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editorial 

A MEDICINA 
-DOS MITOS ÀS REALIDADES 

ARTUR OSÓRIO ARAÚJO 

A medicina, a sua organização, a sua inserção na 
nossa sociedade, o seu papel e até as fronteiras da sua 
intervenção, atravessa uma crise mundial. 

São cada vez mais evidentes os sinais de conflitos 
entre os médicos e os governos, entre os planificadores e 
os efectores. · 

Aquilo que há anos era motivo de escândalo - uma 
greve de médicos - constitui hoje uma banalidade. As 
tensões vão sendo interpretáveis segundo as tendências: 
luta por privilégios ou defesa de direitos. 

Historicamente, o exercício da medicina tornou o doente 
simultaneamente cliente e patrão do médico. Hoje, o Estado 
assume-se como . patrão e, nessa qualidade , pretende 
impor as condições em que os médicos devem exercer as 
suas funções, não se limitando à definição dos horários de 
trabalho, dos salários, dos medicamentos, mas a invadir 
todo o território das relações médico/doente . 

Por outro lado, o «Estado Providência, acompanha a 
crise na razão directa do esvaziar da riqueza · que uma 
filosofia de Estado não soube manter. A tese da universa
lidade dos cuidados de saúde vai sendo posta em causa, 
mercê das circunstâncias e do testemunho de injustiça 
consequente à distribuição igualitária dos benefícios numa 
sociedade onde persistem assimetrias , em que cada vez 
são menos os que trabalham em relação aos que não 
trabalham e em que a evolução etária e a longevidade 
fizeram crescer o número de pessoas não produtivas, mas 
consumidoras dos cuidados de saúde. 

PUBLICAÇÃO MENSAL Execução gráfica: 

Preço avulso: 100$00 Altagráfica 
Estrada da Carvoeira 
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Na Inglaterra, na França, na Dinamarca, etc., o sinal 
dos tempos vai provocando mutações nos conceitos e 
incentivando uma nova filosofia na execução da prestação 
dos cuidados aos cidadãos, aumentando-se a compartici
pação directa destes, conforme o seu poder económico. -

Em Portugal, ainda estamos longe do ,,Estado Provi
dência» e é muito duvidoso que alguma vez a pobreza 
crescente do Tesouro permita reais progressos nesse sen
tido . Mas tem sido extremamente fácil, a certos políticos, 
garantir aos seus eleitores a saúde universal e gratuita. 
Esta tese tem o apoio geral, especialmente das classes 
economicamente poderosas, com acesso fácil ao consumo 
de bens supérfluos mas capazes de julgarem injusto um 
contributo directo para os cuidados de saúde, de que são 
estatisticamente os maiores consumidores. 

Num ambiente de mitos de gratuitidade, de promessas, 
de direitos formais, de pseudo justiça social, os médicos 
são jogados como peças de um xadrez onde a sua identi
dade, como classe, sofre um crepúsculo que tememos 
inexorável. Progressivamente, a divisão entre a proletari
zação de muitos e a actuação puramente capitalista de 
outros médicos, vai corroendo uma forma de estar que lhes . 
deu força e prestígio, lançando-os numa luta de classes 
dentro da própria classe. • 

De uma forma ou de outra, os médicos vão constituindo 
o álibi para o não cumprimento das promessas dos polí
ticos, para a queda das quimeras. Para certos sectores, o 
ser-se bom ministro dos Assuntos Sociais resumiu-se à 
capacidade de entrar em conflito com os médicos ou com- . 
bater os seus hipotéticos privilégios! 

Neste Portugal de 1983, tudo vai continuando na 
mesma: um sistema de saúde nascido e planeado em 1971 
e agora metamorfoseado em Serviço Nacional de Saúde, 
impregnado de conceitos sanitaristas desajustados ao 
nosso estádio de desenvolvimento e dirigido por uma plé
tora de burocratas cosmopolitas, organizados numa espécie 
de poder oculto que corrói qualquer tentativa de mudança. 

Sem a queda dos mitos não haverá avanço e o trabalho 
inútil continuará a substituir o trabalho profícuo, resultando 
que as quimeras jamais serão realidade! 

Artur Osório Araújo 

..----------------,· 
Secretário-Geral 

do Conselho Nacional Executivo 

Aceitam-se candidaturas de colegas • 
para o exercício desta função em regime de 
tempo completo (horário administrativo). 

Ordenado base equivalente ao de Di
rector-Geral da Função Pública. 

Enviar curriculum e indicação da moti
vação para o exercício do cargo. 

Respostas: Presidente da Ordem dos Médicos 
Avenida Almirante Reis, 242, 2.•-Esq. 
1000 LISBOA 
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relações com o governo 

MINISTRO DA SAÚDE 
RECEBEU A ORDEM DOS MÉDICOS 

Na reunião de 7 de Setembro entre o titular da 
pasta da Saúde e a Ordem foram debatidos assuntos 
inerentes às tomadas de posse dos médicos de Clí
nica Geral, às Convenções,· aos Medicamentos e às 
Carreiras Médicas. 

As respostas de Maldonado Gonelha às questões 
levantadas pela O. M. foram as seguintes: 

Médicos de Clínica Geral -tomadas de posse . 
As tomadas de posse processam-se em termos 

«eventual,, dado que as ARS estão em regime de 
instalações mas tem carácter de efectividade. 

CONVENÇÕES 

Comissões Paritárias de Controle . 
Vão ser activadas as Comissões Paritárias de Con

trole das Convenções exoneradas no fim do mandato 
do Dr. Luis Barbosa. Convenção do Dr. Luis Barbosa 
com a Associação de Radiologistas. (A.R.). 

Vai ser dada a possibilidade a todos os Radiolo
gistas que foram coagidos a aderir à Convenção subs
crita entre a A. R. e o Dr. Luis Barbosa de se desvincu
larem dela e optarem pela manutenção do clausulado 
da Convenção subscrita entre a Ordem e os S.M.S. 

As Comissões paritárias de Controle das Conven
ções vão iniciar o estudo dos custos técnicos e médi
cos a fim de actualização ulterior. 

Electrocardiografia. 
Os E.C.G. estão já a ser pagos a 500$00. 

O Ministro da Saúde vai procurar actualizar os 
pagamentos das Convenções em atraso segundo ~m 
esquema escalonado. Procurar-se-á assim ir progres
sivamente reduzindo o tempo médio de espera até ao 
prazo estabelecido'· na Lei . 

O f=x. SMS êstao a estudar a aprovação de novo 
Código ·de Nomenclatura e Actos Médicos apresen
tados pela Ordem dos Médicos. 

MEDICAMENTOS 

o Ministério da Saúde irá contactar o Ministério da 
Comunicação no sentido de ser permitida a importa
ção de certos medicamentos nomeadamente sais de 
ouro, há longo tempo ausente do mercado. 

Vai ser revista a taxa de comparticipação dos 
fármacos usados na terapêutica de afecções reuma
tismais. 

Por proposta da Ordem dos Médicos o Ministério 
da Saúde vai contactar os laboratórios farmacêuticos 
com vista a nas embalagens dos medicamentos vir 
impresso o preço total do medicamento e a participa
ção respectiva. 

Passará de novo a haver apenas um tipo de receita. 
Direcção Geral de Assuntos Farmacêuticos. 

Será enviado em breve à Ordem dos Médicos um 
ante-projecto da Lei que cria a Direcção Geral de 
Assuntos Farmacêuticos. 

CARREIRAS MÉDICAS 

Decreto-Lei n.0 310/82. 
O Ministro da Saúde pensa reformular o Decreto

-Lei das Carreiras Médicas tendo em atenção as 
inúmeras críticas recebidas e as falhas que se veri 
ficam na sua aplicação. 

Concurso de Chefes de Serviço. 

O Ministro da Saúde ainda não tomou decisão 
final sobre este concurso, embora se incline para a 
anu lação deste concurso. O Ministro da Saúde pensa 
igualmente criar um grau intermédio entre Assistente 
e Chefe de Serviço, eventualmente com a designação 
de Assistente Graduado, cujo acesso será automático 
ao fim de determinado intervalo de tempo e a que 
corresponderá a letra C. 

Não invalida este acesso a realização anterior ou 
posterior de concurso para Chefe de Serviço. 

Concursos de Médicos Internos Gerais. 

Mantém-se as datas de Novembro (dia 19) e .Abril 
como prováveis datas de realização dos testes dos 
concursos de acesso à Carreira Hospitalar dos médi
cos licenciados em 1980 e em 1981 . 

Os mapas de vagas serão elaborados após estudo 
do número de médicos existente nos Serviços estatais 
(estudo inexistente) do número de vagas existentes 
nos quadros e das necessidades do País, nas dife
rentes especialidades e valências. 

A Ordem dos Médicos elaborou já um projecto que 
procurará harmonizar com os dados fornecidos por 
aquele estudo para a criação de sectores convenci
onados de cuidados primários com vista à minimiza
ção de risco de desemprego médico. 

Médicos desempregados. 

O Ministro da Saúde solicitou à Ordem dos Médi
cos através do Departamento de Recursos Humanos 
da lista dos médicos desempregados. 
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ELEIÇÕES PARA OS CORPOS GERENTES 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 
PARA O TRIÉNIO 1984/86 

26 DE JANEIRO DE 1984 

Não tendo sido oportunamente formalizadas as reuniões das Mesas das Assembleias • 
Regionais para fixar a data das Eleições para os Órgãos Regionais e Distritais da Ordem 
dos Médicos e para que não possam surgir quaisquer dúvidas quanto à legalidade • 
processual das eleições previamente anunciadas para 15 de Dezembro, decide o C.N .E. 
reiniciar o processo eleitoral a todos os níveis, com excepção dos Órgãos Regionais do 
Centro e propor, ao abrigo do art. 0 4. 0 do Regulamento Eleitoral , às Mesas interessadas a 
data de 26 de Janeiro para a realização das referidas eleições. 

Simultaneamente realizar-se-ão as eleições para os corpos gerentes da secção de • 
Medicina Dentária da Ordem dos Médicos . 

Decide o C.N.E. , ao abrigo do arto 5. 0 do Regulamento Eleitoral , marcar as eleições 
do Presidente igualmente para o dia 26 de Janeiro. 

Nos termos dos Artigos 4. 0 e 5. 0 do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional 
Executivo, as Mesas das Assembleias Regionais Norte e Sul, as Mesas das Assem
bleias Distritais de todos os Distritos Médicos do País, anunciam a data das 
eleições- triénio 1984/1986- para os Corpos Gerentes abaixo indicados, para o 
dia 26 de Janeiro de 1984: • 

- Presidente da Ordem dos Médicos. • 

- Órgãos Regionais das Secções Regionais, do Norte e Sul (Mesas das Assem-
bleias Regionais, Conselhos Regionais, Conselhos Fiscais Regionais e Con
selhos Disciplinares Regionais) e Órgãos Distritais (Mesas das Assembleias 
Distritais, Conselhos Distritais e Delegados ao Plenário dos Conselhos • 
Regionais) de todos os Distritos Médicos da Ordem dos Médicos. 

- Secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos 

As secções de voto vão manter-se abertas para a recolha de votos até às 23 horas do 
dia 26 de Janeiro, após o que serão selados pelos presidentes das respectivas mesas. 
Devem ser considerados válidos todos os votos entradàs até às 18 horas do dia 31 de 
Janeiro (desde que tenham o carimbo do correio até 25 de Janeiro, inclusivé). A contagem 
e proclamação dos resultados só poderão realizar-se após as 18 horas de 31 de Janeiro. 



• 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

1. Presidente da Ordem dos Médicos 

Novembro, 11 -Prazo limite para o anúncio de data das eleições (Art .0 4. 0 § único R. E.) 

Novembro, 28- Afixação dos cadernos eleitorais (Art. 0 6. 0 R. E.) 

Dezembro, 5- Prazo limite para reclamações dos cadernos eleitorais (Art.o 7. 0 n. 0 1 R. E.) 

Dezembro, 12- Prazo limite para apreciação das reclamações. Afixação dos cadernos 
eleitorais (Art. 0 7. 0 n. 0 2 R. E.) 

Dezembro, 27- Prazo limite para apresentação das candidaturas (Arto 9. 0 R. E.) 

Janeiro, 

Janeiro, 

Janeiro, 

Janeiro, 

Janeiro, 

2 -Verificação da elegibilidade dos candidatos e da regularidade 
das candidaturas (Art.o 14.0 n. 0 1 R. E.). 

9 -Eventual substituição de candidatos ou proponentes. 

16 -Prazo limite para envio aos eleitores dos boletins de voto, re lação dos 
candidatos e normas do acto eleitoral (Art. 0 15.0 R. E.) 

26 -Constituição das Assembleias e Secções de Voto. Acto eleitoral 

31 -Abertura das urnas, votos por correspondência, contagem e proclamação 
dos resu ltados finais 

2. Órgãos Regionais e Distritais 

1• Novembro, 11 -Prazo limite para o anúncio de data das eleições (Art .0 4° § único R. E.) 

Novembro, 28- Afixação dos cadernos eleitorais (Art o 6° no 2 R. E.) 

• Dezembro, 5- Prazo limite para reclamações dos cadernos eleitorais (Art 0 7. 0 n. 0 1 R.E.) 

Dezembro, 12 -Prazo limite para apreciação das reclamações . Afixação dos cadernos 
eleitorais (Art .0 7° no 2 R. E.) 

Dezembro, 19 -Prazo limite para apresentação das candidaturas (Art.o 10 .0 R. E., 
Art .0 14. 0 no 1 R. E.) 

Dezembro, 26- Verificação da elegibilidade dos candidatos (Art .0 14.0 n. 0 1 R. E.) 

Janeiro, 

Janeiro, 

Janeiro , 

Janeiro , 

~ -Eventual substituição de candidatos 

16 - Prazo limite para envio aos eleitores dos boletins de voto , relação dos 
candidatos e normas do acto eleitoral (Art .0 15.0 R. E.) 

26 -Constituição das Assembleias e Secções de Voto . Acto eleitoral 

31 - Abertura das urnas, votos por correspondência , contagem e proclamação 
dos resultados finais 
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

COMUNICADO 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, reunido no Porto, face a 
problemas que neste momento preocupam a Classe Médica entende reafirmar as suas 
posições: 

a) A existência de plétora médica e consequente desemprego só surgirão através 
da entrada na vida clínica dos alunos agora frequentando as respectivas faculdades • 
de Medicina. É sabido que os reflexos de decisões neste campo só se concretizam 
cerca de oito anos após as decisões tomadas. • 

Neste momento consider t-se não haver número excessivo de médicos, ainda que 
este seja inevitável a médio prazo. Impõe-se por isso a tomada imediata de medidas 
no sentido da implementação de um «numerus clausus, rigoroso de acordo com as 
sugestões já apresentadas pela Ordem dos Médicos. 

Por outro lado, enquanto o Estado se assumir através dos funcionários seus como • 
monopolizador da efectivação dos cuidados da saúde para todos os cidadãos e a 
todos os níveis e situações, ele terá que também assegurar emprego à totalidade dos 
médicos. 

A Ordem , discordando deste monopólio estatal de cuidados de saúde, propõe 
como solução alternativa a existência de um sistema misto, que inclua a medicina 
convencionada, assim assegurando oportunidades de trabalho a todos os médicos e 
garantindo a liberdade de escolha do médico pelo doente. 

b) No que respeita aos concursos para grau de chefe de Serviço da Carreira 
Hospitalar recentemente cancelados , o Conselho Nacional Executivo, embora man-
tendo a contestação das actuais carreiras (Dec.-Lei 310/82 e a restante regula- • 
mentação legal , nomeadamente a Portaria 11 03/82) entende que esse facto não 
invalida deverem ser respeitados os direitos que os médicos adquiriram ao concorrer a • 
um concurso feito ao abrigo da legislação em vigor. Assim, deverá ser garantido a 
todob os médicos, ao contrário do que parece deduzir-se do despacho de anulação do 
concurso referido, que os médicos concorrentes deverão ver respeitados os sacrifí-
cios , económicos e de tempo, feitos na elaboração dos currículos e ver garantida 
desde já a sua admissão a novos concursos que venham a ter lugar após urgente • 
reformulação das actuais Carreiras Médicas. Espera-se que esta possa ser feita a 
curto prazo, através da colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos 
Médicos. 

Estes temas , bem como o Despacho 18/83 referentes aos Concursos para 
Assistentes Hospitalares, serão prioritariamente abordados na reunião a efectuar em 
21 -10-83 entre Sua Excelência o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos. 
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defesa sócio-profissional 

AS REMUNERAÇÕES DOS MÉDICOS CIVIS 
QUE PRESTAM SERVIÇO NA G.N.R. 

FORAM UNIFORMIZADAS 

MAIS UMA VITÓRIA DA ORDEM 
DOS MÉDICOS 

A uniformização das remunerações anteriores pelos 
médicos civis que prestam serviço como contratados na 
Guarda Nacional Republicana foi finalmente determi
nada, tendo entrado em vigor a 1 de Julho do corrente 
ano. 

O Decreto-Lei n.0 274/83, publicado no Diário da 
República (I série n.0 137) de 17 de Junho de 1983 é 
fruto, podemos dizê-lo, das várias reuniões entre o 
Presidente da Ordem dos Médicos e o Comandante da 
G.N.R., General Tomé Pinto . 

O diploma é do seguinte teor: 
Considerando ser vantajosa a uniformização da 

forma de prestação de serviço daquele pessoal mé
dico, por forma a coadunar as respectivas categorias e 
vencimentos com o que actualmente vigora para as 
carreiras médicas (Decreto-Lei no 310 / 82 , de 3 de 
Agosto): 

O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.0 

1 do artigo 201 o da Constituição, o seguinte : 
Artigo 1 o - 1 - Os médicos civis ao serviço da 

Guarda Nacional Republicana têm direito a uma remu
neração mensal proporcional ao número de horas de - . 

Artigo 1 o - 1 - Os médicos civis ao serviço da 
Guarda Nacional Republicana têm direito a uma remu
neração mensal proporcional ao número de horas de 
trabalho efectivo, calculada segundo a fórmula prevista 
no artigo 28.0 do Decreto-Lei n. 0 110-A/ 81 , de 14 de 

Maio, - ~2 xx ~ em que V representa o vencimento da 

categoria e N corresponde ao número de horas pre
visto para o regime de tempo completo (36 horas). 

2- As categorias e remunerações são as seguin
tes: 

Categoria 

Médico chefe de serviço hospitalar 
Assistente hospitalar c/ grau de chefe 

de serviço hospitalar ou assistente 
hospitalar . ..... . . ..... .. . . .... . 

Assistente de clínica geral (generalista) 

Letra 

B 

C ou D 
E 

3 - A atribuição das categorias de remuneração 
previstas no número anterior pressupõe a titularidade 
dos graus a que as mesmas se reportam. 

Art. 2°- - Os médicos a que se refere o artigo 
anterior poderão prestar serviço em regime de tempo 
completo ou em regime de tempo parcial , compreen
dendo o primeiro a prestação de 36 horas semanais e 
o segundo horários variando de um mínimo de 12 a um 
máximo de 18 horas semanais. 

2 -Os horários de trabalho serão definidos pon
tualmente no respectivo contrato, de acordo com as 
necessidades da GNR, podendo ser consignada a 
obrigação de prestar um determinado número de horas 
de serviço de escala ou de urgência . 

Art. 3°- - Os médicos serão contratados con
forme as necessidades de serviço. 

2 - Os contratos serão de provimento e conside
rar-se-ão sujeitos às condições gerais previstas no 
Decreto-Lei n.0 49 397, de 27 de Novembro de 1967, 
só podendo o contratado ser desvinculado do serviço 
por motivo disciplinar ou por acordo entre as 2 partes. 

Art 0 4. 0 Os médicos contratados nos termos deste 
diploma, quando sejam obrigados a deslocações em 
serviço fora do horário contratualmente estabelecido, 
terão direito a um subsídio de deslocação, a fixar por 
despacho conjunto dos Ministros das Finanças e do 
Plano e da Administração Interna. 

Art. 5. 0 Aos médicos contratados cabem os deveres 
e obrigações estabelecidas pelo Regulamento do Ser
viço de Saúde e outros estabelecidos em legislação 
em vigor na GNR. 

Art 0 6.0 É permitida a acumulação de serviços 
médico-hospitares e médico-sociais com os serviços a 
prestar à GNR nos termos da legislação regulamenta
dera do regime de acumulações na função pública. 

Art . 7. 0 Este diploma entra em vigor no primeiro dia 
do mês seguinte ao da respectiva publicação. 

• 
CONTRATADOS COMO EVENTUAIS 
NA CARREIRA DE CLÍNICA GERAL 

No início de Agosto o Presidente da O. M. enviou 
ao Ministro da Saúde uma nota em que solicitava a 
abertura de um inquérito à situação em que se encon
tram alguns colegas da carreira de clínica geral de 
Portalegre , que ao tomarem posse do respectivo lugar 
da Carreira foram obrigados a assinar um documento 
onde se declarava taxativamente que o «faziam em 
regime eventual" . 

O Presidente da O. M. exigia a urgente "correcção 
de tal situação, e lembrava que era absolutamente 
incompreensível e atentatória do Decreto-Lei 310 / 82 . 

Os colegas que se recusaram a assinar o termo de 
posse , naquelas circunstâncias , foram avisados que 
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tinham um prazo de 30 dias para o fazer; findo o 
período ser-lhes-ia suspenso o vencimento. 

No dia 26 de Agosto , recebeu a O. M. uma mis
siva, assinada pelo Chefe de Gabinete do Ministro da 
Saúde, sobre o assunto em epígrafe , que dizia textual
mente: 

De acordo com o artigo 7.0 do Decreto-Lei 
n.0 254/82, de 29 de Junho, que criou as adminis
trações regionais de cuidados de saúde (ARS), 
ficam as mesmas em «regime de instalação nos 
termos dos artigos 79.0 e seguintes do Decreto-Lei 
n. 0 413/71, de 27 de Setembro. 

Por sua vez , os n.0 S de 2 e 4 do artígo 82'' deste 
último diploma, aplicáveis às situações em análise por 
força do referido artigo 79 .0

, estabelecem o seguinte, 
no que respeita às administrações feitas durante o 
período de instalação. 

4. As admissões serão feitas em regime de pres
tação eventual de serviço, salvo se recaírem em fun
cionários · públicos ou administrativos, caso em que 
serão feitas em comissão de serviço. 

5. As admissões caducam, findo o período de 
instalação, se os admitidos não vierem a ingressar 
nos quadros do respectivo Serviço ou estabelecimento. 

Estas disposições, conjugadas com a estabilidade 
de trabalho garantidas aos médicos integrados nas 
carreiras pelo Decreto-Lei n. 0 310/82, de 3 de Agosto, 
implicam: 

Que , enquanto durar o período de instalação das 
ARS, os clínicos gerais só poderão tomar posse uem 
regime de prestação eventual de serviço» ; 

Terminado o período de instalação, os clínicos 
referidos ingressarão necessariamente nos quadros 
das ARS, nas quais tenham sido admitidos. 

CAMPIMETRIA E TONOGRAFIA 
PRATICADA POR TÉCNICOS 

A propósito de uma dúvida surgida sobre se os 
técnicos podem ou não realizar exames de campime
tria e tonografia , o prof. Ferraz de Oliveira (Hospital 
de Egas Moniz) esclarece que a campimetria e a 
tonografia, exames subsidiários de um diagnóstico 
oftalmológico, podem ser feitos por um técnico e res
pectivamente do seu título, desde que habilitado para 
o efeito e integrado numa equipa médica. Como acto 
profissional isolado e remunerado discordamos pro
fundamente. É que neste assunto há implicações 
diversas que não devem ser ludibriadas, adulteradas 
ou sequer esquecidas. 

Assim: 

1 - Numa equipa médica é evidente que como 
metodologia de trabalho de equipa, a campi
metria e a tonografia , tal como outros exa
mes, podem ser feitos por um técnico não 
médico, seja ele qual for, desde que habili
tado para o efeito, mas 

2 -a campimetria e a tonografia são exames 
subsidiários de um diagnóstico ou de um 
seguimento oftalmológico e 

3 -o diagnóstico e o seguimento oftalmológico 
são actos estrictamente médicos. Estes lemas, 
com o tratamento e, posteriormente, a profila
xia, fazem parte do cerne da profissão médica, 
oftalmológica, ou outra. Se vamos reconhe
cer, ao sabor das pressões e interesses finan
ceiros, em pseudo atitude liberalizadora, jus 
ao exercício, como profissão isolada de frag
mentos da profissão médica, a mil e um ele
mentos ditos técnicos ou actuando como tal, 
com ou sem formação escolar adequada e 
comprovada, estamos a cometer um erro de 
repercussões intermináveis. 

ATESTADOS MÉDICOS 
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O Conselho Nacional Executivo alerta todos os 
Médicos para a absoluta necessidade e dever que 
têm em possuir documentação clínica apropriada 
sobre todos os doentes aos quais passam ates
tados médicos de tal forma que lhes seja possível 
responder a solicitações que uma eventual Junta 
Médica possa fazer sobre a doença que motivou o 
referido atestado. 

•• 

• 

• 
•• 



. ·-OplnlaO 

«DÉCIMAS, MULTAS E IMPOSTOS» 

Exmo Senhor Director do Boletim . 

Excelência, 

Simpatizo com o vosso Jornal , pois , gosto do seu 
formato , do tipo de letra que emprega e até. de vez 
em quando, de dois ou três artigos que nele leio. 

Sabe , Sr. Director sou pouco dado a gastar os 
meus minutos lendo notícias e até , para espanto e 

•• censura de minha famllia e amigos, poucos segundos 
perco vendo televisão , na qual o que ma1s me mte
ressa é, logicamente o Boletim Meteorológico . 

,. Não que tenha que fazer viagens. marítimas. que 
necessitem do conhecimento das mares e das bnsas , 
mas porque gosto de me vestir em conformidade com 
o clima e nada me aborrece mais do que passear de 
gabardina no meio daqueles que em manga de camisa 
se mostram, ou de cabeça ao léu e em calções de 

. praia, caminhar no interior de uma floresta de guarda
-chuva , enquanto eu , envergonhado , procuro , aflito, 
um táxi que me leve célere ao alfaiate mais próximo 
(já me aconteceu isto em sonhos e foi terrívell). 

Claro que há igualmente em mim um sentimento 
de adolescente timidez que exp lica o meu procedi
mento em relação à imprensa falada e escrita. Na 
verdade tenho em relação àqueles que se exprimem 
nos jornais , um grande complexo de inferioridade e. 
até , um sentimento discreto de inveja. Eu , Sr. Director 
confesso que muito admiro os jornalistas. Todos. 
Porque os acho , sem excepção , competentes. discre-

•

tos, eruditos e donos de uma prosa vernácula e forte. 
Acima de tudo verdadeiros , nunca desfigurando a 
realidade , e dando dela uma imagem sólida e objec

. tiva, que muito satisfaz o racionalista empedernido 
que sempre fui. 

Em comparação com eles , o que sou eu? Pobre 
leitor de livros antigos , mordiscando Eurípedes . Nada, 
evidentemente nada. mas apesar do zero que sei que 
sou , hoje, perante a agitação da vida pública. o que 

• perturbou o meu diálogo interior e a atenção a que me 
obrigava a ult1ma Recherche receb1da . e perante a 
aflição dos meus, que me vieram dizer que já não me 
podiam dar bife duas vezes por semana, porque tudo 
está mais caro (o que eu já desconfiava desde há 
alguns tempos) corri a ler todos os jornais diários e 
preso de emoção . resolvi depois de ponderar todos eis 
prós e todos os contras, escrever-vos para dando a 
minha opinião . cooperar na tranquilização dos espíri
tos e na reposição da ordem e do bom senso. 

Sr. Director, é evidente que os nossos ministros do 
reino são os melhores ministros possíveis. Tudo na 
Pátria vai pelo melhor. Não há efeito sem causa e a 

filosofia Volteriana do Dr. Pangloss está matematica
mente certa e integralmente se aplica ao Sítio em que 
vivemos. 

Parece-me. pois. que as almas estão indevida
mente agitadas pelos aumentos dos impostos. o que 
vai necessariamente obrigar todos nós a entregar na 
mão sábia e generosa do Reino. os tostões que 
guardávamos para satisfazer desejos e ânsias vulga
res e inúteis. Algumas delas inconfessáveis . 

A riqueza dos cidadãos . Sr. Director , levou sempre 
à ruína do Estado. 

Quem desejaria ser funcionário público ou até 
Subsecretário do Reino se pudesse astutamente , 
escapando-se das disciplinas dos regulamentos e 
portarias , encher-se de dinheiro em negócios ou acti
vidades liberais e fáceis? Ninguém . evidentemente 
ninguém I 

E sem funcionários públicos e embaixadores itine
rantes o que seria do Estado e da Nação? Horrível 
perspectiva que nos faz tremer de nojo e pensar que 
nessas condições não mereceria a pena viver em 
semelhante Sítio e que unanimemente emigraríamos 
para regiões mais aco lhedoras e justas . 

Roma construiu o seu Império . rasgou as suas 
estradas , compôs o seu direito, enquanto foi ciosa da 
sua indigência. 

Os Hunos venceram as nações ricas de então 
porque eram sóbrios , nada exigentes e acreditavam 
cegamente. no seu ministro do Reino que se chamava 
Àtilal 

E o que valeram aos habitantes de Damasco e de 
Bagdad as riquezas de Aladino e das mil e uma 
noites? 

Tamerlão veio e fez-lhes o que todos nós sabe
mos para bem da sua glória e desdita dos ricos e dos 
poderosos . Logo, o Estado consciente da sua gran
deza e missão histórica tem . se quer ser útil à colecti
vidade . não só o direito sagrado . mas até o dever 
impreterível e constitucional, de edificar impostos cada 
vez mais numerosos. cada vez mais duros e cada vez 
mais pesadosl 

Humano é que. quem não tiver uma cultura filosó
fica e histórica bem sedimentada, e só vir nos fenó
menos da vida e do imediato , se possa sentir ferido 
por dar ao Governo do Reino aquilo que naturalmente 
iria entregar à agência de viagens . ao stand do auto
móvel . ao pedreiro que ergueu o muro necessário ou. 
até. à mulher que se ama e que se gosta de ver sorrir . 
A incompreensão é tão grande que até aqueles que, 
pela sua profissão e grau , deveriam ser acessíveis 
aos ventos de grandeza que sopram do lado do 
Reino. se mostram renitentes. impacientes e perigo-
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samente co léricos. (Lembro-me do meu amigo Antó
nio que encontrei há pouco tempo , que é médico, e 
que me apareceu desvairado, dando pontapés nas 
pedras e gesticulando, dizendo-me aos berros que 
está farto de impostos , que está farto de ganhar 
pouco no hospital em que trabalha, que não pode 
mais com recibos - aqui confesso que não percebi o 
que ele queria dizer - e que qualquer dia larga tudo 
e irá plantar beterrabas na Serra de Aire') 

Acalmei-o com palavras doces e disse-lhe que a 
sua profissão era tão nobre que o que era justo (e não 
duvidava que acontecesse) seria o Estado exigir-lhe 
que tratasse gratuitamente todos os doentes, pagando 
ele , como era lógico , licença de médico , tirada na
Câmara Municipal mais próxima após vacina prévia 
e anual. Calou-se e enterrando e cabeça entre os 
ombros lá partiu , resmungando entre os dentes que 
iria tratar hoje mesmo do passaporte (não percebi 
bem a relação entre a conversa tida e o súbito desejo 
de viajar do meu amigo doutor, mas ele lá teria as 
suas razões que escaparam ao meu entendimento) . 

Logo e recomeçando a conversa , Sr. Director do 
Boletim, eu penso que todos nós deveríamos estar 
repletos de alegria por esta avalancha de décimas, 
multas e impostos, que mostram a tenacidade , a força, 
a imaginação e a grandeza dos nossos queridos minis
tros do Reino e a vontade que estes têm de nos tornar 
à força felizes , dignos e pobres de bens materiais 
embora ricos de bens espi rituais. Porque um cidadão 
que se preza revê-se, a todas as horas , nas gran
dezas dos seus governantes e no espalhafato ruti 
lante dos seus séquitos . 

É preciso receber bem quando se quer que os 
nossos convidados nos sorriam e nos façam favores 
e, se a grande vocação do Reino reside na súplica de 
empréstimos, como é que ele há-de pagar os juros, se 
não aumentar os impostos ou ainda como os há-de 
obter se não se apresen\ar necessariamente bem 
vestido e bem alimentado à '10rta de serviço da embai
xada estrangeira? 

Num gesto largo e :.1 'f· c mostrará o Estado ao 
cônsul da nação amiga o oceano cinzento do seu 
povo e dirá, com a mão no peito: " Não é para mim 
que eu peço, que eu não necessito , pois sou herdado , 
mas é para eles - os mesquinhos - que as minhas 
súplicas vão" e enxugará no gesto de emoção a 
lágrima rebelde ao seu lenço de cambraia' 

Logo a nação estrangeira enviará rápido o cheque 
apetecido, levando como garantia para os seus cofres 
a Torre de Belém! 

Não há pois razão, Sr . Director, para que o povo 
se lamente e se agite mas, como amplamente demons
trei, antes se congratu le e se regozige' 

Belos dias nos esperam pois, segundo prevejo, 
estes impostos são para a Nação aquilo que, num 
banquete , os aperitivos são para a lagosta e de 
décima em décima, de multa em multa, teremos a dita 
de recriar no nosso país a inocência dos nossos avós, 
que no Jardim do Éden comiam nús os frutos da 
criação, lavando-se e bebendo na água, que caía 
pura, dos céus transparentes e luminosos. Só com a 
diferença que agora a chuva é ácida, o céu está preto 
de poeira, a carne tem DDT e a fruta é só para 
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jantares de gala oficiais , em comemoração de datas 
festivas , que aqui para nós . têm toda a razão para 
serem cada vez mais festivas . 

Convencido que esclareci as gentes. acalmei rumo
res e, mais uma, vez agradei aos ministros do Reino. 
queira aceitar. Exmo. Senhor Director do Boletim . a 
expressão dos meus mais sinceros. cordiais e respei
tosos cumprimentos. 

Anacleto Antunes 
(Grau de Bacharel em Letras) 

• 
À ATENÇÃO DOS FUMADORES 

Entrou em vigor em 25 de Agosto do corrente ano 
o Decreto -Lei no 226/83, que proíbe o uso do tabaco 
em vários locais , nomeadamente nos hospitais. 

É proibido o uso do tabaco: • 
Nas unidades em que se prestam cuidados de -

saúde, nomeadamente hospitais, clínicas, centros 
de saúde, consultórios médicos, incluindo-as res- . ) 
pectivas salas de espera, ambulâncias, postos de 
socorros e similares e farmácias. 

Nos estabelecimentos de ensino, incluindo salas 
de au la, de estudo , de leitura ou de reuniões , biblio
tecas , ginásios e refeitórios. 

Nos locais destinados a menores de 16 anos, . 
nomeadamente estabelecimentos de assistência infan-
til , centros de ocupação de tempos livres , colónias de 
férias e demais unidades congéneres. 

Nas salas de espectácu los e outros recintos fecha
dos congéneres. 

Nos recintos desportivos fechados. 
Nos locais mencionados poderá ser permitido o 

uso do tabaco em áreas expressamente destinadas a 
fumadores , as quais não deverão incluir zonas a que 
tenham comumente acesso pessoas doentes , meno-
res de 16 anos, mulheres grávidas ou que amamen
tem e desportistas. 

•• 
~----------------~·r 

EXAMES DE ESPECIALIDADE 

O Conselho Nacional .Executivo da O.M., 
reunido a 10 de Setembro, analisou algu
mas decisões tomadas em relação a pra
zos ligados aos exames de Especialidade, 
tendo decidido que em 1984 se poderão 
também candidatar a exames os Médicos 
que completem os tempos regulamentares 
até 30 de Abril desse ano e desde que 
obtenham parecer favorável do Colégio da 
Especialidade para o efeito, e tenham re
querido exame no prazo legal (até 31 de 
Janeiro inclusive). 
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REGIME DE SEGURANÇA SOCIAL 
APLICÁVEL AOS PROFISSIONAIS LIVRES 

«MAIS UM IMPOSTO» ... 
.. .INFELIZMENTE OBRIGATÓRIO 

Do chefe de Gabinete do Secretário de Estado 
Social recebeu a O. M. uma nota que indica que os 
médicos (profissionais livres) terão, já em Dezembro 
do corrente ano,, , que descontar para o regime de 
segurança social aplicável aos trabalhadores indepen
dentes (valor referente a Novembro) . 

Por considerarmos que o assunto em epigrafe diz 
respeito a parte significativa dos médicos , achamos 
por bem fazer uma síntese dos princípios básicos a 
que obedece o regime de segurança social aplicável 
aos profissionais livres - Decreto-Lei n.0 8/82, de 18 
de Janeiro e legislação complementar. 

1. A vinculação ao regime de segurança social 
dos trabalhadores independentes é obrigatória 
para todos os profissionais livres quer estejam 
ou não já abrangidos por outro esquema de 
protecção social obrigatório. 

2. A regra do número anterior só admite excepção 
nos casos em que os profissionais livres estejam 
obrigatoriamente abrangidos por um esquema de 
protecção social obrigatório - como activos ou 
como pensionistas - e da sua actividade livre 
obtenham rendimentos inferiores a 70% da remu
neração mínima mensal garantida à generalidade 
dos trabalhadores. 
Nestes casos pode ser requerida dispensa de vincu
lação ao regime dos trabalhadores independentes. 

3. A base de incidência das contribuições men
sais para o regime dos trabalhdores indepen
dentes é igual ao duodécimo do rendimento 
colectável em imposto profissional referente ao 
ano civil anterior com o limite mínimo igual ao 
valor da remuneração mínima mensal garantida 
e o valor máximo de oito vezes aquela remune
ração mínima. 

4. Para a determinação da base de incidência ter
-se-ão em conta os valores de remunerações 
consideradas para outros esquemas de protec-

ção social obrigatória - incluindo o da função 
pública- não podendo a soma destes valores 
com o duodécimo do rendimento colectável em 
imposto profissional .exceder o limite máximo 
de 8 vezes a remuneração mínima mensàl ga
rantida. 

Sempre que da referida soma resulte valor supe
rior ao daquele limite máximo será reduzido em 
conformidade o valor da base de incidência das 
contribuições para o regime de segurança social 
dos trabalhadores independentes, respeitando, no 
entanto, o limite mínimo correspondente ao valor 
de remuneração mínima mensal garantida à gene
ralidade dos trabalhadores. 

5. A vinculação ao regime de segurança social dos 
trabalhadores independentes dá direito às presta
ções previstas para o regime geral de segurança 
social apenas com regulamentação especial no 
que se refere às condições de acesso ao subsídio 
de doença . 

6 Da vinculação cumulativa a outro regime de protec
ção social resulta ou a possibilidade de atribuição 
de duas pensões (no caso de cumulação com o 
regime dos funcionários públicos) ou o cálculo da 
pensão sobre um valor remuneratório mais elevado 
o que determinará igualmente um maior valor da 
pensão 

7. A vinculação ao regime de segurança social dos 
trabalhadores independentes é obrigatória qualquer 
que seja a idade do profissional livre e será tomado 
em conta o tempo de inscrição no regime de pro
tecção social dos funcionários públicos para efeitos 
de cumprimento do prazo de garantia exigido para 
atribuição das prestações do regime de segurança 
social dos independentes. 

8. A taxa de contribuições é de 15%. 
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relações • • • 1nternac1ona1s 

COMISSÃO MÉDICA PERMANENtE 
DA C.E.E. 

Relatório sobre as tendências gerais -
da Formação Médica de Base 

- A formação médica de base é definida como o 
conjunto de aprendizagens teóricas e clínicas forne
cendo os conhecimentos que devem ser comuns a 
todos os médicos seja qual for a sua orientação 
futura. 

-Tendo em cons ideração a responsabil idade do 
médico face ao doente, os conhecimentos necessá
rios para assumir essa responsabilidade, a abundãn
cia crescente de informações médicas conduzindo a 
uma revisão destas, a importância da formação pes
soal a adquirir progressivamente, o número crescente 
dos estudantes de medicina e por outro lado, da 
estrutura do Currículo, que as Universidades devem 
ter e liberdade de modificar. 

-No momento em que foi redigido o relatório , a 
densidade média dos médicos exercendo a profissão 
era de 1 médico para 559 habitantes (extremos: 
1 para 442 e 1 para 823) 

- No que respeita aos estudantes, a densidade 
média. era de 1 para 684 habitantes (extremos: 1 para 
312 em Itália, 1 para 2997 no Reino Unido) . E o 
número não deixou de aumentar desde então. 

- Se certos estados estabeleceram uma restrição 
ao número de estudantes ~ n umerus clausus), outros 
não o fizeram , e este desequilíbrio corre o risco de se 
repercutir sobre a qualidade da formação. Uma selec
ção parece, portanto, ser indispensável. 

-O volume crescente dos conhecimentos a adqui
rir, a dificuldade do ensino das ciências fundamentais 
num momento em que os estudantes nem sempre lhe 
apreendem o valor prático, levam a criar a neces
sidade de um ensino integrado, com uma ligação à 
clínica tão próxima quanto possível do início dos estu
dos. 
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-As recomendações do relatório incidem sobre: 
• a necessidade do controle e da restrição do 
número de estudantes de Medicina; 
• a associação, durante os estudos de base, 
da formação teórica à formação prática; 
• a substituição do ensino separado de disci 
plinas autónomas pelo ensino integrado; 
• a liberdade das Universidades para ensaiar 
os currículos e métodos pedagógicos , com 
mútua troca de resultados; 
• a necessidade de favorecer a auto-aprendi
zagem e as aprendizagens opcionais; 
• o exame periódico dos currículos. 

Relatório e Parecer sobre a formação 
específica do Médico Generalista 

- Depois de ter definido o papel e as funções do 
médico generalista e abordado as condições em que 
ele xerce a sua profissão, a Comissão põe-se a ques-
tão da necessidade de uma formação específica após 
a formação de base. A explosão de conhecimentos , a 
insuficiência dos estudos ao longo da formação de 
certos aspectos do campo de activ idade da medicina 
geral , a especialização demasiado desenvolvida no 
sistema hospitalar, a evolução no sentido de novas 
t~r~fas para o gen~ra l ista (prevenção, cuidados domi- • 
c1hanos, cooperaçao com outros médicos no serviço 
de saúde) levam a Comissão a formu lar uma resposta • 
positiva. 

-A criação, em certos Estados da Comunidade, 
de uma formação específica exigida para que o gene
ralista tenha acesso ao regime de seguro de doença e 
à livre circulação instituída pelo Tratado, constituem 
um problema cuja solução terá que ser encontrada . \ 
urgentemente. 

-A instituição desta formação deve ser obriga
tória ou facultativa? 

·Parece à Comissão que é desejável e que o poten
cial necessário à sua realização deveria ser desenvol
vido progressivamente. 

Isto supõe: a realizacão de um estágio com um 
médico aprovado como orientador de estágio, a pes
quisa e adaptação de lugares de estágio de hospitais, 
a realização de cursos, colóquios, seminários neces
sários a este ensino, a procura dos recursos financei 
ros necessários, a criação de o~ganismos organizando 
e supervisando estes estágios. 

-Esta formação deve intervir depois de termi
nada e conseguida aprovação na formação de base. 
Ela deve englobar um ensino teórico e prático de . , 
med1c1na geral. Ela deve ser cumprida em tempo 
inteiro e ser remunerada. Deve ser realizada através 
de uma participação progressiva do estudante nas 
responsabilidades do serviço. 

- A Comissão Consultiva recomenda também: 
• um ensino específico da medicina geral após 
a formação de base; 
• que os Estados Membros sejam incitados a 
encorajar esta formação específica; 
• o reconhecimento da medicina geral como 
uma disciplina específica; 
• a informação periódica da Comissão, pelos 
Estados Membros, dos progressos realizados 
neste domínio; 
• Faz-se notar que este relatório constitui uma 
das bases da Directiva sobre formação especí
fica do generalista, actualmente em redacção 
em Bruxelas . 
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Parecer relativo à formação em tempo parcial 
de Médicos Especialistas 

A «Directiva Médicos, previa no seu art.a 3 a 
possibilidade de uma formação em reg ime d~ tempo 
parcial candidatos a especialistas. A Com1ssao ped1u 
à Comissão Consultiva o seu parecer sobre a manu
tenção ou a modificação desta disposição. 

A Comissão considerou: 
• que a formação em tempo inteiro era a norma; 
• que uma tal derrogação só devia aplicar-se a 
casos especiais; 
• que no caso em que fosse admitida, deveria ter 
uma qualidade comparável à formação em tempo 
inteiro, o que resulta num aumento da sua dura-
ção; . 
• que não é possível apreciar , de entre as dife
rentes discip linas , aquelas para as quais a forma
ção em tempo inteiro é a única aceitável. 
Também formu lou o seguinte parecer: 
• a formação do especialista deve efectuar-se a 
tempo inteiro ; 
• cada caso nacional deve ser analisado pelas 
autoridades nacionais competentes; 
• seja qual for a modalidade utilizada, o nível 
obtido deve ser igualmente elevado; 
• a duração deve ser proporcionalmente aumen
tada nos casos de formação a tempo parcial , para 
ter equivalência à formação a tempo inteiro; 
• a formação a tempo parcial só deve ser admitida 
excepcionalmente; 
• a sua manutenção deverá ser objecto de novo 
exame no futuro. 

E o parecer termina com uma definição de forma
ção " a tempo inteiro, e de formação "a tempo par
cial », nos mesmos termos e relembrando a necessi
dade de uma remuneração. 

• 
Recomendação relativa à formação 

clínica de médicos 

A formação clínica dos Médicos é um elemento 
. essencial da formação da base ~ Para o sua realização 

devem ser tidos em cons1deraçao numerosos factores: 
natureza, conteúdo e duração da formação , meios 
disponíveis , calendário e planificação dos programas 
de ensino, interesse dos estudantes, dos professores 
e da sociedade. • Por outro lado foi constatado quase unanimemente: 
o excedente de estudantes relativamente aos profes
sores e aos doentes, a sobrecarga de programas 
devida ao desenvolvimento dos conhecimentos médi
cos, o abuso de cursos teóricos em detrimento. da 
experiência clínica e prática , o contacto demasiado 
tardio ente estudantes e doentes . 

Assim a Comissão Consultiva recomenda: 
• a definição pelas autoridades competentes do 
núcleo de conhecimentos e experiências essen
ciais que o estudante deve ter adquirido ao fim dos 
seus estudos; 

• o estabelecimento de métodos de avaliação e 
de controlo para verificar se os objectivos foram ou 
não atingidos e propor eventuais modificações aos 
programas de ensino: 
• a revisão permanente dos lugares , respectiva
mente do ensino teórico e da experimentação clí
nica ; 
• a realização de uma formação clínica atingindo 
as principais disciplinas conduzindo a um alto grau 
de qualificação e de competência clínica; 
• a adaptação do ensino aos novos dados e a 
substituição das matérias ultrapassadas, o encora
jamento do estudo pessoal e a participação dos 
estudantes no aperfeiçoamento dos programas; 
• a adaptação do número de estudantes aos 
meios pedagógicos e clínicos disponíveis; 
• a apreciação da motivação e das características 
pessoaos dos estudantes, os métodos de avalia
ção e de selecção podendo variar segundo o pais; 
• a adaptação da formação dos professores aos 
métodos e técnicas de ensino , tal como dos méto
dos de avaliação dos seus resu ltados ; 
• a utilização ao máximo do potencial educativo e 
da procura de uma relação aceitável entre o 
número de estudantes recebendo formação clínica 
e os professores que a ensinam; 
• o contacto precoce dos estudantes com os doen
tes; 
• a procura da qualidade do pessoal médico e do 
equipamento técnico dos hospitais ; 
• a utilização, para esta formação, não só dos 
hospitais universitários , como dos hospitais regio
nais e locais: 
• o contacto dos estudantes com os aspectos 
médicos e sociais da medicina em todos os luga
res que seJam considerados como podendo forne
cer esta forma de ensino . 

Relatório e recomendações 
sobre os problemas gerais 

da formação de Médicos Especialistas 

- Convidada a pronunciar-se sobre os problemas 
gerais de formação do Médico Especialista, a Comis
são Consultiva abordou neste relatório não exaustivo 
um determinado número de problemas que lhe pare
ceu deverem ser retidos num primeiro exame. 

- A autoridade competente nacional para a for
mação de especialistas foi o objecto deste estudo. 
Constatando que as suas funções não são as mes
mas em todos os países , o Conselho estabeleceu 
quais estas deverão ser: 

- A qualidade da formação depende da relação 
entre o número de candidatos à formação e o número 
de professores encarregados de os ensinar. A Comis
são chama a atenção para a necessidade de uma 
certa forma de selecção e de incitação. 

- O estágio parcial no estrangeiro é considerado 
como um elemento de formação a ter em conta. A sua 
realização deve ser submetida a uma regulamentação. 

-A formação em tempo inteiro deve ser a norma 
em matéria de formação de especialistas. Deve ser 
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generalizada a todos os Estados e não conhecer 
senão excepções de carácter individual. Ela implica a 
remuneração do candidato a especialista. 

-A formação do Médico Especialista deve ser tão 
pluralista quanto possível. A explosão de conhecimen
tos, o progresso das técnicas, levaram com os anos a 
uma divisão das grandes especialidades inicialmente 
constituídas e a uma hiperespecialização. É cada vez 
mais necessário que uma formação de base , "um 
tronco comum" , figure nos programas de formação, 
de maneira a fazer prevalecer uma tendência centrí
peta e não centrífuga, de formação. 

- A Comissão emite assim as recomendações 
segu intes : 

• criação em cada país de uma autoridade com
petente para fixar as normas de formação, contro
lar-lhes a aplicação, assegurar a coordenação en
tre as diversas disciplinas, sancionar-lhes a vali
dade pela atribuição de qualificações: 

• início da formação específica do especialista 
após a realização e a aprovação na formação 
de base ; 
• adequação do número de candidatos e dos 
centros de formação; 
• coordenação dos métodos de selecção: 
• formação remunerada a tempo inteiro; 
• encorajamento e organização de estágios no 
estrangeiro; 
• formação específica, iniciada sob a forma de 
formação geral englobando «O tronco comum»; 
• prudência na criação de novas especialidades. 

E o relatório é completado por um apanhado dos 
métodos de formação utilizados nos países da CEE. 

• 
TENTATIVA DE CONTROLO 

·DOS CUSTOS DE SAÚDE NA R. F. A. 

MEDICINA NAS CIDADES 

O aumento constante das despesas de Saúde (85 , 
539 míl milhões de marcas em 1980) levou o Governo 
de Bona a apresentar um projecto-lei sobre o controlo 
dos custos de Saúde. As medidas previstas dizem 
respeito aos doentes, aos Médicos e à indústria far
macêutica. 

DOENTES: Acréscimo da participação nas despesas 
de farmácia, de próteses dentárias . de 
óculos e aparelhos ortopédicos. 

MÉDICOS: Os Médicos foram convidados a prolon
gar as suas Convenções com as Caixas 
até ao final de 1982 (sem aumentar o 
número dos actos para compensar a falta 
de ganhos .. . ). 

A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: Foi convidada a não 
aumentar os preços durante 12 meses. 
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MEDICINA HOSPITALAR 

O Governo prepara igualmente uma alteração da 
Lei sobre o financiamento dos hospitais. Entre as 
medidas em vista: 

- o bloqueio temporário dos preços da diária 

-Tecto sobre os gastos com farmácia (med ica-
mentos) 

- Projecto de «normalização, da duração do inter
nato para certos casos. 

- A supressão de cerca de 50 000 camas suple
mentares. até 1985. 

• 
INSCRIÇÃO NAS ORDENS 
OU ÓRGÃOS SIMILARES, • 

AO ABRIGO DAS 
DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS - CEE -

A inscrição, em aplicação das Directivas 73/362 e 
75/363 das Comunidades Europeias, só é possível 
caso o requerente satisfaça as três condições seguin-
tes: · . ) 

a. O requerente deve estar sob a alçada de um 
estado membro da CEE; 

b. Deve ter obtido o seu diploma de médico num 
estado membro; 

c. Deve ter obtido o seu diploma de Especialista 
num estado membro. 

• 
AOS MÉDICOS QUE FALEM ALEMÃO 

O Clube Automóvel da República Federal da Ale
manha (ADAC) solicitou O. M. que lhe fornecesse 
uma lista dos médicos portugueses que dominem o 
idioma alemão. 

O ADAC pretende elaborar uma lista, o mais com- . 
pleta possível , dos médicos residentes em Portugal 
que falem alemão a fim de que os seus associados, 
no caso de estarem no nosso país e necessitarem de 
cuidados médicos, saberem com «quem é que se 
podem entender. " 

Aquele clube, que tem cerca de 7 milhões de 
membros, está a solicitar aos vários organismos simi
lares à Ordem dos Médicos, idêntica informação. 

Solicita-se , assim, aos colegas que dominem o 
idioma alemão que enviem para a O. M. os seus 
nomes, especialidades, moradas, telefones e locais 
onde prestam assistência. 



• e 

APOSENTAÇÕES ANTERIORES 
A 1 DE JANEIRO DE 1973 

Os aposentados anteriormente a 1 de Janeiro de 
1973 e que exerceram mais que um cargo nos três 
anos anteriores à «reforma», passam a receber não 
pelo valor inerente à média dos vencimentos corres
pondentes aos cargos exercidos nos três anos ante
riores à aposentação, mas sim pelo valor correspon
dente ao último cargo exercido. 

Espera-se que este tenha sido o melhor .. . ! 

Diz a nova legislação que o (aditamento ao Dec. 
Lei 11 0-A/81 de 14 de Maio - Art. 0 7°-C.) quando 
se trata de pensões calculadas dentro dos regimes 
anteriores ao Dec. Lei n.0 498/72 de 9 de Dezembro 
(Estatuto da Aposentação) , com base em remunera
ções de mais de uma categoria, a correspondência a 
que se refere o Ar\. 0 7.0 -A é estabelecida com base no 
último cargo em que o aposentado exerceu funções 
(Diário da República n.0 137, I série, 17 de Junho de 
1983). 

• 
SEGURANÇA SOCIAL E CUIDADOS 

DE SAÚDE PARA MIGRANTES 
DESEMPREGADOS 

A segurança social e cuidados de saúde para 
desempregados foi objecto de um parecer do Mr. 
Richards, em nome da comissão das Comunidades 
Europeias. 

PAGAMENTO DE QUOTAS 
(SECÇÃO REGIONAL 

DO SUL DA O.M) 
Está normalizado o sistema da cobran

ça, o que permite estabelecer o calendário 
definitivo para o pagamento das quotas. 

Desta maneira é possível, sem a neces
sidade de emitir os periódicos e dispen
diosos avisos através dos CTI, contar com 
a melhor colaboração dos Colegas no sen
tido de efectuarem o pagamento das suas 
quotas nas datas convenientes. Estes pa
gamentos podem ser feitos pessoalmente 
na Sede ou com o envio de cheque em 
nome da ORDEM DOS MÉDICOS. 

As datas de pagamento das quotas são 
as seguintes. 
As datas de pagamento das quotas 

FEVEREIRO .. anuais, 1.0 sem. e 1.0 trim. 
MAIO .... .. ........ .. ....... 2. 0 trimestre 
AGOSTO . .......... . . 2. 0 sem. e 3. 0 trim . 
NOVEMBRO ....... . ... . . . .. 4. 0 trimestre 

CURANDEIRISMO 

O parecer que é datado de 8 de Janeiro de 1982 é 
A do seguinte teor: 

A profissão médica é arbitrária e progressivamente 
defraudada e a carga científica que ela comporta 
como atitude global , esclarecida e prescrutante, pe
rante o fenómeno doença, é levianamente desinte
grada em mil e um gestos de conhecimento, cada vez 
mais reduzido, sem fina lidade integradora, lógica e 
coerente, porque no fundo motiva-os apenas uma 
intençao uti litária, sem responsab ilidades mais vastas 
e profundas, a remuneração. E, assim, se defrauda a 
profissão médica e serve mal ou ludibria mesmo, às 
vezes até os limites do curandeirismo-feiticismo, a 
ciência médica, de evolução milenar sob a preocupa
ção do aperfeiçoamento. Daquele modo é que nada 
se aperfeiçoa acabando por se enganar por cada 
imitação de gesto médico que nele é praticado por 
elementos não médicos, actuando por conta própria . 

W As Regras Comunitárias sobre Segurança Social 
A dos trabalhadores migrantes (Reg. n.0 1390/81 ; OJ 
._ n. 0 Ll43, 2915/81) as pessoas empregadas e suas 

famílias . Os reformados da Comunidade só estão 
cobertos pela segurança social se as suas pensões 
resultarem de períodos de emprego remunerado. 

• IMUNO-ALERGOLOGIA 

O Conselho Nacional Executivo, reunido a 6 de Agosto, decidiu aprovar a redacção final do 
Regimento do Colégio de lmuno-Aiergologia e nomear a Comissão por Consenso, que será 
constituída pelos mesmos elementos que elaboraram o respectivo Regimento. 

O prazo para admissão por consenso será prolongado por mais seis meses, ou seja até 31 
de Janeiro de 1984. 

Deverá, no entanto, indicar-se a todos os candidatos que por uma questão de segurança 
deverão eventualmente inscrever-se para Exame à Ordem dentro dos prazos habituais, até 31 
de Janeiro, para a eventualidade de não serem admitidos por consenso. 
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congressos e reuniões científicas 

CONGRESSOS E CURSOS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A actualização médica pós-graduada é, neste mo
mento, praticamente inexistente em termos de progra
mação válida. 

Têm-se assistido a proliferação desenfreada de 
••Congressos e Cursos de Pós-Graduação», aconte
cendo por vezes, que em localidades próximas, se 
realizem no mesmo dia duas sessões sobre o mesmo 
assunto. 

Por outro lado, a realização daqueles encontros 
com fins comerciais tem dominado a· situação, dei
xando sérias dúvidas em relação à sua qualidade 
científica. 

Há que, urgentemente, pôr fim a esta situação, 
cabendo à Ordem dos Médicos, neste assunto, um 
papel primordial. 

A programação de datas para os Congressos 
será um passo inicial e urgente a tomar, para que se 
chegue brevemente à sua pontuação para fins curri
culares. 

O Estatuto da Ordem dos Médicos é claro em 
relação ao papel da Ordem neste assunto. Assim: 

Art.o 6. 0 alínea a) defender a qualificação profis
sional do médico. 

Art. 0 6. 0
, alínea c) ( ... ) colaborando na política 

nacional de saúde em todos os aspectos, nomeada
mente, no ensino médico ( ... ) 

Art .0 6. 0
, alínea d) dar parecer sobre todos os 

assuntos relacionados com o ensino ( .. . ) 

Art0 6. 0
, alínea f) ( ... ) e pela participação activa no 

ensino pós-graduado. 

Art. 0 7. 0
, alínea b) cri · r dinamizar estruturas que 

valem ( ... ) pela qualificação profissional médica. 

Art. 0 17°, no 3 - são órgãos consultivos de 
competência específica: 

NEUROLOGIA E EPILEPSIA PANAMERICANA 

O VI Congresso Panamericano de Neurologia e 
Epilepsia realizar-se-á de 17 a 19 de Outubro na 
cidade argentina de Córdoba. 

ENCONTRO SOBRE MECANISMOS 
ADRENÉRGICOS 

De 3 a 5 de Outubro terá lugar na Fundação Eng.o 
António de Almeida (Porto) o V Encontro sobre Meca
nismos Adrenérgicos. 

SEMINÁRIO SOBRE 
ESPONDILITE ANQUILOSANTE 

De 25 a 26 de Novembro decorrerá no Centro de 
Medicina de Reabilitação (Aicoitão) um seminário sobre 
Espondilite Anquilosante. 
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N.0 1 -Conselho Nacional de Ensino e Educação 
Médica ··CNEEM». 

N.0 2- Colégios de Especial idades. 

Art .0 81 .0 
- Compete ao CNEEM - alínea c) 

planificar cursos de actualização e aperfeiçoamento 
com a eventual colaboração das Escolas de Ensino 
Médico( .. . ) 

Alínea 1) Planificar a educação médica das popu
lações. 

Art 0 82. 0 
- Os Presidentes dos Colégios de Es

pecialidade são assessores técnicos deste Conselho. 

Art. 0 89. 0 
- Compete aos Colégios da Especiali 

dade. 

Alínea b) - Velar pela valorização técnica e a 
promoção nos quadros. 

Art. 0 93° - Através dos Colégios procurará a 
Ordem dos Médicos: 

Alínea a) comparticipar na actividade científica
-profissional das Sociedades Médicas Portuguesas 
( ... ) 

Parece, pois, óbvio que o CNEEM e os Colégios 
de Especial idade são a pedra base para a qualifica
ção profissional médica. 

Assim , deverão ser eles a ter a iniciativa para a 
concretização do exposto no Estatuto. 

É óbvio que, embora, não se consiga repentina
mente cumprir todo o exposto, é preciso começar por 
algum lado. Já no IV Congresso Nacional de Medicina 
foi pedida uma programação das datas dos congres
sos. 

Assim , solicita-se que até 30 de Novembro de 
1983 sejam enviadas ao C.N.E. indicações em rela
ção a tudo a que o Estatuto obriga, nomeada
mente, às prováveis reuniões ou congressos a 
realizar em 1984, bem como, dos temas a tratar, 
com vista a programar o próximo ano. 

CURSO DE CITOPATOLOGIA 
The Johns Hopkins University (Estados Unidos da 

América) promove de 25 de Março a 6 de Abril de 84 , 
em Baltimore, um curso pós-graduação em Citopato-
logia . · 

SIMPÓSIO SOBRE PSICOSES 
E PRÉ-PSICOSES 

Com o patrocínio do Centro de Estudos Psico
-Sociais da Universidade de Lisboa realizar-se-à no 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil , nos dias 18 
e 19 de Novembro, o I Simpósio de ··Dinâmica das 
Psicoses e Pré-psicoses. 

MÉDICA 83 
De 30 de Novembro a 3 de Dezembro realiza-se 

em Dusseldorf (RFA) a Médica 83 
Nota - o congresso é falado em alemão 

• 

• 


