedro
- João Henriques Gameiro Pais
- Jorge Augusto Pereira
- Manuel de Brito Figueiredo Canijo
- Maria de Lourdes de Guerra Quaresma de
Ouinhones Levy
- Maria Lucinda dos Santos de Matos
- Maria Luísa Gonçalves da Rocha Guimarães
- Maria Odília Jorge Igrejas de Bastos dos Anjos
Castelão
- Maria Teresa Aguiar Santos Paiva
- Mário Dima s Alves de Oliveira
- Mário Jorge Moniz Botelho
- Marinús Bizarro Soares
- Nuno José de Oliveira Ribeiro
- Orlando António Coelho Leitão
- Olga Rocha Pargana
- Maria Cândida Moura da Silva Maia
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•

ADMISSÕES POR CONSENSO
MEDICINA INTERNA
Por deliberação do Conselho Nacional Exe·
cutivo, após apreciação do parecer da Comissão
de Admissão por Consenso em Medicina Interna,
foram aprovados para admissão por consenso na
Especialidade de Medicina Interna os seguintes
Colegas:
- Luís Alberto Bonnet Monteiro
- João António Pinto de Araújo Pimenta
- Henrique Lecour
- José António Ferreira da Silva Fernandes
- Luís José de Ramalho Orta
- Carlos Moreira Barros
- Maria da Conceição Fernandes Marques e
Magalhães
- Gil Cruz Gonçalves das Neves
- Fernando Gomes Batista
-Joaquim Lopes Coelho
-Jorge Aurélio Simões S. Julião
- João Gregório de Sousa Gonçalves
- Luís Brandão Mendes Lima
- Maria da Conceição Simões dos Reis
- Daniel Brito Ferrão
- José Avelino de Freitas Morna Gonçalves
- Fernando José Lopes dos Santos
- Raul Alberto dos Santos Pires Ferreira
-José júlio Albuquerque Alves de Moura
- Ricardo Maria da Conceição
- Mário da Silva Freitas

-António Augusto Romão Marques Donate
- José Ávila Rodrigues Costa
- António Manuel da Silva Fernandes
- Carlos Filipe Magalhães Ramalhão
- Defensor Oliveira Moura
- Artur de Freitas de Vieira e Brito
-José António de Oliveira Miranda
- Fernando Manuel Silva Santos

TRASLADAÇÃO DE RESTOS MORTAIS
Para co nhecimento e devidos efeitos, a seguir se
tran sc reve a Nota da Direcção-Geral de Saúde que
mereceu o «Concordo» de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, por despacho de 25 de
Agosto passado:
«Tendo em vista a simplificação e compatibilização
da actividade administrativa e policial das trasladações
dos restos mortais de cidadãos, foi publicado o
Decreto-Lei n.O 272/82, de 14 de Julho. Todavia ,
torna-se necessário esclarecer os médicos que ao proceder à passagem da certidão de óbito respectiva, se
deverá declarar se a trasladação envolve ou não
perigo para a saúde pública .
Se eventualmente se proceder a autópsia, deverá
também ser declarado o dia e hora a que a mesma se
efectuou».

Educação Médica continua
American College of Physicians
Medical Knowledge Self Assessment
ProgramV

A todos os Médicos interessados em adquirir o Curso de Auto-avaliação editado
pelo Colégio de Médicos Americanos (American College of Physicians). ~ Conselho
Nacional Executivo informa que. em virtude de estar prestes a ser impresso o
programa Medical Knowledge Self Assessment n. 0 6. o programa n. 0 5 pode agora
ser obtido ao preço de 7000$00.
Todos os possíveis interessados deverão dirigir-se ao Conselho Nacional
Executivo que providenciará para a obtenção das quantidades de exemplares
necessários.

Ordem dos Médicos
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Ética Médica

ATESTADOS MÉDICOS

SEGREDO PROFISSIONAL MÉDICO

O Médico. em consciência deve tomar todas as
medidas necessárias para garantir o bem -estar do
doente que a ele recorre.
Frequentemente é o Médico sol ici tado a passar um
Atestado Médico comprovativo da impossibilidade do
doente em comparecer ao trabalho por razões de saúde.
Todas as entidades patronais, quer sejam privadas .
públicas ou militares. têm direito a controlar e evitar o
absentismo.
A Ordem dos Médi cos jamais abdicará da sua obrigação de desactivar e sancionar qualquer processo
fraudulento na passagem desses mesmos atestados .
Não pode. por outro lado. esta Ordem, por princípio, aceitar a recusa de um atestado Médico
assinado sob honra profissional sem que tenha
havido comprovação de fraude, pois que isso seria
pôr em causa a própria dignidade da profissão Médica
globalmente.
Nesse sentido. a Ordem dos Médicos tem feito
saber aos organismos que a ela se têm queixado que
quaisquer suspeitas sobre a validade dum atestado
deverão ser averiguada s pela Ordem e. enquanto
decorra o respectivo inquérito tais atestados deverão
ser aceites.
A Ordem dos Médicos tem competência disciplinar nesse campo e tem lutado para a dignificação da profissão, não lhe interessando de modo
algum encobrir situações fraudulentas.
Mas a Ordem dos Médicos sente-se igualmente na obrigação de defender os Médicos
enquanto não se prove a sua eventual culpabilidade.

Resolução da Assembleia Médica Mundial adoptada
na Conferência sobre Computadores e Confidencialidade em Medicina que decorreu em Munique (Alemanha) entre 17- 18 de Outubro de 1973.
Tendo em conta que a privacidade de qualquer
indivíduo é altamente valorizada na maioria das sociedades e largamente aceite como um direito civil; e,
tendo em conta que a natureza confidencial da relação
Médico-Doente é considerada pela maioria dos médicos
como extremamente importante e que. por parte do
doente. ela também é tida como garantia; e. tendo em
conta a tendência crescente para uma intromissão no
segredo profissional médico; a 27.a Associação Médica Mundial resolve reafirmar a importância
vital da manutenção do segredo médico não como
um privilégio para o médico, mas para proteger a
privacidade do individuo como base da confidencialidade da relação Médico-Doente. A 27a Associação Médica Mundial resolve solicitar às Nações
Unidas. enquanto representante dos povos do mundo.
para fornecer à profissão médica o auxílio necessário e
abrir as vias necessárias para assegurar este direito
fundamental do Homem .

EDITORIAL

rcontinuaçãoJ

Nós médicos que no dia a dia tomamos consciência destes factos. que temos feito? Onde estão
as Leis da honra, da fraternidade, da independência e
da liberdade que nos têm mantido iguais. uns aos
outros para além da evolução motivada por uma
sociedade em transformação?
Que contributo temos dado para que a imagem
justamente negativa de uns tantos não seja apresentada como o retrato de um todo?
Onde está a solidariedade que deveria colocar cada
um em sintonia com todos - novos e velhos, Hospitalares e Clínicos Gerais, Internos e Especialistas?
Se a resposta a estas perguntas pudesse ser
totalmente positiva para a Classe. onde estaria
esta espécie de Terramoto que vem abalando os
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NOTA - Embora esta resolução date de 1973.
ela encon tra -se plenamente actualizada. Sobretudo
em Portugal onde começa nesta década o grande salto
para a Computarização das Informações.
Lembrem-se os Colegas que o doente é um Homem
e este tem os seus Direitos Fundamentais . O doente
tem direito à sua privacidade. o Médico deve garanti-la.
sempre.

alicerces em que se fundamenta o exercício da
nossa profissão?
Os sinos já dobram!
A visão do apocalipse que se abate sobre nós em
cada dia que passa, é alienada ao dia a dia absorvente.
à vivência individualista de salve-se quem puder!
Os sinos que dobrem pelos «vendilhões do templo»
expulsos pela força da razão, pe la lógica das circunstâncias, ou pela constatação das realidades actuais .
Temos que lutar pela sobrevivência, contra
uma morte planeada pela omnipotência do Estado
que reduz tudo ((à lógican dos números - nem
que para isso tenha de inventar Médicos.
Artur Osório Araújo.
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Convenções
REUNIÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA
E O SENHOR MINISTRO DOS ASSUNTOS SOCIAIS,
QUE SE FEZ COADJUVAR COM O SENHOR DR. MANTA EM 2/11/82

... É O FIM!? ... DAS CONVENÇÕES
SÍNTESE DA POSIÇÃO POLÍTICA
PARA O SECTOR DA SAÚDE
MANIFESTADA PELO
SENHOR MINISTRO E RESPECTIVO
PARECER MANIFESTADO POR
ESTA ASSOCIAÇÃO
O Senhor Ministro dos Assuntos Sociais começou
por tentar informar esta Associação dos prin cípios
político-económicos e de estruturação que iriam ser
decretado s pelo Governo através daquele Ministério
no que co ncerne à área de saú de .
Assim, afirmou que. muito embora e em princípio nada tenha contra o sector privado e de
hospitalização, condena. e como tal não aceita,
a forma em que ele se relaciona com o sector.
Indicou, por isso, en tre outros. os segu intes motivos:
1. A ausê ncia nos hospitais civis de interven ções
cirúrg icas fáceis - apendi cites e amigdalites co nforme referiu. que são quase na t otalidad e
f eita s na s clínicas privadas e, normalmente ou a
maior parte das vezes, pelos mesmos cirurgiões
que trabalham nos hospitais e que lá as poderiam execu tar .
Foico rrigido pelo Dr . Ramos Dias, mem bro
desta Assoc ia ção. cirurgião e director do
Serviço de Cirurgia do Hospital de S. José que
tal afirmação era desprovida de qua lquer fundamento já que nos hospitais civis e até no
serviço de que é director. mais de 50% dos
casos operados se referem a ape ndi cites e
hérnias.
2. A dificuldade consequente do descrito pelo
Sr. Ministro referia-se, na alínea ant eri or. à
formação de especialistas. Os médicos mais
novos. acabando o internato de espec ialidad e,
ao serem co locados nos hospitais distritais e
concelhios. sem prática de casos «fáceis». não
se sen tind o capazes para os tratar, co nsequentemente, acabam por os enviar para os hospitais centrai s vindo a saturar os serviços de
urgência destes mesmos hospita is.
Mais uma vez o Sr. Dr. Ramos Dias contrariou esta opinião referindo que a má preparação
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dos ditos espec iali stas mais jovens se deve
apenas ao anacro ni smo do funcionamento
hospitalar .
3. O c hamado direito de escolha do doente do
médico e local de tratamento não é verdadeiro
na medida em que são os méd icos que levam os
doentes para clíni cas chegand o mesmo a haver
nos S.M.S. um sistema de escolha e encaminhamento de doentes para o secto r pri va do .
Foi dito ao Sr. Ministro que se há casos
desses é pena que o se u Mini stério, tão preocupado na administração dos dinheiros do
Estado e com uns Serviços Médico-Sociais dele
dependentes, não puna esses casos que de
forma alguma co nstituem lei geral. É verdade
sim, e disso somos testemunhas. que em
inúmeras vezes são os doentes' internad os em
hospitais civis mal instalados, por vezes ce m
falta de tratamento o u assistência médica, que
procu ram ser transferidos para cl ínicas onde o
humanismo, o conforto . a privacidade e a
ef iciência de cuidados e menor t empo de interna mento lhes são o ferecidos. Ist o para já não
referir a sua preferência normal e imediata pelo
internamento numa clínica pri vada em vez do
hospital.
Para futuro conc luiu que a existênc ia do sect or
privado de hospitalização só poderá ser considerado
como um meio supletivo dos hospitais do Estado
quando estes por falta de camas ou dos meios indispensáveis de tratamento decidam contratar directa mente a hospitalização privada. Nestas circunstâncias.
a hospitalização privada terá de deixar de contar
com os doentes do Estado, isto é. com o apoio do
Estado. como seus clientes uma vez que'
O SECTOR CONVENCIONADO ESTATAL SERÁ
PARA ACABAR O MAIS BREVEMENTE POSSÍVEL.
Referiu no entanto que não queria colocar
A HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA na contingência
do seu desaparecimento de um dia para o outro
mas que SÓ TERÁ RAZÃO DE SER ENQUANTO E
SE SE MANTIVEREM AS INSUFICIÊNCIAS DO
SECTOR ESTATAL como meio supletivo.
Adiantou ainda que de imediato irá haver uma
redução drástica na utilização do sector da hos pita -
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lização privada convencionada em que está relacio nada com a fixação do dinheiro disponível do O.G.E.
a atribuir ao secto r co nvencionado .
Foi respo ndido ao Sr . Mini stro a nossa estranheza
por tai s decisões. pelos vistos Já tomadas . uma vez que
são contrárias ao que vem sendo praticado na Europa
Ocidental, designadamente na C.E.E. e através do
tratado de Roma . Mais parece que vamos entrar
num sistema em que o doente passará a ser
apenas alguma coisa para ser tratada. esquecendo totalmente toda a filosofia humana que até
nos Países de Leste tem vindo a ser reconhecida
e considerada.
Também foi mencionado ao Sr. Ministro a nos sa
estranheza porquanto a política enunciada pela AD
relativamente à saúde e à defesa do sector privado de
modo algum se assemelhavam ao que estávamos
a ouvir.

Disse, o Sr. Ministro, que os princípios em que
assenta a medicina e a hospitalização privada e a
própria filosofia da AD relativamente à saúde e à
defesa do sector privado não têm sentido e são
questões secundárias quando o factor em causa
é a falta de dinheiro do Estado já que este se
encontra à beira da falência.
Que nesta altura não há política nem partidos
políticos porque não havendo dinheiro não há
Estado e que ninguém quereria governar um
Estado que não existe.
Esta Associação disse aceitar que haja pouco
dinheiro mas que por outro lado é óbvio que em primeiro lugar se moralizem as despesas púb licas e em
particular no sector da saúde onde a começar pela
organização hospitalar até à falta de fiscalização e
co ntrolo da veracidade da doença e do tipo de tratamento tudo assenta em desmandos . Não há dúvida
que se têm verificado erros ou deturpações no campo
da necessidade ou da classificação da situação médica
em casos pontuais, mas, em nosso entender, o dever
daquele Ministério seria o de se preocupar
menos com as contas de saco e programar com a
devida antecedência e com a segurança que se
torna necessária, através dos meios de informática, o estudo dos perfis médicos e de saúde
dos diferentes casos e da probabilidade de despesa média por caso.

O Sr. Ministro porque esta Associação o lembrou
que o tratamento de doentes através da hospita lização privada convencionada saía a um preço médio
três vezes inferior ao do Estado, disse que o Serviço
Nacional de Saúde é uma responsabilidade do
Estado e que, como tal, mesmo com deficiências e
.a inda que mais caros os custos de internamento
nos hospitais, estes têm que existir, que devem
c3star cheios já que há que pagar em primeiro
lugar as responsabilidades do Estado para com
o Estado.
Foi dito ao Sr. Ministro que os hospi.tais centrais
terão sempre que existir como aiás se passa em toda a
Europa Ocidental, mas que a sua utili zação deverá ser
na medicina de «top» que exige equipamento sofisticado para um número reduzido de casos, porque
para a média cirúrgica estão as áreas convencionadas
que dispondo já de equipamento e estrutura próprias
tornam o custo de tratamento mais baixo, isto é, mais
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económico para o Estado . Aliás, na Europa Ocidental.
os hospitais são divididos fundamentalmente em três
tipos de áreas de internamento: a de cuidados intensivos, com maior apoio logístico, os casos não agudos
de moderado apoio logístico e os casos de reabi litação
quase sem apoio logístico.
Informou ainda o Sr. Ministro, e de acordo
com a futura organização do apoio sanitário às
populações. que anteriormente referira, o doente
nunca poderá ter capacidade de escolha porque
os descontos por tributação para a Previdência se
destinam exclusivamente à Segurança Social e não à
doença, já que os cuidados na doença são responsabilidade constitucional do Estado através do O.G.E.
Assim, o doente terá que ficar incondicionalmente
ao dispor da entidade que o irá tratar, isto é, do
Estado ou mais propriamente do S.N.S . interpretado, pelo Governo.
Ficou esta Associação convencida que se irá estar,
no campo dos cuidados de sa úde, perante um sistema
que em tudo mais parece cópia do que inovação do
brilhante sistema «soc iali sta» grego.
Foi perguntado ao Sr. Ministro e, tendo em consideração uma reunião havida acerca de oito meses com
ele, qual a situ ação em que se encontravam os pedidos /
/proposta s feitos por esta Associação e com a conco rdância verbal dele próprio designadamente os
segui ntes :
-

Facilidade de finan ciamento para aquisição e
modernização de equipamentos e bem assim
linha s de crédito bonificado;

-

Possibilidade de aquisição directa de medica mentos aos laboratórios;

-

Diminuição dos prazos de pagamento por
parte dos S.M .S. à hospitalização privada.

A estas perguntas o Sr. Ministro limitou-se. relati va mente às duas primeiras, a dizer que já tinha pensado
no assunto e que estaria a pensar emitir alguma
proposta ao Ministro das Finança s. Não disse qual.
nem como, nem quando. nem mesmo se já teria
iniciado alguma «dé marche».
Quanto à última e. uma vez que há cerca de dois
meses que nada nos é pago e ainda porque os últimos
pagamentos se referem a dívidas de Março/ Abril,
disse haver apenas «Um erro de percurso» por falta de
dinheiro mas que esta ria a tomar as medidas neces sárias para que tudo fo sse pago até Dezembro.
Chamámos aqu1 a atenção do Sr. Ministro que
esses pagamentos eram vitais para que as clínicas
pudessem pagar os salá ri os de De zembro e respectivo
subsidio de Natal e bem assim a tributação da Previ dência e Fundo de Desemprego. Consideramos ainda
perfeitamente imoral, injusto e inexp licável que
tendo nós que pagar pontualmente todas as contribuições, sabendo do escudo a desvalorizar. do
aumento da taxa de inflação e do aumento do
custo de vida, o Estado. executor dos impostos;
passíveis de juros de mora ou de bens penhoráveis quando em atraso, de nada se importe e
nada reponha nos atrasos de pagamento de dívidas a um sector privado já por si desprotegido e à
beira da rotura .
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Opinião

POSIÇÃO DA HOSP-ITALIZAÇÃO PRIVADA NO MOMENTO ACTUAL
Comecemos por distinguir os dois tipos fundamentais de HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA existente no nosso país :
Em primeiro lugar estão as Casas que trabalham
no sector exclusivam ente privado. em que a capaci-dade finan ce ira do s doentes não põe limitações às
tarifas aplicadas . além das impostas pela economia de
mercado e pelo valor dos laud os da Ordem dos Médicos
e que não estão portanto suj ei ta s às tabela s da s Convençõe s e do s SERVIÇOS MÉ DIC O-SOC IA IS
Mesmo assim . esta s têm s1do vítimas . da inflação
desenfreada que nos últimos anos se abateu sobre o
nosso país, da profunda modificação da estru tu ra
social portuguesa , vi ram as suas gestões de sequilibradas pelo aumento fabulo so do custo da produção
( 1 para 1O seguramente nos últimos dez anos). quer
no que diz respeito a sa lários. quer na elevação em
f lecha do preço dos produto s que uti li zam. na carestia
do equipamento e no aumento da mão-de-obra da
construção civil. Hoje, tal vez Já nã o haja nenhuma . que
não se veja obrigada - para manter uma densidade
de ocupa ção rentável - a lan çar mão dos doentes da
medicina co nvencionada e até. nal gumas especialidades, de doentes dos SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS
A maioria da HOSPITALIZAÇÃO PRI VADA em
PORTUGAL porém . tem a sua casuística dividida en tre
os doentes da s Companhias de Seguros. utentes da
Medicina convencionada , algun s parti culares e uma
grande maioria de utentes dos SE RV IÇ O MÉD ICO -SOC IAIS . É esta a HOSPITALIZAÇÃO PRI VADA que
atravessa hoje uma crise económica gravíssima .
Porquê/
É sabido que em Portugal desde o advento do
ACORDO entre os SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS
e a PREVIDÊNCIA, aquelas Casas de Saúde cuja
colaboração para a resolução do caos assistencial em que o País tinha caído em 1966, com listas
de espera inconcebíveis em todos os Hospitais
Públicos, receberam um preço político e inferior
ao custo da hospitalização pública.
Com o dobar dos tempos, à medida que a
inflação ia tomando conta do País, fizeram-se
várias actas adicionais ao Acordo, que benefi ciaram sempre a hospitalização pública, enquanto
a privada era marginalizada e nem sequer - o que
era contrário à letra da Lei - era ouvida.
Em 1976 a desproporção atingiu 1 para 6 .
A destruição da Hospitalização Privada esteve
então iminente. Na realidade, desde o início da
ASSOCIAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA
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cerca de 45% dos associados tinham desaparecido. Peran te a dramaticidade dos factos. o Governo
concordou em nomea r uma Comissão interministerial para estudar o problema . Comissão a que facultamos toda a nossa Co ntabil idad e, e que concluiu
pela razão das nossas queixas e pela justiça de nos
serem atribuídos retroactivos sobre a facturação
emitida de 1972 a 1976.
Ao toma r conhec imento desta decisão, o Governo
consi derou que aquela Comissão não tinha poderes
executivos e que o problema ia ser apreciado nos
lugares competentes. v. g . na Comissão Paritária .
· Até hoje nada se resolveu sobre o assunto .
Submetidos a um verdadeiro trabalho de escravo ,
três CASAS DE SAÚDE da área de Lisboa, demonstraram que em 1977, no custo do tratamento dos
20 000 doentes que tinham operado, tinham poupado à NAÇÃO uns 300 000 contos, pois os mesmos doentes operados nos Hospitais Públicos, de
acordo com os custos vigentes teriam custado
mais essa mesma importância.
A nossa luta pela so brevi vência não conheceu tré gua s. De vez em quando o Governo dava -se ao luxo de
nos oferecer umas ma gra s alterações parcelares à
tab ela , se m significado económico. e foi só em princípios de 1980 que conseg uimo s finalmente uma
melhoria de situação, que baixou a desproporção
entre o privado e o públ ico a 1:3 . Em igualdade
de casuística, o custo do doente na Hospitalização Privada ronda os 20 000 escudos e nos Hospitais Públicos, dado o aumento na demora média
em relação aos privados aquele valor ascende a
3000 escudos X 20
60 000 escudos. E mesmo
ass1m o va lor de 20 dias, atribuído à demora média no
Hosp1tal Público. não se me afigura muito líquida de
admitir . Lan çando mão destes números. JUlgo que
o agravamento dos custos da produção hospi·
talar Portuguesa atinge alguns milhões de contos
a mais do que aqueles que atingiria se o problema
fosse totalmente resolvido pela Hospitalização
Privada. É óbvio que o quantum de exagero que
nos possa ser assacado por esta afirmação não
lhe tira o seu significado real, pois o quantitativo de
casuíst1ca altamente diferenciada que o Privado não
prat1ca ou se o faz é também raramente. não 1nval1da
de modo. nenhum aquilo que atrás d1s sem os. ·
Ao longo do GOLGOTA que temo s per co mdo. pe rdemos o Fundo de Manei o. a própria liquidez. a possibilidad e de pagar atempadamente aos trabalhad ores
da Saúde que tratam os doentes dos SMS. aos que
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nos fornecem os produtos que se tornam necessários
para o tratamento dos doentes; tornou-se um quebra-cabeças . a necessidade de não dei xar degradar as
instalações e o equipamento .
Demora s houve se mpre por parte do Estado para
nos pagar o que nos deviam e isto. segundo um Ministro do sector. não devena perm1t1r que nos fos se m
apl1cados JUros de mora por não pagarmos nos prazos
dev1dos à Prev1dênc1a . o que a1nda hoje a despeito
d1sso sucede á ma1or1a da s Casas . E em contrapartida.
quantas vezes para podermos satisfazer os nossos compromissos financeiros. munidos duma
declaração de dívida dos Serviços Médico-Sociais, temos de recorrer à Banca. pagando-lhe
os respectivos juros. que ninguém nos reembolsa.
Subsídios do Governo, que a função que desem penhamos na Soc1edade Portuguesa . Ju Stificava ma1s
que em mu1tos outros campos . em que eles se sucedem ... nunca os tivemos.
Empréstimos a juro bonificado. nunca foram
para nós.
Para nós não houve este ano a indexação relativa à inflação oficialmente admitida pelo Estado
e prevista nos dois últimos Acordos. mas nós
vamos ter que pagar o aumento de 24,5% na
massa salarial. conforme estabelecido no Contrato
de Trabalho que aguarda publicação no Boletim do
Trabalho. não falando já no aumento correlativo
dos Impostos: Previdência, Desemprego e Profissional.
A HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA PORTUGUESA, em particular aquela que serve indistintamente todas as classes da população. fiel á CARTA DE
NUREMBERG . fiel à declaração de BEAULIEU . na
linha de pensamento e acção do Comité Europeu de
Hospitalização Privada e do Mercado Comum Europeu. caminha em Portugal para a miséria, estrangulada continuamente pelo Governo.
A LIVRE ESCOLHA DO MÉDICO PELO
DOENTE, CHEGARÁ A SER APENAS APANÁGIO
DOS QUE NA SOCIEDADE PORTUGUESA ESTÃO
BEM INSTALADOS NA VIDA. Para o homem
comum. economicamente débil, para ele, a estrutura unificada e estatizada da saúde, o médico
funcionário, o colectivismo despersonilizante.
em que o homem é tratado ora por um ora por
outros, sem saber por quem, ao sabor dos horários de trabalho do pessoal arregimentado da
saúde.
O ideal social de ANEURIN BEVAN. nem na própria Inglaterra. passou de uma utopia generosa.
A Nação perderá milhões ao perder a HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA CONVENCIONADA. mas não há
dúvida que parece caminharmos para um futuro
em que a tentação totalitária ultrapassará a
economia de gestão, os princípios filosóficos em
que assenta a Sociedade Ocidental.
Será assim que iremos comparecer perante a CEE?
Oue fazer para o evitar?
O País necessita em absoluto da HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA CONVENCIONADA :

10

- Por imperativo da sua filosofia de vida - Por
imperativos económicos.
A HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA CONVENCIONADA necessita que o País a ajude:
- Permitindo-lhe a possibilidade de renovar o
seu equipamento e as suas instalações, de modo a
poder desempenhar com o nível necessário, a
nobilíssima função que é o LEIT MOTIV da sua
existência.
-Não lhe impondo um trabalho escravo:
- Permitindo a indexação anual necessária
para a colmatagem dos efeitos da inflação no valor
considerado como válido pe lo Governo. como já foi
acordado e não cumprido.
- Satisfazendo para já, a tempo e horas, o
pagamento dos honorários médicos e o valor
dos serviços prestados pelas Casas.
. - CREMOS FIRMEMENTE SER OPÇÃO FUNDAMENTAL A EXISTÊNCIA DUM SISTEMA DE
SAÚDE MISTO, EM QUE AS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E PRIVADAS, ACTUEM EM SINCRONIA DE ESFORÇOS, COM IGUAIS DIREITOS E
DEVERES, PARA BEM DOS DOENTES. Não podemos continuar a permitir que as Instituições Privadas •
funcionem dominantemente de tarde. enquanto as
públicas trabalham apenas de manhã.
Todas elas têm de se organizar de modo a que.
quer numas quer noutras. haja grupos de trabalho
actuantes. quer de manhã quer de tarde. Só assim se
poderá rentabilizar ao máximo, o equipamento sofisticado que a Medicina moderna exige. E com isso só
beneficiarão os doentes e simultaneamente os técnicos
da saúde. através duma melhor possibilidade de realização pessoal e colectiva.
A desfazagem de 1 :3 hoje existente entre os custo
do Hospital Privado e o custo do Hospital Público tem
obrigação de ser diminuída. mas à custa de uma
melhor rentabilização do Hospital Público. não do
trabalho escravo do Privado :
- Valorizando e modernizando o funcionamento
dos ambulatórios. com particular incidência ao nível
do Hospital de dia e da assistência domiciliária. de
modo a reduzir ao mínimo a ocupação da cama
hospitalar.
- Estabelecendo quer no Ho spi tal . quer nos
grupos hospitalares. uma proporção justa . entre
grupos de camas com o apoio logístico de grau de
sofisticação variável. con forme o fim a que se destinam.
- Reestruturando as funções dos diferentes trabalhadores do Hosp ital. de modo a dar-lhes um conteúdo insofismável. de modo a que seja impossível
ocupar pessoal diferenciado em trabalhos de menor
significado funcional.
- Para combater os elevados índices de
absentismo e rotação actuais, torna-se imperiosa
a elaboração duma Política de Acção Social. que
através de uma melhor «motivaçãoH, permita conjuntamente com as medidas atrás enunciadas
uma melhor rentabilidade do Hospital Público.
João Jaurez Ramos Dias
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A EXPERIÊNCIA DA MEDICINA SOCIALIZADA EM PORTUGAL
Comunicação apresentada no Colóquio sobre
Medicina, realizado em Paris em 16 de Outubro
de 1982- UNAM- Union Nationale pour
l'avenir de la Médecine
Penso que a contribuição que a experiência de um
país como o meu poderá trazer. advém sobretudo das
transformações políticas e sociais decorrentes da
revolução portuguesa de 1974 e das trocas de ideias
que no campo da saúde têm tido lugar.
Num certo sentido. o que aconteceu em Portugal
poderá servir como modelo experimental, encurtado
no tempo e no espaço para países maiores.
É um país com actualmente cerca de 1O milhões de
habitantes. Destes. 40% situam-se na zona das
grandes cidades de Lisboa e Porto e quase 80% na
zona litoral, junto ao mar. Fica assim uma zona interior
subpovoada e mais atrasada. agrícola e pobre. donde
provém a maioria dos portugueses que conhecem· a
França como emigrantes. e que são mais de 3 mi lhões
em todo o mundo. Se essa assim etria ainda existe, há
60 anos era muito mais marcada e. num contexto
geral de bai xo nível de vida mais acentuado .
Desde 1926 Portugal foi governado por um
regime autoritário. conservador. clerical e paternalista . inspirado nos regimes fascistas. então em moda
na Europa, que se apoiava na alta burguesia , quer
urbana quer rural e na Igreja .
Nos anos 50 e 60 observou -se uma progressiva
industrialização e uma crescente emigração quer para
as cidades quer para a Europa, que esbateram muito o
carácter tradicional agrícola e patriarcal do País .
Ape sar duma nítida melhoria objectiva dos padrões de
vida. as tensões sociais criadas. o contacto com sistemas políticos mais modernos. e sobretudo a esclerose
ideológica e humana do regime , levaram a genera lidade da população portuguesa. nomeadamente os
jovens. a acolher com entusiasmo a revolução de 74 .
A curto prazo. porém. as correntes ditas de
esquerda tornaram-se hegemónicas dentro da revolução e assistiu -se a uma fase de grande turbu lência
durante a qual se procedeu à nacionalização da grande
indústria. da energia, da banca, dos seguros. dos
transportes. de terras. e no fim da qual se verificou
que cerca de 70% da economia e sobretudo os
sectores básicos se encontravam nas mãos do Estado
-situação que apesar de tudo ainda se mantém.
Isto até porque se encontra consignada na Constituição então elaborada, que é uma estranha mistura
do ideário demoliberal clássico no campo político e de
filosofia marxista no campo económico-laboral.
Apesar de uma intervenção militar ter posto termo
à hegemonia comunista em 1975, as eleições de 1976
levaram ao Governo o partido socialista que aí se
manteve. directa ou indirectamente até 1980. Então
uma aliança de socia is-democratas e de democratas
cristãos. portadores de uma ideologia essencialmente
neo-liberal . ganhou as eleições e procurou mudar as
orientações socializantes até então seguidas .
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Infeli zmente. no fim de 1980. o líder dessa coligação faleceu num desastre de aviação e. embora
ainda no Governo. o referido grupo entrou numa fase
indefinida e de orientação política pouco clara. cuja
saída dificilmente se descortina.
Mas isso é outro problema, porque aos portugueses compete encontrar so lução .
As consequências económico-financeiras de todas
estas tran sfo rma ções políticas foram enormes . Como
porém não sou economista e julgo que a maioria de
vós também o não é. abstenho-me de vos falar da
evolução do PNB. do OGE. da taxa de crescimento.
balança comercial. etc .. para vos fornecer alguns
dados ao nível do homem comum que vos permitam
ter uma ideia de referência quanto à estrutura geral da
economia e dos padrões de custo de vida que ajudem
a melhor apreciar os problemas próprios à saúde.
Para co me çar. Portugal é um país pobre. por
padrões eu ropeus. com um rendimento anual per
capita -;e cerca de 1500 dólares. que não aumentou.
antes pelo contrár io. após a revolução . Antes desta.
embora os padrões de vida e salários fossem bai xos.
o Estado Português era um Estado comparativamente
rico. com as finanças equilibradas. uma moeda forte e
estável e uma apreciável reserva de ouro.
Após 197 4 houve uma explosão súbita do valor
dos salários. mercê do aumento das possib ilidad es
reivindicativas dos trabalhadore s. com aumento do
poder de compra e larg o acesso aos produtos de
consumo. Este aumento de sa lários não teve paralelo
em aumen to da produtividade. mercê duma quebra
gen erali zada de disciplina nas unidades produtivas. de
lei s de trabalho excessivamente idealistas e da
adopção duma forma de produção socialista. larga mente controlada pelo Estado ; que retirava à iniciativa
privada os sectores fundamentais da economia e
elevava para o dobro o número de funcionários
públicos .
Consequen temente. o Estado português tem
actualmente uma dívida externa igual ao seu orçamento anual. suporta um défice nas empresas estatizadas de 15% do seu orçamento. bem superior ao
orçamento da saú de. e faz um orçamento com o
défi ce previsto da ordem dos 25% e o País apresenta
uma balança comercial com um acentuado défice .
Esta crise económica geral não poderia deixar de
ter repercussões individuai s; o aumento temporário
do poder de compra dos trabalhadores foi rapidamente
absorvi do por um aumento dos preços da ordem dos
seis ou sete vezes em oito anos e uma inflação anual
que ronda os 20 a 25%.
Assim. num país em que o salário mínimo é de
1000 FF por mês e o médio é calculado em menos de
2000 FF e os rendimentos superiores a 150 000 FF
anuais são afectados por 85% de imposto , o preço de
uma refeição num pequeno restaurante é de cerca de
30 a 50 FF. o kg de carne ou de café custa 60 FF.
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o aluguer de uma pequena casa custa de 2000 a
3000 FF mensais. um bilhete de cine ma custa 1O FF e
de teatro 30 FF. um quarto de hotel de 200 a 400 FF.
um automóvel médio 50 ou 60 000 FF. um estúdio de
200 ou 300 000 FF. um fato de homem de 1000 a
2000 FF. o litro de gasolina 5 F. etc .
Apesar da discrepância aparente entre salár ios e
preços. os restaurantes. «boites». armazéns e «boutiques» estão cheios. é difícil compra r ou alugar uma
casa . comprar um automóvel; o trânsito é intenso.
etc .. etc .. o que evidentemente demonstra a existênc ia
de uma economia paralela não detectada pelas estatísticas oficiais.
Em resumo. uma sociedade em que a maioria da
população partilha dos desejos e hábitos de consumo
da Europa Ocidental mas que vive. como um todo.
acima das suas possibilidades. quer por falta de recursos materiais do país . quer po r uma industriali zação
insuficiente que estagnou. quer. e sobretudo no
momento actual, por uma organização socialista da
economia. que se não caracteriza por uma alta produtividade .
Por outro lado existe uma faixa ainda importante
mas que tende a reduzir-se com o esquema de vida e
os problemas próprios de um país em desenvolvimento. que poderia eventualmente beneficiar com um
esquema socia lista mas que os teóricos pretendem
tomar como o todo , o que seria talvez verdade há
40 anos. alargando à generalidade um figurino que e isso é todavia duvidoso - a ela se pudesse aplicar.
Penso que este breve esboço da evolução política e
económica do país se torna va essencial para a compreensão da evolução da política e organização da
saúde e dos debates que tem gerado e que são. como
veremos. paralelos.
Foi na década de 40 e. é preciso acentuá -lo. bem
antes da revolução socialista. que se iniciou o processo de estatização da prática médica em Portugal.
Foi criado um sistema de Caixas por ramos de actividade económica que. para além de efeitos de segurança social. incluía no seu âmbito assistência médica .
Este sistema que funcionou durante todo o anterior regime e que largamente ainda se mantém.
embora não legalmente do Estado. constituía uma
organização para-estatal. O seu financiamento provinha de contribuições dos trabalhadores (7 por cento
do salário) e das entidades patronais (21 por cento do
salário) dos quais cerca de um terço se destinava à
saúde e o restante à Segurança Social.
O sistema foi-se alargando e englobando cada vez
mais população, que deixava assim de ser tratada pela
assistência pública e por instituições de caridade,
essencialmente religiosas. e eram a base anterior da
assistência às populações pobres. No início da década
de 70. quase toda a população trabalhadora e suas
famílias estava abrangida, com a excepção dos funcio nários públicos e algumas grandes empresas que possuíam esquemas próprios.
O sistema fornecia assistência médica (Clínica
Geral e Especialidades e meios auxiliares de Diagnóstico e Terapêutica). medicamentosa (com livre prescrição e comparticipação de 75 por cento dos custos
dos medicamentos). Internamento Hospitalar do
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Estado e até uma contribuição. embora pequena no
Interna mento Privado. para além de outras pequenas
prestações como próteses. ócu los. calçado ortopédico. etc .
Aparentemente. um sistema perfeito. Só que a
prática funcionava extremamente mal.
Os Médicos trabalhavam quase todos em tempo
parcial, com a ob rigação de observar 12 doentes em
2 horas. e auferindo actualmente 1000 FF mensais
por cada período de 12 horas semanais. em regime
salariado. Uma enorme burocracia cresceu à volta do
sistema ao ponto que. actualmente. por cada doente
observado se dispendem 30 FF dos quais o Médico
recebe 4, o que dá ideia do desperdício administrativo.
Este ainda é mais nítido se disser que para 7000 Médicos em tempo parcial de 12 horas semanais. existem
15 000 funcionários em tempo completo.
Não existia liberdade de escolha. observava-se
marcada lista de espera - que na s consultas de Especialidades podia chegar a semanas. Mas. e sobretudo.
verifica-se uma completa despersona lização da
relação Médico/Doente. A relação dá -se entre a organização e o doente. este não sabe sequer o nome do
Médico e vice-versa .
Recordo-me de um doente se queixar em privado
da má atenção do Médico da Caixa e o Colega que o
ouvia lhe perguntar se ele já tinha pensado que, para o
Médico . ele era também o doente da Caixa l
Para compensar um pouco esta relação impessoal
e curta. os Médicos lançam na mão dos doentes os
mais variados impressos de requisições de análises.
radiografias. medicamentos . etc .. cujo preenchimento
acaba por ser a sua principal missão no sistema e cujo
custo total é com certeza bem superior ao de um Acto
Médico correctamente efectuado.
É impressionante o ar perdido de um doente que,
após uma entrevista de curtos minutos. pela qual
muitas vezes esperou dias. é rapidamente empurrado
do Gabinete Médico com um molho de papéis multicores e com o seu problema rigorosamente na
mesma. para ir a outro ponto onde a cena recomeça .
A única coisa que vai adquirindo ao longo do processo é um aumento da farmácia particular, que quase
todos os doentes possuem. e que o Estado pagou sem
benefício aparente para ninguém .
Evidentemente que a qualidade da medicina praticada é muito baixa. com consequente desprestígio da
Classe Médica junto do público, que é extremamente
crítico em relação à assistência recebida.
Efectivamente. a grande maioria dos utentes só
recorria ao sistema por doenças menores. para obter
uma justificação oficial de doença, para receber os
benefícios quanto a medicamentos e meios auxiliares
de diagnóstico, utilizando a rede hospitalar ou clínica
privada, consoante a sua capacidade económica.
quando tinha uma doença grave.
Ao mesmo tempo tinha-se desenvolvido uma rede
nospitalar do Estado que. partindo da capital tinha
absorvido os hospita is de todas as cidades importantes.
anteriormente posse de organizações de caridade
loca is, de carácter religioso. e tinha procedido à construção de novas unidades hospitalares .
Esta rede continha contudo o paradoxo de. nos
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grandes centros, ser constituída por unidades antigas
com más condições de trabalho e de assistência,
cheias de Médicos e de doentes e nas cidades mais
periféricas, por hospitais novos mas com falta de
Médicos e consequentemente poucos doentes e
subaproveitamento marcado. Este panorama ainda se
mantém e decorre sobretudo de razões soc iai s, fora
da Medicina, que já referimos .
Estes hospitais eram e são pertença do Estado e os
Médicos que neles trabalham são funcionários públicos
com uma Carreira fortemente hierárquica. Todavia , os
vencimentos neles pagos nunca foram de molde à
grande maioria dos Médicos neles poderem fa zer
ocupação exclusiva, sendo encarados como locais de
treino, sobretudo no início da Carreira e pontos de
satisfação profissional e aquisição de prestígio, pelas
técnicas avançadas que permitiam para os Médicos
mais velhos.
Veja-se, mesmo após aumentos feitos há 2 meses,
os vencimentos mensais são para um Chefe de Clínica
3200 FF, para um Especialista 2650 FF e para um
Interno 2100 FF, acrescidos de 40% se fizerem
urgências e de 30% se participarem no ensino. De notar
a diferença de apenas 1100 FF entre o ponto mais
bai xo e o mais elevado das Carreiras.
Evidentemente que, paralelamente a estas organizações do Estado, existia uma larga Clínica Privada,
quer em ambulatório, quer em internamento. Este
possuía cerca de 1O% das camas mas tinha a seu
cargo quase 30% do movimento total. dado que,
embora o acesso aos Hospitais do Estado fosse praticamente gratuito, as condições hoteleiras eram
bastante fracas na maioria deles.
No início da década de 70 quase todos , dos 9000
Médicos então existentes, exerciam actividade em dois
dos ramos descritos - Caixas, Hospitais e Medicina
Privada - e grande número nos três.
Paralelamente havia um certo número de Médicos
que se dedicava à Saúde Pública .
A importância deste grupo, apesar de peqweno,
radicava em dois factores : primeiro, a preocupante
situação sanitária existente no país nos anos 60,
comparativamente aos restantes países da Europa,
com a mais elevada mortalidade infantil e materna e a
mais elevada taxa de mortalidade por doença s infecto-contagiosas, nomeadamente diarreias e tuberculose .
Segundo, a sua forte influência nas decisões tomadas ,
pois que, como funcionários fortemente ligado s a
questões administrativas, tinham muito maior audição
no aparelho de Estado do que os Clínicos.
A acção deste grupo foi meritória, pois em pouco
mais de uma década conseguiu uma diminuição da
mortalidade infantil a cerca de 1/3, sobretudo a pós-neo-natal, da mortalidade materna a metade, o
número de partos sem assistência a 1/ 3, a mortali dade por diarreias a 1/ 10 e por tuberculose a 1/6.
Evidentemente que estes re su ltados não se deveram
unicamente à acção dos Centros de Saúde de activi dade profiláctica de vacinação e de educação san itária
criados em todo o país , mas também à melhoria das
condições de vida e ao contacto com populações mais
evoluídas causado pela emigração, mas a sua acção
tem de se considerar relevante.
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O problema surge quando este grupo idealiza um
sistema de saúde ambulatório centrado e dirigido pela
Saúde Pública , em que o Clínico Geral passa a ser uma
peça secundárias, integrado num sistema dito de unidades primárias, como se a actividade médica pudesse
alguma vez ser considerada primária. Com o seu
espírito de funcionários e a sua formação para tratar
massas e não pessoas, põem de lado a relação pessoal
Médico/Doente e a livre escolha do Médico e tornam o
Médico um funcionário salariado, cujo esforço e qualidade de serviço não terá qualquer tradução remuneratória. Simultaneamente, a actividade Médica Especializada- sairia do ambulatório e passaria quase na
totalidade para os Hospitais .
Depois da revolução de 1974, após um período de
esquerdismo em que os Serviços de Saúde entraram
quase em autogestão, dirigidos pelos seus trabalhadores, com uma total subversão da hierarquia, que
não lhe pôde dei xar de fazer piorar largamente a qualidade de serviços. a Constituição de 1976 consignou
a criação de um Serviço Nacional de Saúde.
O texto constitucional declarava que todos os cidadãos deveriam ter direito a cuidados de saúde iguais e
gratuitos independentemente da sua condição económica. princípio que ninguém contestava.
Só que o Partido Socialista, ao pretender dar corpo
ao preceito constitucional. adoptava o projecto avançado pelos san itari sta s. acrescentado da impossibilidade de acumulação do Serviço Público com o Pri vado, funcionarizando deste modo a larga maioria do
exercício da Medicina no País.
Como primeiro passo para a execução do seu
proJecto, estendeu a toda a população os benefícios
concedidos pelas Ca1xas de Emprego, englobou -as
nos Serviços do Estado e passou a finan ciar todo o
Sistema de Saúde pelo OGE. situação que amda se
mantém .
Nessa altura a Classe Médica. através da Ordem
dos Médicos. reagiu fortemente contra um projecto
que o próprio êx1to das campanhas sanitanstas tor nava desajustado às necess1dades da ma1or1a da
população. que tena de sofrer as consequênc1as de
uma política que talvez apenas fo sse aconselhável para
uma estreita faixa .
Consciente da impossib ilidade de dar re sposta a
toda a população através da Medicina Privada pura,
que entretanto se tinha tornado muito mais cara, da
necessidade de dar ocupação a milhares de Médicos
jovens que se formaram em grande número (são
actualmente 23 000). da necess idade de fa zer a co bertura Médica do País, fortemente distorcida e de dar
cumprimento ao preceito constitucional de igualdade
de direito à Saúde, apresentou um projecto alternativo .
Este projecto preservava a liberdade de escolha do
doente, mantinha a relação personalizada Médico /
/ Doente e garantia o pagamento por Acto Médico,
co nsiderado como essencial para uma boa qualidade
de serviços. pela emulação que mantinha entre os
Médicos.
Consistia numa Convenção entre a entidade pagadora, o Estado ou Empresa Pública para o fim constituída, e a Classe Médica, quer para Clínica Geral. Especialidades e meios comp lementares quer sobretudo
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para o ambulatório, mas também para o Internamento
Privado . As instituições do Estado seriam financiadas
pelas mesmas tabelas, proporcionalmente aos serviços
prestados, e os doentes que recorressem a entidades
privadas, não aderentes à Convenção, seriam reembol sados pelo valor desta.
Aos Médicos de Clínica Geral, sobretudo jovens,
que ocupassem lugares em pontos carenciados seria
garantido um mínimo de vencimento semelhante à
Carreira Hospitalar do Estado, se em regime Convencionado o não atingissem, e que compensaria a sua
colaboração em Serviços de Saúde Pública e nos
pequenos Hospitai s.
Aos Médicos e Especialistas Hospitalares seria
permitida a adesão à Convenção, fora das suas horas
de serviço hospitalar .
A disputa durou alguns anos e culmi nou na greve
Médica de 1979, durante a qual tivemos o apoio dos
Colegas de vários países da Europa , que defendiam
também os ideiais de liberdade da profissão por que
nos batíamos e que mais uma vez agradecemos .
A reacção da Classe Médica impediu que o projecto
do Partido Socialista entrasse alguma vez na prática.
Os partidos que ascenderam ao Governo em 1980
tinham adoptado como política de saúde a filosofia que
a maioria da ·classe Médica propunha e durante esse
ano foram tomados os primeiros passos no sentido de
lhe dar concretização prática, tendo sido celebradas as
primeiras Convenções e alargado o sistema de reembolso à Medicina Privada e legisladas Carreiras dentro
da linha proposta.
Com a mudança de Governo , consequente à
morte do líder da coligação, tudo se alterou.
Invocando razões de ordem financeira, esquecendo
as razões filosóficas subjacentes aos projectos em
confronto, o actual Governo acaba de publicar um
Sistema de Saúde em tudo semelhante, no conceito, ao
proposto pelo Partido Socialista.
É inegável que o sector da saúde em Portugal sofre
de carências financeiras graves .
É evidente que num país com uma ta xa de inflação
tão elevada como Portugal. a evolução dos números
absolutos tem pouco significado . Todavia desde 1977,
altura em que o Sistema passou, como vimos, a ser
·financiado pelo Estado, tem sido atribuída à Saúde uma
percentagem de cerca de 3,5% do PIB, manifesta mente abaixo do que é comum na maioria dos países
europeus.
A percentagem , no orçamento conjunto do Estado,
para a Segurança Social , tem vindo todavia a decrescer
de 10 % para menos de 8 %.
As verbas distribuem -se principalmente pela rede
Hospitalar (45 %), comparticipação em medicamentos
(20 %) e serviços ambulatórios (25%) . Destes, apenas
1/5 se destina a pessoal Médico e 1/ 3 a pessoal administrativo .
As despesas têm crescido mais ou menos ao ritmo
da inflação, excepto as despesas com pessoal médico,
decorrentes da entrada de numerosos Médicos jovens,
que no actual sistema têm emprego estatal garantido,
por enquanto, e que aumentaram cerca de 1O 000 nos
últimos anos e as despesas com medicamentos .
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Enquanto que em 1977 os medicamentos representaram 4 biliões de escudos, ou seja, menos de 20%
do orçamento, em 1982 estão calculados em 16 biliões,
ou seja, cerca de 30%.
Este aumento decorre sobretudo do aumento dos
preços dos medicamentos, independente dos Serviços de Saúde, pois depende do Ministério do Comércio e da desvalorização do escudo, pois são na maioria
importados.
No sentido de fazer face a um défice calculado em
cerca de 1 bilião de FF , o Mini stério dos Assuntos
Sociais tomou várias medida s. aliá s bastante impopulares .
Embora mantendo a prescrição livre e as comparticipações iguais de 75 % nos medicamentos nacionais e 60% nos estrangeiros, impôs uma taxa de 2 FF
em cada medicamento prescrito .
No nosso entender, teria sido melhor cortar a
participação nos medicamentos de menor valor finan ceiro , portanto menos 1O FF, e sobretudo terapêutico
(vitaminas, tónicos) que seriam de maior venda.
e manter sem alteração a participação nos re stantes
ou até aumentá-la .
Também no mesmo sentido foi cortado totalmente
o reembolso a consultas e Hospitalização Privada não
Convencionada , e os Hospitais que eram gratuitos
passaram a debitar internamentos em enfermarias por
230 FF diários e em quarto privado por 620 FF, para
serem pagos directamente pelos doentes que o pudes·
sem fazer. no total ou em parte .
Além disso foram introduzidas Taxas Moderadoras
para utilização dos Serviços, entre 2 e 120 FF .
Foi aduzindo razões economicistas que o Ministério dos Assuntos Sociais rejeitou a proposta da
Cla sse Médica, embora um estudo económico feito
por uma Comissão conjunta tivesse demonstrado que
não diferiam substa ncialm ente da proposta estatizante
que propunha e dentro dos valores modestos de
20 FF para consulta de Clínica Geral e 30 FF para
Especialidades, ou seja , cerca de 1/5 dos valores
comuns em Clínica Privada , situando-se ambos em
apenas cerca de 15 % do orçamento da saúde . A
Ordem dos Médicos tinha tanta confiança nos seus
cálculos que fez ao Governo uma proposta plafonada,
em que o valor do Acto Médico desceria se o número
de Actos Médicos excedesse o calculado, como era
preocupação do Governo.
Mesmo assim, e contra o protesto da maioria dos
Médicos, foi introduzida uma Carreira de Clínic<J Geral
em que é dado aos Médicos, para assistência a uma
população de 2000 doentes em lista , com 36 horas de
trabalho e possibilidade de atender doentes a qualquer
momento fora destas horas. um salário de 2350 FF
mensais com um suplemento variável conforme a
localidade, que atinge no máximo 1100 FF .
Numa palavra . vai-se manter o sistema anterior com
os inconvenientes já descritos e com a ·agravante de
se r mais alargado e não já praticado como actividade
supletiva, por Médicos que poderiam suprir as defi ciências do sistema com o razoável treino adquirido na
prática hospitalar e privada , que simultaneamente
exerceriam, mas por Médicos trabalhando exclusiva -
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mente para um sistema burocratizado, desmotivante.
sem esperanças de melhoria. quer em termo s técni cos
quer sócio-profissionais .
Apenas o desejo de segurança de muitos Médicos
jovens e o seu elevado número. que lhes tira ca pa cidade reivindicativa. fez com que bastantes tivessem.
contrafeitos, aceite o plano .
Entretanto. tomam-se medidas para transferir o
ambulatório das Especia lidades para os Hospitai s e
anuncia -se que as Convenções existentes para meios
au xiliares de diagnóstico e terapêutica (Laboratório.
Rx, Fisioterapia, ECG). só serão mantidas enquanto
necessárias. bem como as Convenções para Serviços
Cirúrgicos e Hospitalização Convencionada. aliás de
muito pouca expressão (cerca de 1 % do orçamento.
dado o fraco pagamento feito de cerca de 120 FF
diários. ou seja. metade do preço de custo da diária
num Hospital do Estado.
Prepara-se assim uma estatização de saúde para a
maioria da população e dos Médicos, com todos os
defeitos que lhe são inerentes, re stando a Clínica
Privada . sem qualquer participação do sistema . para
uma minoria da popula ção e dos Médicos. economicamente mais favorecidos . Como orientação, posso
dizer que um Médico em regime privado pode auferir
facilmente uma média de 15 a 25 000 FF mensais e o
Internamento ronda os 600 FF diários. Fica-se quase
com a suspeita de que. alguém com uma visão míope e
pérfida . pretende a degradação dos serviços públi cos .
na esperança que esta force os doentes a recorrer a
serviços privados. ainda que com esforço económico
incomportável.
Re stam as Convenções e sistema s de reembol so
ainda existentes com grupos de pressão poderosos.
como os fun cionários públicos. ban cários. jornali sta s.
TV . correios. militares. que no conjunto representam
cerca de 20% da população. O Estado tem tentado
todavia tudo para os absorver. poi s a sua existência
repre senta . um termo de comparação vivo. que lhe é
desfavorável . Por exemplo, o sistema dos funcionário s
públicos apresentou, para além de um se rviço livre em
que os utentes se sentiram muito mais satisfeitos. uma
capitação de 2300 escudos enquanto que o Serviço
Estatal, co m todo os se us defeitos. dispendeu cerca de
6000 escudos por utente. em 1981 . A diferen ça
advém em grande parte do primeiro utilizar em administração 2.3% do se u orçamento. enquanto que no
Estado tal verba atinge os 30%1
Infeli zme nte ou felizmente. nã o lh es posso dar
outra co ntribuição ao vosso tema de Experiên cia da
Medicina Socia li zada no estrangeiro. po is só agora ela
se inicia com força no meu país . Julgo todavia que
a experiência vivida me permite tirar desde já algumas
conclusões:
-

Um sistema de assistência médica estatizado
fornece uma má qualidade de M edicina pela
tran sfer ência que procede da relação livre e
pessoal entre Médico e Doente para uma
relação despe r so nali zada In stitui ção/ Doente,
em que o Médico perde a sua ind epend ênc ia e
se des motiva . ao adquirir a qualidade de mero
funcionário buroc rata ;
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-

A pretensa vantagem financeira que apresenta
ao restringir os honorários médicos e ao tirar-lhe relação com a qualidade e quantidade dos
serv iços prestados. perde-se co m o aumento de
gastos em meios auxiliares e medicamentos e.
sob retudo . no empolamento dos gastos admi nistrativos;

-

Encontra -se desaju stado às tradições. anse ios e
neces sidades. fí sicas e espirituais. da s popula ções da Europa Ocidental.

Assim co mo a «Comedia deli 'Arte» caiu um desuso
porque os personagens que retrata já não têm exp ressão social viva. reconh ece-se cada vez mai s que os
personagens da «Co media deii'Arte soc iali sta».
o burguês gordo. egoísta e tirânico e o proletário
esquá lido. faminto e exp lorad o, já não são figura s
numericamente dominant es da sociedade europeia. e
devem ser arrum ada s nas pratele1ras da hi stór ia. ao
lad o dos P1errot s e Arlequ1ns .
Da mesma man eira . o facto de existirem em Montmartre prédios se m instalações sa nitária s e uma vez
que me perdi numa estrada . ter encontrado uma aldeia
quase neo lítica no coração de Fran ça, não quer di zer
que Paris tenha uma s co ndições sa nitária s do mesmo
tipo das do delta do Ganges. nem que a França tenha
os prob lema s Médi cos da Índia . Consequentemente.
so lu ções que a necessidade poderá impor num país de
fracos recursos. Médicos e económicos e problema s
sanitários dramáticos. enco ntram -se deslocados num
co ntexto europeu.
Se isto já é verdade num dos países mai s atrasado s
da Europa como o meu, sê-lo-á por maioria de ra zão
nos países mais desenvolvidos. onde o problema
deixou. há muitos séc ulos. de ser a Peste Negra .
Os Governos. qualquer que seja a sua colaboração
política pretend em se mpre, por razões ideológicas ou
financeiras, impor um sistema de organização Médica
que reduza os Médicos à categoria de funcionário s.
como acontecia no tempo dos Fara ós. Pensam que.
duma forma que julgam se r barata , poderão obter um
produto que embora de má qualidade. podem vender
com facilidade ao público com «s loga ns» publicitários
de «Med icina gratuita». «igual para todos». «livre da
influência duma Classe Médica explorador a». que
todos bem conhecemos.
Fazem-no com total desrespeito das necessidades do Público e da qualidade técnica do serviço
prestado. até porque nega m os va lores perenes na
Medicina, como a con f ia nça pessoal Médico/Doente,
decorrente da livre esco lha e da independência da profissão que deles são ga rante. e que nos compete a nós
Médicos. pelos vistos. unicamente defender.
Para terminar, julgo que todo este problema da
socia li zação da Medic ina não é mais do que um
episód io da luta ini ciada há tantos sécu los entre o
espír ito grego livre, independente e personalista e o
espírito massificante. centra li zado e despersonificado
dos impérios autocráticos ori entais. Faço vo tos para
que os Gregos mais um a vez terminem por vencer .

Fernando Costa e Sousa
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Defesa Sócio-Profissional

ACESSO AO CONCURSO
PARA ASSISTENTE HOSPITALAR
AOS ESPECIALISTAS
PELA ORDEM DOS MÉDICOS

Face ao ofício enviado pela Ordem dos
Médicos à Secretaria de Estado da Saúde,
fomos informados através do respectivo
Chefe de Gabinete que os Especialistas
pela Ordem dos Médicos poderão concorrer aos respectivos Concursos ao
abrigo da Regulamentação determinada no n. 0 7 do Art. 0 12 do Decreto
das Carreiras Médicas, publicado no
«Diário da República>>, I Série, n. 0 177,
em 3.8.1982.
Importa igualmente referi r que o artigo 33
desse mesmo Decreto diz o seguinte:
«Vai ser aberto em breve concurso para assistentes
hospitalares dos Hospitais Centrais e Distritais, de
harmonia com o disposto no Regulamento previsto no
n° 7, do Art 0 12°, do Decreto-Lei n° 310/82, de
3 de Agosto e c.uja publicação em «D iário da Repú blica» se prevê durante o mês de Setembro.
O prazo de 3 meses findo o qual termina o vínculo
aos hospitais. conforme disposto no art 0 33. 0 do
supra citado Decreto-Lei, começará a se r contado a
partir da data de publicação do aviso de abertura do
concurso, em «Diário da República ».
Os concursos serão realizados nos próprios hospitais e a documentação necessária será a seguinte:
-

Curriculum Vitae em número de 6 exemplares.
Documento comprova tivo de que possui o grau
de assistente hospitalar e que será passado pelo
Hospital onde completou o respectivo internato .
Poderá ser substituído por certidão onde conste
o resultado do exame final do internato de
especialidades.

Solicita-se que seja dado conhecimento urgente
desta circular a todos os médicos interessados a fim
de que tenham os se us «curricula» preparados até fin s
de Setembro visto os concursos serem abertos pelo
prazo, improrrogável. de 1O dias.»
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MOÇÃO
APROVADA NA SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO DE 25/10/82
REALIZADA
NA SECÇÃO REGIONAL DO SUL
Por se constatar uma permanente hostilidade da Secretaria de Estado da Saúde
em relação aos Médi cos. que se tem intensificado nos últimos meses. através de múltiplas medidas «discricionárias» atentatórias dos elementares direitos da
Classe, designadamente:

Em relação ao concurso para
acesso às Carreiras Médicas, ao
pagamento das Convenções e ao
despedimento dos Médicos dos Serviços Médico-Sociais.
Os Médicos da Secção Regional do Sul,
reunidos em sessão de esclarecimento de
25. 10.82. decidem tornar pública a sua
posição de repudiar a política prepotente da Secretaria de Estado da Saúde
e entendem que este repúdio deva ser
comunicado ao Governo e a todos os
Orgãos de Comunicação.

- Aprovada sem votos contra e
3 abstenções (2 médicos de Coimbra
presentes).

CONGRESSOS
AVANÇOS RECENTES EM NEFROLOGIA
13-25 Março 1983
Newcastle upon tyne / London
Organização : The British Counci l
Informações complementares nas Sedes
Secções Regionai s.

das

Ordem dos Médicos

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS MÉDICOS PORTUGUESES
A actual Direcção cessa o seu mandato em 31 de
Dezembro p.f .. devendo realizar- se eleições no ter ceiro Sábado de dezembro - dia 18.
Assim. informam -se os Colegas que pretendam
apresentar listas que deverão fazê-lo até ao próximo
dia 15 de Novembro.
Da li sta constará um Presidente e quatro vogais
efectivos para a Direcção e para o Conselho Geral e
igual número de elementos substitutos.
Só serão aceites listas constituídas por beneficiá rios no pleno gozo dos se us direito s. e com aceitação
expressa dos candidatos propostos.
ESPERA-SE QUE NENHUM DOS SÓCIOS DEIXE
DE PARTICIPAR NA PRÓXIMA VOTAÇÃO, ATÉ
PORQUE SERÁ ELA QUE IRÁ TER QUE GERIR AS
TRANSFORMAÇ0ES QUE A CA IXA DEVERÁ SOFRER
FACE Á NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
SOCIAL .
Do Relatório e Contas do Exercício de 1981 , tran screve-se parte das co nside raçõe s finai s:

«Tinha a Direcção desta Caixa a esperança de que os Poderes Constituídos ajudassem a reestruturação da Institu ição, não
só no seu saneamento financeiro como na
melhoria dos benefícios dados aos seus
associados, mas com grande surpresa
nossa, apareceu, inesperadamente, no fim
do ano, mais propriamente em 8 de Dezembro, a criação da Caixa dos Independentes,
com inscrição obrigatória nessa Caixa para
os Médicos que façam um qualquer simulacro de Clínica Livre. Essa medida , na prática inviabiliza novas inscrições na Caixa
dos Médicos, pois, nesse mesmo decreto,
fa la-se embora veladamente, na dissolução

da nossa Caixa . Fomos co lhidos de surpresa por esta Lei, pois todas as Direcções
que têm passado pela Caixa dos Médicos
têm lutado para que esse regulamento fosse
feito para a sua Caixa e não a englobar num
número infindável de profissões, cujos interesses são bastante diferentes dos nossos.
Chegámos à conclusão de que se os
Médicos em vez de descontarem 15 % da
matéria colectável para a Caixa dos Independentes, descontassem 1O% dessa
mesma matéria co lectável para a nossa
Caixa, poderíamos dar benefícios muito
superiores aos que irão auferir ficando integrados na Caixa dos Independentes.
Os estudos actuariais estão feitos.
Por todos estes motivos, vê a Direcção
da Caixa dos Méd ico s um futuro ba sta nte
sombrio para esta In st itui ção.
Está em formação na Ordem dos Médicos
um Fundo de Solidariedade .
Ora esta Direcção considera que a única
saída para salvar o património desta Caixa
é poder continuar a assegurar os pequenos
direitos dos seus associados que têm de ser
garantidos a todo o preço - é a fusão da
Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses com o Fundo de Solidariedade da
Ordem dos Médicos, transformando-os num
Fundo de Auxílio conjunto . Desta forma
seriam garantidas todas as regalias adquiridas pelos beneficiários da «antiga Caixa».

AUMENTO DE QUOTAS
Dado o aumento do custo de vida e dos encargos
necessários à acth:idade da Ordem dos Médicos

e de acordo com o estabelecido nos Estatutos, foram
as quotas aumentadas para:

300$00/mês (normal)
200$00/mês (médicos policlínicas do 1.0 e 2. 0 anos)
Com início a partir do dia 1 de Junho de 1982
Ordem dos Médicos
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A Casa do Médico
DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
EXEMPLO DA UNIDADE E DA MISSÃO SOCIAL
DA CLASSE MÉDICA

Compete à Ordem dos Médicos ao abrigo do
Art.'0 6 .0 b) do seu Estatuto «Fomentar e defender o ~
interesses da profissão médica a todos os níveis,
nomeadamente no respeitante à formação sócio-profissional e à segurança social».
Foi a partir daqui e de se considerar que a Sede
actua l do Conselho Regional do Norte não oferece já
infra-estruturas para suportar a dinânima instituída
pela execução do Estatuto da Ordem, que o Conselho
Regional do Norte em 15 de Maio de 1981 propôs aos
Membros da sua Secção Regional a aquisição de uma
propriedade para construção de instalações sócio-profissionais com a designação de «Casa do Médico»,
aquisição essa que foi aprovada por unanimidade e
que seria feita com dinheiro doado pelos próprios
médicos.
Mais se decidiu, nessa assembleia histórica. que o
projecto fosse executado por fases e incluísse :
Se-de da Secção Regional do Norte, com instal~ções mais amplas p:ua a parte administrativa,
salas para os Colégios das Especialidades, residências para médicos na terceira idade, médicos
«em trânsito>> e médicos jovens, restaurante com
bar e salas de convívio, conferências e leitura,
instalações gimnodesportivas (campos de Ténis,
piscina) cooperativas técnicas e de consumo,
Centro de Congresso com anfiteatros, garagem
com estação de serviço e parque de estacionamento, além de jardins e parque arborizado privativo.
A doação pelo Conselho Nacional Execu tivo duma
verba de 20 mil contos permitiu que o Conselho
Regional do Norte se abalançasse à compra da propriedade da Quinta de Arca d'Água, dado o entusiasmo encontrado desde logo em inúmeros Colegas
que -de imediato se inscreveram como sócios-fundadores. Com as verbas doadas por uns Colegas e com a
do Conselho Nacional Executivo foram já pagas em
1982 as duas primeiras prestáções de 20 mil contos
cada e fez-se a respectiva escritura entrando a Secção
Regional do Norte na posse daquela propriedade em
Julho do corrente ano . Desta forma pôde-se dar início
em Agosto às obras programadas na Casa da Quinta
de Arca d'Agua, obras essas que se pensa estarem
prontas em Março do próximo ano.
Simultaneamente foi iniciada a recuperação dos
belos jardins e do frondoso parque por jardineiros
contratados para esse fim . iniciando-se também umas
plantações nessas áreas arborizadas.
As obras de restauro e adaptação do edifício existente segundo projecto já aprovado estão em progresso e já adiantada s, mercê de verbas de que o Con-
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se lho Regional dispunha, estando já quase completas
a reestruturação do telhado e beirais e tendo-se procedido à demolição de paredes interiores necessária s
para a instalação. de acordo com o projecto, dos
sectores administrativos e dos diferentes corpos directivqs da Secção Regional do Norte. bem co mo as
obras para o futuro Restaurante. bar, salas de _leitura.
convívio. biblioteca e sala de conferências. todas a
instalar no rés-do-chão até ao fim deste ano.
Desde a posse definitiva da propriedade em Julho
deste ano, várias visitas têm sido feitas por Colegas, de
todas elas resultando um cada vez maior entusiasmo
perante a grandeza da obra que se propõe efectivar
e pela beleza do local , Pensa-se abrir a Quinta todos os
Sábados a fim de que os Médicos possam aquilatar do
que é sua propriedade e da evolução da s obras ali
em curso.
Só que o entusiasmo e o dinamismo do Conselho
Regional e da Comissão Instaladora da casa do Médico
e também de muitos Colegas já inscritos como sócios
fundadores não chega e necessitamos de muitas aderências e de que todos os Colegas da Secção Regional
do Norte se unam em torno da Ordem demonstrando
que o querer é poder .
Em Dezembro teremos a última prestação de
20 mil contos e há ainda que suportar os encargos
das obras que estão programadas o que só será
possível se todos os Médicos aderirem inscrevendo-se como sócios-fundadores até ao fim do
ano. Daí o apelo que se faz neste número da
Revista da Ordem dos Médicos e que é extensivo
a todos os Colegas das outras Secções de modo a
que o exemplo da Classe Médica e da sua Ordem seja
um Oásis neste País tão carecido de iniciativas deste
tipo e a demonstração da capacidade dos Médicos e
da sua unidade em torno dum projecto tão grandioso
e com juros tão elevados.
Brevemente pensam o Conselho Regional e a
Comissão Instaladora da Casa do Médico juntar na
nova Sede em reuniões de convívio grupos de médico s
e participantes de congressos. de modo a que os
médicos se sintam na sua própria casa.
Toda esta obra referida é a re su ltante duma unidade de objectivos e de acção que têm vindo a ser
perseguidos pelos médicos em torno da sua Ordem
e que demonstram a força da Classe.
É evidente que aqueles que contribuírem para
a efectivação desta obra não serão apenas portadores do titulo de usócios fundadoresn, mas terão
adquirido certos direitos. Essas vantagens queremos anunciá-las para que cada um possa optar e
aquilatar dos direitos e vantagens que passarão a
usufruir.
Para além duma part1c1pação act1va e efect1va conforme se cons1gnará nos Estatutos em elaboraçã o.
podem os médicos fundadores ter benefícios
também para os seus familiares como membros
agregados. É o caso da utilização das instalações
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sociais e serviços sociais com descontos (bar.
restaurante. ptsctna. co rte s de ténts. cooperattva.
garagem e estação de serv tço . etc .). requisição graciosa da sala privativa para refeição de grupo ou
festas ou reuniões; prioridade na aquisição de
acomodações e incorporar o valor da jóia no
custo de acomodação vitalícia, etc .
Os fin s soc iai s a que se destinam as instalações e o
apoio de In stituições de modo a permitir a concretização de o bra s de tão largo alcance para a ci dad e e
para o País. são um exemplo de que os médicos
podem obter e da sua força como Classe organizada,
o que cada vez se torna mais necessário para impedir
que os seus interesses sócio-profissio nais possam ser
desvirtuados ou minimizados por quem quer que seja,
incluindo o Estado.

Esta obra e o que ela significa é por último um
exemplo de que a Classe Médica tem de despertar do individualismo a que muitas vezes tem
estado dotada e meditar na missão social que lhe
incumbe, dispondo-se a defender em unidade de
acção os seus legítimos direitos e interesses.
Fica pois aqui o exemplo da Secção Regional do
Norte e o apelo a todos os Médicos para se inscreverem como sócios-fundadores de modo a permitirem
que se P.rga uma obra que será o orgulho e o exemp lo
de todos. como Classe que se impõe no contexto
social do País. como indiscutível motor da sociedade
em que se insere.
COLEGA ACORRE AO APELO E ENVIA A TUA
INSCRIÇÃO COMO SÓCIO-FUNDADOR AO CONSELHO REGIONAL DO NORTE.

Legislação
ACTUALIZAÇ0ES EXTRAORDINÁRIAS
DAS RENDAS DOS CONSULTÓRIOS
Na defesa do interesse e direitos dos Médicos
escreveu a Ordem a Sua Exce lência o Senhor Primeiro-Ministro no sentido de ser alterado o Decreto-Lei n ° 230/81, de 4 de Dezembro e os Despacho
Normativo 75/82 e Decreto-Lei n° 189/82.
Essa posição da Ordem dos Médicos é a que a
segu ir se transcreve :

«Esta Ordem dos Médicos vem junto de V. Exa .
manifestar a sua profunda apreensão e mesmo
discordância relativamente ao teor e sobretudo
às consequências do Despacho Normativo
n. 0 75/82 e Decreto-Lei n. 0 189/82, respectivamente de 11 e 17 de Maio.
Não só não se compreende a actualização extraordinária quando é verdade que tratando-se de rendimentos por exercício de profissão liberal os mesmos
estiveram SUJeitos ao regime de avaliações periódicas
previsto no Artigo n° 1105 do Código Civil, como por
outro lado, estavam já previstas na Lei actualizações
anuais com base em coeficientes a terminar em fun ção da avaliação do índice médio ponderado dos
preços ao consumidor. correspondentes aos últimos
12 meses .
Chamamos a atenção para as graves consequências que podem decorrer para as profissões
liberais e mesmo para o modelo de sociedade que o
actual Governo defende, o tornar praticamente
impossível o exercício da profissão médica livre.
Tal facto decorre não só dos aumentos de encargos resultantes de pessoal. água, luz. etc .. mas
sobretudo da possibilidade de avaliações perfeitamente proibitivas dos valores de renda de casa;
isto já sem fazer referência a que a profissão
médica não é propriamente uma profissão comercial mas sim uma profissão de serviços.
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As actuais Normas Legislativas deverão ser
revistas urgentemente e esperamos que assim o
Governo possa. não só contemplar os interesses
que assistem a ambas as partes. mas também
conjugá-los com o interesse nacional, com o seu
próprio programa de Governo, num modelo de
sociedade para que apontou ao apresentar-se ao
eleitorado.»
Na sua seq uência, foi a Ordem informada através
do Chefe de Gabinete do Senhor Primeiro-Mini stro
que as preocupações manifestadas no nosso ofício
n ° 6248 tinham sid o tidas em co nsidera ção no nosso
Decreto-Lei n° 392/82. publicado no «Diário da
República», de 18 de Setembro e que em seguida se
transcreve por se considerar do maior interesse ser
co nhecido de todos os Médicos que exercem a profissão liberal.

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

Decreto-Lei n. 0 392/82
de 18 de Setembro
Tend o em consideração que no Decreto- Lei 330/8 1.
de 4 de Dezembro, não terão ficado suficientemente
delimitados os contornos da avaliação fiscal extraordinária nele prevista e sentindo-se, por outro lado, a
necessidade de acautelar situações que, com a súbita
mudança de regime, possam significar demasiada
onerosidade para alguns arrendatários, entende-se
por conven iente alterar a reda cção do artigo 4°
daquele diploma.
Entendeu-se que as alterações agora introduzidas se devem aplicar às avaliações porventura
já efectuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.0 330/81.
de 4 de Dezembro.
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ARTIGO 4°

(Disposições transitórias)

1-

23 - Na avaliação fiscal extraordinária, para o
apuramento do valor locativo dos imóveis atender-se-á ao livre funcionamento do mercado, tendo
essencialmente por base a localização, a área do
prédio, tipo de construção e estado de conser-

vação, as obras, melhoramentos ou benfeitorias
que se hajam integrado no prédio sem direito a
indemnização do arrendatário e os valores praticados na zona, não sendo ainda de deixar de
ponderar a renda antiga e o ramo de actividade.
4 - Sempre que a renda re sultante da avaliação
fiscal extraordinária exceder o dobro da renda praticada à data do pedido, o arrendatário tem o direito de
exigir que o senhorio pratique uma renda transitória
que não ultrapa sse aquele limite nos primeiros 12 meses subsequentes ao da comunicação prevista no
artigo 3°, mas que nos anos seguintes ficará sujeita a
uma actualização acelerada, que terá por base um
coeficiente igual ao dobro do previsto no artigo 2 ° ,
até que iguale a renda que decorreria da aplicação
normal dos coeficientes de actualização à renda resultantes da avaliação fiscal extraordinária .

5 - Sob pena de caducidade, para o exercício
do direito conferido no número anterior, o arrendatário avisará o senhorio por carta registada
com aviso de rec~pção, a ser enviada nos 30 dias
seguintes à recepção da comunicação prevista
no artigo 3. 0 •
6 - Do resultado da ava lia ção fiscal extraordinária
poderão recorrer tanto o senhorio como o arrendatário, aplicando-se os mesmos termos do recurso
interposto das avaliações requeridas no âmbito do
artigo 1105° do Código Civil, com as necessárias
adaptações.
7 - A avaliação fiscal extraordinária não terá
lugar se o senhorio e arrendatário acordarem no montante da actualização da renda.
8 - Será fixado por portaria conjunta do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano e do Ministro da
Habitação, Obras Públicas e Transportes um coeficiente de actualização de renda para vigorar até 31 de
Dezembro de 1982 .

Art. 2. 0 - 1 - São anulados os resultados de
todas as avaliações fiscais extraordinárias entretanto efectuadas ao abrigo do Decreto-Lei
n. 0 330/81, de 4 de Dezembro.
2 - O acto de avaliação será repetido oficiosamente, sem mais encargos para as partes, de
acordo com os critérios e regras referidos no
artigo anterior, logo que este entre em vigor.
3 - Ficam suspensas até 1 de Novembro
de 1982 as avaliações fiscais extraordinárias
cujos resultados ainda não estejam apurados,
passando a ficar sujeitas aos critérios e regras
referidos no artigo anterior.
Art. 3. 0 - O artigo 1. 0 do presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Novembro de 1982.
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COOPERANTES MÉDICOS
NA REPÚBLICA DE CABO VERDE
Cooperação com a República de Cabo Verde
no Domínio da Saúde
Da Direcção-Geral de Cooperação. recebeu a
Ordem dos Médicos um ofício informando das condições inerentes à acção de cooperação em causa e que
a seguir se transcreve :
«A acção de cooperação realiza-se ao Abrigo do
Acordo de Cooperação Científica e Técnica (Decreto
n ° 11 0/76, de 7.02.76) e Protocolo Adicional no
Domínio da Saúde (Decreto n ° 129/80. de 18. 11 .80),
e é regulada pelo Decreto-Lei n ° 180/76, de 9 de
Março.
1. VENCIMENTO
O vencimento oferecido por Cabo Verde é de
30 OOOSOO cabo-verdeanos. podendo ser
transferido mensalmente para Portugal 30 %;
Em Portugal será depositado mensalmente um
Complemento de Remuneração no montante
de 30 000$00, na qualidade de médico espec ialista.
2. As garantias do lugar que ocupa em Portugal
constam do articulado do Decreto-Lei n° 180/76,
já mencionado.

3. PASSAGENS
A passagem de Portugal para Cabo Verde, via
aérea, é paga pelo Governo Português, assim
como o excesso de bagagem acompanhada
de 40 kg ;
A passagem de regresso é paga pe lo Governo
de Cabo Verde .

4. FÉRIAS
O cooperante, por cada ano de vigência do contrato , terá direito a 30 dias de férias que normalmente serão gozados no 12 ° mês do refe rido período anual, mas que poderão ser antecipados, decorridos que sejam os primeiros
180 dias de serviço efectivo. com o acordo das
autoridades locais e nas condiçõe s por elas
definida s. (Ponto 1., da Cláusula 13 a do contrato).

5. ALOJAMENTO
O Estado de Cabo Verde garante ao cooperante
alojamento ou , na falta deste, um subsídio de
renda de casa no valor de 4000$00.

6. DURAÇÃO DO CONTRATO
O contrato tem a duração de um ano (podendo
ser renovado). contado a partir da data de
desembarque .

7 . ASSISTÊNCIA MÉDICA
A assi stên c ia médica, medicamentosa. c irúrgica
e hospitalar é garantida pelo Estado de Cabo
Verde ao cooperante e sua família em condições
idênticas às dos seus fun c ionários.»

Ordem dos Médicos

