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Na perspectiva de uma integração de Portugal (em
1 de Janeiro de 1986 [?]) na Comunidade Económica
Europeia, parece importante levar ao conhecimento dos
Médicos, pelo menos nas suas linhas gerais, o que são os
Órgãos Médicos a nível de tais estruturas.
A primeira organização Médica a ser fundada após
aprovação do Tratado de Roma em 1957, foi a União Euro
peia de Médicos Especialistas (U. E. M. S.). Esta tinha
como objectivo fundamental - para além da defesa dos
interesses dos Especialistas dos Estados Membros - o
procurar estabelecer um padrão equivalente de nível
técnico-científico para as várias Especialidades, a fim de
que fosse possível criar o tal «espaço comum» desejado na
Europa, no qual haveria total liberdade de circulação atra
vés do mútuo conhecimento dos Títulos e Diplomas.
Em 1959 surge a Comissão Médica Permanente da
CEE (CP CEE), fundada por diversos Delegados dos gru
pos profissionais mais representativos dos vários Países
da então restrita Comunidade Europeia (Alemanha, Bél
gica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo) e que passou
a debater fundamentalmente os problemas de carácter or
ganizacional e sócio-profissional da Classe; isto, sem pre
juízo de tratar globalmente de todo o género de problemas
que aos Médicos dizem respeito no seu relacionamento
com os políticos da Comunidade (que tem também os seus
Conselheiros Médicos e de Saúde na qualidade de funcio
nários dos respectivos Governos).
Posteriormente foram surgindo outros grupos e assim
se formou a União Europeia dos Médicos Salariados
(FEMS) - pretendendo tratar sobretudo dos problemas
dos Médicos empregados por conta de outrém; a Associa
ção dos Médicos Hospitalares Séniores (do quadro perma
nente) (AEMH); a União Europeia dos Médicos Clínicos
Gerais (UEMO) - com o objectivo fundamental de coordePreço avulso: 125$00
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nar a preparação e acção destes Médicos e es
tudar o seu relacionamento com novos esquemas
nacionais de Saúde; a Conferência Internacional
das Ordens e Organismos de Atribuições Simila
res (CIO) - com a missão de estabelecer o re
gisto dos Médicos migrantes e ocupando-se
fundamentalmente dos problemas de carácter
deontológico e ético, e finalmente o grupo mais
jovem (quer na sua formação quer na própria
idade dos seus componentes) o Grupo de traba
lho Permanente (Permanent Working Group PWG) dos Médicos Hospitalares Juniores (cons
tituído fundamentalmente pelos Médicos das
novas gerações e ainda aguardando emprego
estável, motivado especialmente para a sua
defesa sócio-profissional).
Destas estruturas, a União Europeia de Mé
dicos Especialistas viria a subdividir-se depois
em Secções Monoespecializadas, correspon
dentes às Especialidades Médicas que, ao nível
da Europa Comunitária, existiam na maioria dos
Países. A essas Secções Monoespecializadas
compete estudar os parâmetros de· cada Espe
cialidade e os seus problemas específicos,
canalizando-os para a Direcção Executiva da
UEMS, que funciona como órgão executivo e de
coordenação.
Por· decisão de todos . estes grupos e no
sentido de manter a unidade da Classe a nível
Europeu (numa ,representação que excede neste
momento já largamente os quinhentos mil Médi
cos), foi estabelecido que todas as acções
envolvf3ndo contactos com a Europa pai ítica se
fizessem através da Comissão Médica Perma
nente ·{CPCEE) - funcionando como órgão de
cúpula e no qual todos os restantes organismos
têm voz e representação.
São estas as várias estruturas que a Ordem
dos Médicos tem vindo a integrar, como obser-

vadora, enquanto não passa a Membro de pleno
direito, isto é, caso a «integração Europeia» se
venha a concretizar. Devemos dizer que os
Médicos Portugueses, através da Ordem dos
Médicos, não têm deixado de receber por parte
dos seus Colegas Europeus as maiores provas
de amizade e consideração - o que não deixa
de ser excelente prognóstico para trabalhos
futuros.
Estas várias entidades reúnem habitual
mente duas vezes por ano, em sessões plená
rias, e assim víao estudando e propondo solu
ções ou assumindo atitudes perante os pro
blemas graves que, no dia-a-dia, se põem à
Comunidade Médica.
Cada vez mais se sente a necessidade de
uma «frente comum», de uma unidade real,
consentida e livre, para que os Médicos possam
reagir na defesa dos princípios fundamentais da
sua profissão e também na defesa dos seus le
gítimos direitos.
Se continua a pertencer à Classe Médica de
cada País resolver os seus próprios problemas,.
no diálogo ou no confronto com as estruturas
políticas da Saúde, não é menos verdade que
deste intercâmbio de ideias e deste convívio sa
lutar a nível internacional (da CEE Médica)
surgem muitas vezes trunfos indispensáveis,
dos quais nenhum grupo deverá, lucidamente,
prescindir.

Os problemas básicos e as suas hipóte
ses de solução são a maior parte das vezes
comuns: elas só terão que sofrer as naturais
adaptações aos condicionalismos locais
- históricos, culturais e económicos.
A união continuará a fazer a força. Se isto
é verdade a nível nacional, não deixa de o ser
também a nível da Comunidade Europeia
Médica.
A. Gentil Martins

-----------------------,·
Da Secretaria do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, recebemos com o pedido
de divulgação junto de todos os Colegas o seguinte aviso:

AVISO
Avisam-se os licenciados em medicina interessados, que este Instituto vai promo
ver a abertura de concursos documentais para provimento de lugares de assistentes
estagiários para os seguintes departamentos deste Instituto, conforme edital a p ublicar:

-Departamento de Clínica das Doenças Tropicais:
1 vaga (Hematologia)
-Departamento de Parasitologia:
4 vagas (2 na Disciplina de Helmintologia e 2 na Disciplina de Entomologia)
- Departamento de Saúde Pública Tropical:
2 vagas (1 na Disciplina de Epidemiologia e 1 na Disciplina de Bioestatística)
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relações com o governo
TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE
REVISÃO DE PREÇOS
Considerando a Ordem dos Médicos que se torna
urgente a revisão dos preços para os tratamentos de
hemodiálise, enviou o Presidente do C.N.E. ofício ao
Senhor Ministro da Saúde, em 28 de Setembro, e que
a seguir se transcreve na íntegra:

•

•

«Vejo-me na necessidade absoluta de mais
uma vez frizar junto de si a necessidade urgentís
sima de rever os preços a serem pagos pelos
tratamentos de hemodiálise.
Não preciso lembrar que esses preços foram
fixados em 1979, e estão ainda hoje vigentes, con
tra todas as regras do bom senso e da justiça dada
a crise económica existente e a inflação bem
conhecida.
A não realização, a curtíssimo prazo, de altera
ções nos valores pagos poderá inviabilizar o fun
cionamento de vários Centros com resultados fa
cilmente previsíveis e de extraordinária gravidade.
Não será solução passar a enviar os doentes à
vizinha Espanha e a pagar os custos da hemodiá
lise realizados naquele País que, neste momento,
são praticamente duplos daqueles praticados em
Portugal.
Esta Ordem dos Médicos é particularmente sen
sível ao dilema que se está a colocar aos médicos
trabalhando nos Centros de Hemodiálise, face à
incapacidade destes de fornecerem medicina de
qualidade que a sua ética profissional lhes impõe
e à qual entendem dever aderir incondicio
nalmente.
Este é um exemplo flagrante da incapacidade
administrativa do Estado na Saúde Pública e que
urge resolver com prioridade e sem, de modo
algum, esperar por novos orçamentos de anos
futuros.

Este é um problema para resolver de imediato,
pois já há muito se impunha.
Como é evidente os médicos rejeitam toda e
qualquer responsabilidade pelo que possa vir a
acontecer aos doentes renais crónicos, que dentro
em pouco, se poderão ver sem possibilidades de
tratamento.
Estamos seguros que V. Exa. não quererá arcar
com tal responsabilidade e não deixará de dar
instruções para colaborar na solução deste
assunto.»
Em 19 de Outubro, chama de novo a atenção do
Senhor Ministro da Saúde para este assunto:
«Cabe-nos chamar a atenção de V. Exa. para o
problema em que se encontram, neste momento,
as Unidades de Hemodiálise, devido não só à não
actualização dos valores das diálises como também
ao não cumprimento dos prazos de pagamento
estabelecidos.
As possibilidades de resistência desses Centros
encontram-se no limite da ruptura e, como é óbvio,
eles não poderão assumir qualquer responsabili
dade pelos graves prejuízos que possam ocorrer
face à sua completa impossibilidade de permane
cerem em funcionamento.
Assim, se houver a lamentar, inclusivamente, a
morte de alguns doentes, competirá apenas ao
Estado a responsabilidade dessa situação, ao não
ter resolvido a tempo os graves problemas exis
tentes e para os quais foi contínua e oportuna
mente alertado.»

lS.

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

O máximo de liberdade com o máximo de responsabilidade
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ACTUALIZAÇÃO DOS VALORES FINANCEIROS
DAS CONVENÇÕES
Para conhecimento de todos os Colegas, a seguir se
transcreve ofício enviado em 17 de Abril, ao Senhor
Ministro da Saúde, no sentido de ser feita uma urgente
actualização dos valores financeiros das Convenções:
«Tem sido norma do Ministério, de que V. Exa. é
responsável, a ausência de resposta objectiva às
cartas que, como Presidente da Ordem dos Médicos
lhe tenho enviado. Algumas excepções que confirmam
a regra não invalidam o princípio acima exposto e que
esperamos, venha a ser modificado dada a urgência e
gravidade das situações expostas.
Venho mais uma vez salientar junto de V. Exa. a
necessidade absoluta e urgente, sob pena de situa
ções de rotura que gostaríamos de evitar, para que

seja feita a imediata actualização dos valores finan
ceiros das Convenções. Está o Governo certamente

consciente do aumento do custo de vida entre 1984 e
1980, data do início das Convenções. Como já frizei,

os valores financeiros das Convenções represen
tam, de facto, o equivalente do ordenado do funcio
nário que, na Função Pública, apesar de todas as
dificuldades existentes, já aumentou nestes cinco
anos quase 100%. É facto que, apesar de todas as
solicitações, nunca os Serviços do Estado apresen
taram os custos reais dos Actos Médicos feitos ao
nível dos próprios serviços oficiais o que quanto a
nós retira qualquer autoridade moral a quem não
faz as actualizações combinadas. Tem V. Exa. re
petido várias vezes que o Estado tem de ser a
primeira pessoa a dar o exem plo de ser uma
pessoa de bem . Penso que já era altura de
passar das palavras aos actos e demonstrar
assim na prática que o velho ditado Português, «de
boas intenções está o inferno cheio», não tem aqui
campo de aplicação.»

COMUNICADO
O Conse lho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, após reunião com os Médicos
com funções de Direcção de Serviços Hospitalares da Área Metropolitana do Porto, para
análise da Portaria N.º 599/84 (Regulamento dos Concursos de Provimento para Assisten
tes Hospitalares) decidiu reiterar o seguinte:
1 - Considera a referida Portaria irrealista e retrógrada ao retirar às Direcções dos
Serviços e dos Hospitais qualquer capacidade de decisão na escolha de Médicos do
seu respectivo Quadro;
2 - A institucionalização de exames com Júris nacionais nomeados pelo Ministro da
Saúde em tudo semelhantes àqueles que os Médicos já fizeram no fim do seu
Internato e procurando imitar o exame de Especialidade à Ordem dos Médicos como
forma de acesso aos lugares dos Quadros Hospitalares, constitui forma inaceitável de
politização da Carreira Médica e conduzirá necessariamente à irresponsabilização
dos Órgãos de Direcção dos Hospitais;
3 - O Conselho Regional responsabiliza o Governo pela inevitável degradação dos Ser
viços Hospitalares que a aplicação da presente Portaria provocará;
4 - Torna-se urgente que a política de descentralização anunciada pelo presente Governo
seja aplicada aos Serviços Estatais de Saúde permitindo assim a colocação rápida e
correcta dos Médicos em Serviços altamente carenciados, designadamente nos
Hospitais afastados dos grandes Centros.
Porto, 18 de Setembro de 1984.

Medicina Livre um direito inalienável
4
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Quando se pensa duas 1,�zes
· no doente obstipado
Mais de metade dos doentes acima dos 60 anos usam laxantes.
É sobretudo nestes doentes que o uso continuo de laxantes não é recomendado, para evitar
que a já fraca musculatura do idoso perca toda a sua espontaneidade.
Mas também a gravidez é um dos casos em que a utilização de laxantes envolve perigos
que se prolongãm durante o período pós-parto e aleitamento.
A obstipação habitual constitui um grave problema, para o qual os laxantes, pelo mecanismo
da sua acção e pelos efeitos secundários que provocam, não constituem, muitas vezes,
a terapêutica adequada.

O DUPHALAC (lactulose), devido ao seu mecanismo de acção e características, contrariamente
ao que acontece com os laxantes, não produz habituação e é isento de efeitos secundários.
Isto torna o DUPHALAC particularmente recomendável no tratamento
da obstipação crónica habitual e sempre que a obstipação aparece associada a casos clínicos
delicados. Por isso, quando o cuidado é duplo, pense em DUPHALAC.

duphalag

Regulador natural da função intestinal
Posologla geral recomendada:

Dose 1nic1at

Adultos . .. .......................... 30 mi
Crianças dos 7 aos 14 anos .... 15 mi
Crianças de 1 aos 6 anos .... 10 mi
Lactentes . .
5 mi
Dose a a1ustar postenormente de acordo
com as necessidades.

Contra-Indicações:
Galactosemia
O Duphalac pode ser administrado com
Ioda a segurança a gravidas. d1abét1cos e
obesos.
Compos�ão:
Soluto de lactulose a SOoiv p.p.

Apresentação:
Frascos de 1 litro ( 1330 grs)
P.V.P. l269$00
Frascos de 300 mi (400 grs)
P.V.P. 437$50

Gráfico comparativo da acção do Duphalac e ele um taxante de acção irritante ao longo de 7 dias de tratamento�

•Conally et. ai.. Cur. Med. Res. Op. 2/10/1975-622
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Terapêutica pelo Duphalac
Terapêutica com um laxante de acção 1rntante

®

duphar DUPHAR B.V.,AMSTERDAM,HOLANDA •
DEPOSITARIO: QUIMIFAR, LDA.,AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA,51-4; 1700 LISBOA
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MÉDICOS DENTISTAS
SUA OFICIALIZAÇÃO
Em 7 de Abril de 1983, a Ordem dos Médicos chamou
a atenção do Ministro dos Assuntos Sociais para o
facto de ainda não estar estruturada qualquer Carreira
para os Médicos Dentistas, licenciados em Portugal
pelas Escolas de Lisboa e do Porto, criadas em 75 e 76
e que produziram os seus primeiros frutos em 79/80.
A seguir se transcreve, em parte, o ofício então
enviado:
«Não duvida V. Excelência da oposição que esta
Ordem tem feito à estatização da Medicina, o que
não impede que reconheça a necessidade absoluta
de uma estrutura de Carreiras, não necessaria
mente estatais, (mas que em grande parte o deve
rão ser ainda neste momento) e que possam facili
tar uma harmónica distribuição de Médicos,
Dentistas ou não, por todo o País, e levar a um
equilíbrio entre as várias formas de Medicina: atra
vés do Estado ou através da actividade livre, quer
Privada quer Convencionada.
Consideramos, pois, necessário que numa
reestruturação de todas as Carreiras Médicas a
Medicina Dentária não seja esquecida, como até
agora, e rapidamente se estude a sua integração
nos Serviços Oficiais de Saúde.
Para esse efeito desde já a Ordem se coloca à
disposição de V. Excelência, dentro do espírito já
diversas vezes claramente manifestado de actuar
construtivamente para a solução dos problemas
existentes.»
Em 7 de Junho de 1984, a Ordem dos Médicos
recebeu o seguinte pedido de parecer do Ministério da
Saúde:
«Como é, certamente, do conhecimento de V.
Exa., concluirão os seus estudos, no termo do
presente ano lectivo, os primeiros alunos do Curso
de «Medicina Dentária» ministrado pelo Ministério
da Educação.
Sendo o campo de aplicação prática desta
formação profissional tutelado por este Ministério,
é conveniente que desde já se estudem algumas
questões com que, por certo, em breve seremos
confrontados.
Assim, cumprindo determinação de Sua Exce
lência o Ministro, venho junto de V. Exa. solicitar o
parecer dessa Ordem sobre as seguintes ques
tões:
Será aceite por essa Ordem, de imediato, a ins
crição dos diplomados deste curso para efeitos de
exercício autónomo da profissão ou, pelo contrá
rio, irá ser exigida uma fase de exercício tutelado?
Em caso de resposta afirmativa à última questão:

OREYP

- Com quanto tempo de duração?
- Com que programa?
- Efectuada em que serviços?
- Tutelada por quem?

Em 19 de Junho, o Presidente do CNE insistia de
novo junto do Ministro da Saúde para a rápida oficiali
zação da situação actual dos Médicos Dentistas,
conforme a seguir se transcreve:
«Como V. Exa. sabe os primeiros licenciados
em Medicina Dentária formaram-se pela Faculdade
de Medicina do Porto em 1979. No ano seguinte
surgiram os primeiros licenciados pela Escola de
Medicina Dentária de Lisboa. Perante essa nova
situação a Ordem dos Médicos procurou actuar
junto dos Ministérios da Educação e da Saúde, a
fim de regularizar a situação de prática profissional
desses novos médicos dentistas.
Neste momento, a Ordem tem o registo de todos
os médicos dentistas que, oficiosamente, é obriga
tório para a prática profissional. Dadas as caracte
rísticas do Curso e as boas condições de formação
actual não se entende como justificada uma fase
de exercício de medicina tutelada. Essa a razão
que não justifica qualquer programa particular, para
além da vantagem que haverá em todo o licenciado
em Medicina Dentária, ou não, passar a beneficiar
de Cursos de aperfeiçoamento contínuo.
Neste momento a Ordem já possui uma secção
de Medicina Dentária com regulamento próprio,
integrada mas autónoma dentro das próprias es
truturas da Ordem, e que já tem eleitos os seus
primeiros Corpos Dirigentes - o que sucedeu pela
primeira vez no início do presente ano.
Pensamos que seria útil haver uma oficialização
da situação oficiosa actualmente existente o que
só facilitaria o controle da actividade profissional
dos referidos médicos que se encontram sujeitos
aos Códigos Deontológico e Disciplinar da Ordem
e à sua orgânica geral. (Dec.-Lei).»

•
NOVO CÓDIGO DE NOMENCLATURA
E VALOR RELATIVO DE ACTOS MÉDICOS
DA ORDEM DOS MÉDICOS
O Conselho Nacional Executivo da O.M. solicitou ao
Senhor Ministro da Saúde a adopção oficial do CÓDIGO
DE NOMENCLATURA E VALOR RELATIVO DE AC
TOS MÉDICOS DA ORDEM DOS MÉDICOS.
Frizava o Presidente do CNE, que é urgente e priori
tário que este novo Código substitua o Código antigo,
passando a ter o carácter de código oficial nacional já
que, segundo o próprio Decreto-Lei 282/77, compete à
Ordem dos Médicos a definição dos parâmetros téc
nicos da Medicina.
A adopção de Código único evitará numerosos mal
entendidos que continuam a surgir e acreditamos que
só poderá trazer vantagens para todos.
Informava também o Presidente do CNE que, dada a
importância deste assunto, a Ordem dos Médicos
manterá uma Comissão Permanente para a actualiza
ção do novo Código e esclarecimento de quaisquer
dúvidas que possam surgir.
5

defesa sócio-profissional

PREENCHIMENTO DE UM LUGAR DE ANATOMOPATOLOGISTA
NO HOSPITAL DISTRITAL DE BEJA,
NOMEADAMENTE PARA EXECUÇÃO DE AUTÓPSIAS

ó Conselho Nacional Executivo recebeu em 8 de Ou
tubro, uma exposição assinada por todos os Cirurgiões
do quadro do Hospital Distrital de Beja, na qual procuram
justificar a necessidade premente de alargamento da
cobertura anatomopatológica à efectivação de autópsias
e que a seguir se dá a conhecer a todos os Colegas:
«Os abaixo assinados, Cirurgiões Gerais do quadro
permanente do H.D.Beja, vêm pedir a vossa atenção e a
vossa intervenção junto de quem de direito sobre o que
passam a expor:
1 . Assiste-se neste momento, no nosso país, a
uma explosão de acções repressivas sobre médi
cos, umas a partir de Inspecção do Ministério da
Saúde e outras da Provedoria da Justiça, a que se
seguem sistemáticos aproveitamentos pelos ór
gãos da Comunicação Social.
Por razões decorrentes do dramatismo das situa
ções urgentes, têm sido talvez as Especialidades.
Cirúrgicas os ramos mais afectados por esse fenó
meno que começa a ultrapassar a desejável respon
sabilização inerente a qualquer profissão com
marcada vocação Social, para se transformar numa
objectiva colmatagem das múltiplas deficiências
existentes num sistema Hospitalar caduco, obsoleto
e multi-carenciado, ao atribuírem-se a erros huma
nos, designadamente de incúria e negligência, o que
muitas vezes mais não é do que a inevitável conse
quência das deploráveis condições em que todos
trabalhamos.
2. Quando nos debatemos com as bem conhecidas
carências de enfermagem, onde nem uma extrema
modéstia na elaboração dos quadros consegue evitar a
existência crónica de numerosas vagas, carências que
têm impossibiJitádo a atribuição de enfermagem fixa
às salas de operados, que obrigam à situação, hoje
inaci3itável de, nos turnos nocturnos, termos dois
profissionais para cinquenta doentes agudos, quando
ao fim de anos de esforços continuamos sem uma sala
de cuidados intensivos para doentes graves, quando
nos são devolvidos, pelos Hospitais Centrais, ao
abrigo duma portaria que enferma duma óptica re
tintamente burocrática, doentes de alto risco para os
quais não temos condições de segurança (e se a
razão é a de lá também as não terem, então isso deveria
ser explicitado) quando, para terminar, porque nos es
forçamos por acreditar que sejam circunstanciais e por
isso temporárias as tão preocupantes roturas de
stocks de medicamentos e suturas, nos continua. a
6

ser cometida a responsabilidade de doentes para cujo
tratamento não temos condições minimamente sufi
cientes, e simultaneamente assistimos a uma onda
de ·repressão sobre os médicos cujas faltas, reais ou
não, são impiedosamente divulgadas nos jornais,
criando na opinião pública a falaciosa convicção
generalizada de que as coisas correm mal na Saúde
por exclusiva ou predominante culpa dos médicos,
somos forçados a uma atitude de reivindicar a nítida
demarcação das nossas responsabilidades, para que
por elas possamos responder, mas só por elas. Quanto
às outras, sejam elas imputáveis a pessoas ou ao sis
tema, não estamos dispostos a, masoquisticamente,
continuarmos a arcar com o seu peso.
3. Consideramos uma utopia a pretensão de, a curto
prazo, termos uma optímização das nossas condições
de trabalho. Mas pensamos estar dentro duma óptica
realista, o desejarmos que o rigor repressivo a que
vamos sendo submetidos se acompanhe de medi
das concretas e eficazes que proporcionem uma
verdadeira e honesta responsabilidade médica, a
qual só se realizará, quando houver condições para,
pelo menos, uma assistência de mediana qualidade.
Será talvez pretensão romântica e platónica o solici
tarmos que o rigor da justiça se exerça não só sobre
os médicos mas também sobre o funcionamento do
sistema, sobre os verdadeiros centros de decisão.
Isso equivaleria a pedir a um juiz que se julgue. E não
será por acaso que no ordenamento jurídico de todos os
estados de direito, um juiz não pode julgar causa em •
que seja parte. Mas pensamos ser de imperativo moral
que o sistema assuma a sua parte da responsabilidade
nas carências de todos conhecidas.
O que, bem pelo contrário, nos parece razoável, é que
quem se veja injustamente ameaçado se defenda. E
porque a amarga experiência dos últimos meses nos
faz recear um agravamento da sanha anti-médica,
nós, agentes duma técnica que, por ter como funda
mento a biologia aplicada, é, à partida, ciência não
exacta, porquanto sujeita a múltiplas contigências,
pretendemos qu� se criem no nosso Hospital as
condições mínimas para um correcto, justo e objec
tivo apuramento de responsabilidades.
4. Neste aspecto, a maior lacuna que detectamos no
.nosso Hospital é a inexequibilidade de autópsias clíni
cas rios doentes aqui falecidos. Escusamos por certo,
de pôr.maior ênfase na necessidade deste avanço, que
viria preencher uma lacuna hoje inaceitável nos países
mais avançados.

•

•

•

E se até agora essa carência só tinha uma leitura, em
termos de nível científico, nos tempos correntes e pelas
razões que vimos apontando, passou a ter outra, e bem
mais gravosa: a da obtenção de dados que possibilitem
um correcto apuramento da verdade em casos de con
tencioso.
Evidentemente que não será com peritos improvisa
dos que o problema se resolverá. Só um anatomo-pato
logista tem formação científica, educação técnica e até
credibilidade para um exame necrópsico seja uma peça
útil para a rigorosa definição duma causa de morte.
5. Vimos, assim, pedir a essa Direcção Médica que,
junto de quem de direito, interceda no sentido de a
cobertura anatomo-patológica do nosso Hospital alargar
o seu campo à realização de autópsias.
Seria hipocrisia negar ou até omitir que antevemos
dificuldades na satisfação rápida deste pedido. Sabe
mos que nem a Direcção Médica nem o Conselho de
Gerência do H.D.Beja têm qualquer culpa da generali
zada pequenez dos quadros de Anatomia Patológica,
que por si só gera incapacidade de resposta à formação
de novos quadros. fechando-se assim o circulo vicioso
das carências humanas nesta especialidade: não há
anatomo-patologistas porque não tem havido internos
suficientes. e porque não há internos não vai haver. a
curto prazo. novos especialistas que formem futuros
quadros. Por outro lado, as peculiaridades da Anatomia
Patológica, tão fortemente vocacionada para o regime
de dedicação exclusiva. não terão facilitado o recruta
mento de profissionais nos hospitais periféricos.
Mas compreende-se que não será o reconhecimento
dessas dificuldades nem a ausência de qualquer posi
ção acusatória em relação às entidades responsáveis
do Hospital que nos devem inibir de chamar com vee
mência a atenção para tào importante problema.
A necessidade da sua resolução parece-nos uma evi
dência. Lembremo-nos que a percentagem de autóp
sias nos óbitos hospitalares em países civilizados, é
um dos mais importantes parâmetros de avaliação
da idoneidade dum estabelecimento que pretenda
ter actividades de ensino pós graduado. Mas perante
a onda avassaladora de inquéritos, de processos disci
plinares, de publicitação de punições. sentimos como
redobrada a premência deste problema.
E com esta exposição, se pretendemos uma melhoria
da qualidade de trabalho no H.D.Beja. estamos também
a formalizar a posição dos seus cirurgiões em deseja
rem o sistemático apuramento. com todo o rigor cientifico
viável. das causas de morte dos seus doentes falecidos.
Muito embora vos tenhamos apresentado o assunto
duma óptica predominantemente cirúrgica, reconhece
mos que muitos dos aspectos acima focados. designa
damente a pretensão fulcral. são comuns a outras espe
cialidades. Deste modo vamos enviar fotocópias desta
exposição a todos os médicos do Corpo Clínico perma
nente e internos do Internato Complementar. assim como
à Direcção do Internato, para que os.restantes Colegas,
se assim o entenderem. tomem as suas posições.
OS CIRURGIÕES DO HOSPITAL DISTRITAL DE BEJA

Em 17 de Outubro. o Presidente Nacional Executivo
manifesta a sua total solidariedade e concordância com
os pontos de vista expressos. e que transmitiu ao Se
nhor Ministro da Saúde.

INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIVRES
NO REGIME DOS INDEPENDENTES
Decreto-Lei n.º 118/84, de 4.7.84
Da Direcção Geral da Segurança Social recebeu a
Orde� dos Médicos, em 16 de Abril, o ofício que a
seguir se transcreve na íntegra, para conhecimento
de todos os Colegas:
«1. Como é, certamente do conhecimento de V Ex ª
foi publicado no Diário da República, 1 Série, o D�cr��
to-Lei n. º 118/84, de 4 de Julho que confere aos profis
sionais livres, não inscritos ao abrigo da Portaria n.º
115/77, a faculdade de se não inscreverem ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, desde que à
data da entrada em vigor deste diploma tivessem mais
de 55 anos e o requeiram até ao termo do presente
ano.
Veio, assim, o Governo ao encontro de várias vonta
des manifestadas no sentido de não serem obrigados a
contribuir aqueles que nunca se tendo inscrito ao abrigo
da referida portaria tinham atingido uma idade que não
lhes permitiria, em princípio, cumprir o prazo de garan
tia para obtenção das pensões.
2. No que respeita às considerações feitas no ofício
referido em epígrafe, relativamente à obrigatoriedade
de inscrição pelas várias formas de actividade exerci
das pelos médicos, julgo que, após todo o esclareci
mento técnico que tem sido dado nas reuniões com
representantes da Ordem dos Médicos, as mesmas se
encontram ultrapassadas.
De qualquer modo julga-se conveniente precisar os
aspectos seguintes:
2.1. É objectivo da Segurança Social conceder ao
trabalhador, no caso de verificação dos riscos de inca
pacidade para o trabalho que cobre, uma prestação
pecuniária que seja, tanto quanto possível, aproximada
do rendimento obtido pelo trabalhador no exercício da
sua actividade.
Porque as prestações substitutivas de salários são
calculadas em função do registo destes, em coordena
ção com as respectivas contribuições, têm de constituir
base de incidência para a Segurança Social todos os
rendimentos das actividades do trabalhador, seja qual
for a forma como as exerce, ou a entidade patronal
para quem as presta sob pena de, se assim não for,
haver graves desequilíbrios económicos.
Obter este resultado em função da inscrição em um
só regime que englobasse todos os rendimentos, ou
em regimes autonomizados, mercê das suas caracte
rísticas próprias, é opção de ordem técnica e de política
de segurança social.
2:2 Por outro lado, o pensamento de que a vincula
ção a vários regimes é uma violência por implicar
duplicação de contribuições a que não correspondem
benfícios, carece também de fundamento.
Com efeito, se é certo que nas prestações familiares
o trabalhador que contribui para vários regimes, só
recebe uma prestação por modalidade, também é ver
dadeiro que só no regime geral dos trabalhadores por
conta de outrem é que se pode considerar que o bene
fício contribui efectivamente para auferir tais pres
tações.
7

Resulta tal afirmação do facto de nenhuma contribui
ção ser exigida aos Servidores do Estado para o efeito
e o valor global das contribuições dos profissio
nais livres estar totalmente afecto ao pagamento
das prestações deferidas de invalidez, velhice e
morte.
O que acaba de ser referido é inclusivamente evi
denciado no facto de a taxa contributiva do regime dos
profissionais livres ser apenas de 15% enquanto que
no regime geral dos trabalhadores por conta de ou
trem, para o mesmo esquema de prestações, a taxa
contributiva ser de 28,5%.
Mais se refere que no tocante ao regime da função
pública os trabalhadores também contribuem com 8%
do valor dos salários, mas apenas para as modalida
des de invalidez, velhice, morte e assistência médica
sendo os encargos excedentes assumidos pelo Es
tado como entidade patronal.
2.3. No que se respeita a prestações substitutivas
de salários há efectivamente várias contribuições cujo
valor é determinado em função da remuneração obtida
por cada actividade, mas sendo os respectivos salários
registados em conformidade, o valor do subsídio de
doença e maternidade, do subsídio por morte e das
pensões também insere, no seu cálculo todos os rendi
mentos auferidos.
3. Cumpre-nos, ainda agradecer a listagem, relativa
aos médicos existentes no distrito cujo conhecimento
irá ser dado aos Centros Regionais de Segurança So
cial.
4. Por último, se esclarece que a pausa verificada
no estudo da extinção da Caixa de Previdência dos
Médicos Portugueses se deve ao facto de terem
surgido algumas questões formais relativas a al
guns imóveis da Instituição que cumpre clarificar e
resolver antes do prosseguimento dos trabalhos relati
vos à elaboração do respectivo diploma.»

Não podendo o Conselho Nacional Executivo
concordar com o diferente tratamento dado
aos Advogados e aos Médicos pela Secretaria
de Estado da Segurança Social de imediato
enviou ao Senhor Ministro do Trabalho e Se
gurança Social o seguinte ofício:
«Na sequência do diálogo que mantivemos com
V.Ex.ª e o Senhor Ministro do Trabalho em relação à
Segurança Social dos Trabalhadores Independentes
venho informá-la que nomeadamente o Centro de Se
gurança Social de Viseu continua a insistir com médi
cos com mais de 55 anos para que paguem a sua
inscrição na Segurança Social dos Trabalhadores ln
dependentes ameaçando-os com processos judiciais.
Muito agradecíamos que essa Secretaria de Estado
desse informações a todos os serviços em relação a
esta decisão que já nos foi comunicada por V.Ex.ª na
reunião acima referida a fim de que não voltem a
verificar-se mal entendidos como acima referi.
Aproveitemos esta ocasião para solicitar a V.Ex.ª
nos informe da data em que pensa vir a concretizar-se
a efectiva transformação da Caixa de Previdência
dos Médicos Portugueses numa Caixa integrada na
Ordem e funcionando em regímen idêntico ao da
Caixa de Previdência dos Advogados.»
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INSCRIÇÃO NA SEGURANÇA SOCIAL
DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES
Em 4 de Outubro, o Presidente da Ordem dos Mé
dicos enviou ofício à Secretária de Estado da Seguran
ça Social, com conhecimento do Ministro do Trabalho,
alertando-a para um facto que considera totalmente
anómalo: - um Médico que agora se vai inscrever na
Segurança Social dos Trabalhadores Independentes e
que fora classificado com isento, é informado de que
terá que descontar, a partir de Janeiro até Agosto, (e
só a partir de agora estará isento). Como os descontos
se reportam aos rendimentos do ano anterior, consi
dera-se totalmente absurda e incompreensível aquela
decisão.
A Ordem dos Médicos está, aliás, convicta que não é
essa a orientação da Direcção Geral de Segurança
Social.
Sugeria o Presidente da Ordem dos Médicos a emis
são de Circular Normativa tendente a evitar que ano
malias deste tipo se voltem a verificar.

•
AINDA A PROPÓSITO DA SEGURANÇA SOCIAL
DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES

•

Em 4 de Outubro, a Ordem dos Médicos alertou a
Secretária de Estado da Segurança Social para um
facto que considera totalmente anómalo:
- Um Médico de Coimbra que agora se vai inscre
ver na Segurança Social dos Trabalhadores Indepen
dentes e que foi classificado como isento, é informado
que terá que descontar a partir de Janeiro até Agosto
(e só a partir de agora está isento).
Como os descontos se reportam aos rendim'entos do
ano anterior, considera-se totalmente absurda e incom
preensível aquela decisão.
Informava o Presidente do Conselho Nacional Execu
tivo estar, aliás, convicto que não é essa a orientação da
Direcção Geral de Segurança Social.
Solicitava também àquela Secretária de Estado que
desse instruções ao Centro Regional de Segurança
•
Social daquela cidade, para que seja resolvido
correctamente o problema do referido Médico, su
gerindo também a emissão de Circular Normativa ten
dente a evitar que anomalias deste tipo se voltem a
verificar.

•

REGIME COMPLETO DE TEMPO PROLONGADO
Em 28 de Setembro, o Presidente da Ordem dos
Médicos alertou de novo o Senhor Ministro da Saúde
para uma situação surgindo nos Hospitais Portu
gueses e que se reveste da maior injustiça para
todos os Médicos.
Após a saída do Decreto n.º 310/82 e dada a
possibilidade de tempo completo prolongado, mui
tos Médicos optaram por essa forma de prestação

-

de Serviços e para o efeito tiveram de abandonar
outros cargos que exerciam.
Por razões de ordem puramente económica, e
não por conveniência de Serviço, esses Médicos estão
agora a ser proibidos do exercício do regime de
tempo completo prolongado, como é evidente sem
possibilidades de recuperar já os lugares que
abandonaram, ou mudar para aquele regime de
trabalho.
Dado que não é por razões de rentabilidade hospita
lar, antes pelo contrário, que o regime de tempo com
pleto prolongado está a ser eliminado nalguns Hospi
tais, e de que é exemplo recente o Hospital Miguel
Bombarda que alega exclusivamente dificuldades eco
nómicas, solicitava a Ordem dos Médicos ao Senhor
Ministro da Saúde que providenciasse com as verbas
necessárias para que seja mantido aquilo que deve
mos considerar, pelo menos em termos puramente
morais, um direito adquirido pelos Médicos que opta
ram pelo tempo completo prolongado.

•
PESSOAL MÉDICO / ACUMULAÇÕES
Da Administração Regional de Saúde de Lisboa re
cebeu a Ordem dos Médicos comunicação de serviço
n.º 133/84, datada de 20 de Junho, que a seguir se
transcreve para conhecimento de todos os Colegas.
Para conhecimento e devidos efeitos a seguir se
transcreve o despacho n.º 314/84, de 18 de Junho,
desta Comissão Instaladora:
«Tem esta Comissão Instaladora conhecimento de
que alguns médicos oriundos dos Serviços integrados,
nomeadamente dos ex.S.M.S., Delegação de Saúde
de Lisboa, SLAT, etc. com vínculo efectivo a esta
A.R.S., mantêm situações de acumulações irregulares
e incompatíveis com as disposições legais em vigor,
que convém corrigir.

Nestes termos, convidam-se todos os médicos que
se encontrem naquelas situações, e designadamente
� aqueles que porventura pratiquem horários sobrepos
tos aos que realizam em outros Serviços oficiais, ou
que ultrapassem o limite de horas semanais legalmente
fixado, a regularizarem tais situações junto da Secção
de Acumulações de Pessoal Médico, - Av. E.U.A , 75,
6. 0 andar, desta A.R.S.
Todas as situações que venham a ser detectadas e
que revistam aspectos ilegais da natureza dos apon
tados, serão objecto de conveniente e imediato proce
dimento disciplinar, atento o disposto no n.º 2 da alínea
d) do art. 25.º e na alínea e) do art. 26.º do Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
São solidariamente responsáveis pelo conhecimento
deste Despacho a todos os médicos que prestam ser
viço nesta A.R.S. as Comissões Instaladoras dos Cen
tros de Saúde, os Médicos Chefes dos Postos Clínicos
do Concelho de Lisboa e a coordenação dos ex-Ser
viços do SLAT, relativamente aos médicos que deles
dependem directamente.»

Em 17 de Agosto, o Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos enviou ofício ao Senhor
Director-Geral dos Cuidados Primários de Saúde e
que a seguir se transcreve na íntegra:
«Tomou esta Ordem dos Médicos conhecimento da
comunicação de serviço n.º 133/84, de 20/6/84. Como
V. Exa. sabe, não é completamente idêntica a situação
dos Médicos que trabalharam para os Serviços Médico
-Sociais e a daqueles que trabalharam em Serviços
Oficiais de Saúde, como Delegações de Saúde, SLAT,
etc. Enquanto que alguns deles são efectivamente mé
dicos trabalhando exclusivamente em lugares da Fun
ção Pública, estando por isso submetidos ao limite de
acumulação de 54 horas, já o mesmo não se passa
com aqueles que não optaram pela Função Pública
nos Serviços Médico-Oficiais.
Esta situação é objecto de contencioso e está neste
momento nas mãos de Sua Excelência o Senhor Minis·
tro, dado que o Parecer Jurídico da Ordem dos Médicos
é efectivamente diferente do mais recente Parecer do
Gabinete de apoio Jurídico do Senhor Ministro.
Não nos restam quaisquer dúvidas quanto à justiça
das nossas posições e é evidente que a Ordem não
poderá aceitar passivamente que, através de metodo
logias interpretativas, se esteja efectivamente mais
uma vez a prejudicar os médicos sem razão justa.
A Ordem sempre defendeu que não podem de modo
algum aceitar-se sobreposições de horários. Mas
também não pode, por outro lado, deixar que não se
jam respeitados direitos adquiridos e legitimamente
existentes.
Muito agradeço .que V. Exa. não deixe de esclarecer.
a Administração Regional de Saúde de Lisboa quanto
à atitude a assumir perante esta problemática, e por
outro lado, não deixe de informar esta Ordem de quais
as situações de eventual irregularidade de que possa
ter conhecimento.»

•

SMS/ ARS - ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
A Ordem dos Médicos alertou em Agosto, a Direcção
da Administração Regional de Saúde do Porto e a
Direcção Geral dos Cuidados Primários de Saúde, para
o caso de uma Colega a quem foi imposta uma mu
dança de local de trabalho num prazo inferior a 24
horas (segundo a informação que foi fornecida a esta
Ordem), para a unidade de Saúde da Batalha-Porto,
com a alegação de ser a unidade onde deveriam ser
colocados todos os especialistas (o que parece não
ter, aliás, vindo a verificar-se).
Por outro lado. a referida médica, trabalhando há já
1 O anos no posto de São Roque da Lameira, terá sido
substituída por um Colega Médico. consultor da Carreira
Clínica Geral, trabalhando nesse posto há apenas
3 anos.
À primeira vista esta substituição parece inJustifi
cada. dada a antiguidade dos dois médicos.
A Ordem dos Médicos solicitava àquela Administra
ção Regional de Saúde que indicasse quais os motivos
de tal decisão.
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CONCURSOS AO ABRIGO DA PORTARIA
N. º 1223-B/82
Face ao Projecto de Revogação da Portaria N.º
388/83, de 7 de Abril, e de adiamento da entrada em
vigor (para 1 de Maio de 1985) do disposto no capitulo
1223-B/82 de Dezembro, enviou o Presidente da Or
dem dos Médicos oficio ao Senhor Ministro da Saúde,
em 2 de Agosto, no sentido de o lembrar ter a Ordem
dos Médicos já contestado frontalmente a Portaria
1223-B/82, nomeadamente ao nível do Supremo Tri
bunal Administrativo.
Para além deste facto, ressaltava ainda o Presidente
da Ordem dos Médicos no seu oficio alguns aspectos
fundamentais e que são os seguintes:
1) A revogação do capítulo 2 elimina um ponto posi
tivo da referida Portaria, pois deve ser efectiva
mente obrigatório, para todos aqueles que dese
jem trabalhar como médicos dos Serviços Oficiais
de Saúde, a obrigatoriedade de apresentação de
documento passado pela Ordem dos Médicos em
como se encontram em plena capacidade de exer
cício profissional (Art.º 7, n.º 6, alínea e]);
2) Continua a ser doutrina desta Ordem dos Médi
cos que todos os concursos a realizar devem ser
de carácter «aberto», ou seja, que qualquer mé
dico não pertencendo à Carreira tem direito de a
ela concorrer - aceitando-se como única excep
ção, neste momento, a impossibilidade de con
correrem os médicos de cursos mais recentes e
para os quais exista mapa de vagas especifico
(se bem que mantendo o carácter «aberto» de
qualquer mapa de vagas dentro do critério acima
definido).
Solicitava igualmente a especial atenção e interesse
do Senhor Ministro da Saúde para este último ponto,
que, por questão de princípio, a Ordem dos Médicos
entende dever apoiar integralmente.

•

C ÁLCULO DO RENDIMENTO COLECTÁVEL
Conforme divulgado na Revista n.º 8, a Ordem dos
Médicos teve conhecimento que alguns Chefes da
Repartição de Finanças se recusam a deduzir os
recibos dos colaboradores Médicos no cálculo do
rendimento colectável.
Face a situação tão anómala, o Presidente da Or
dem dos Médicos de imediato enviou, em 24 de Julho,
ofício ao Director Geral das Contribuições e Impostos,
o qual mereceu, em 24 de Setembro, a seguinte res
posta:
«Em referência ao assunto de que trata o ofício nú
mero 6 882, de 2 882, de 24 de Julho de 1984, tendo a
honra de informar V.Ex.ª que, por despacho ministerial
de 17 do corrente mês, foi sancionado o entendimento
que pode assim sintetizar-se:
1 - Na fixação da matéria colectável, os encargos
com colaboradores, quando devidamente documenta
dos, serão sempre de deduzir ao rendimento ilíquido.
10

2 - As percentagens estabelecidas nà tabela anexa
ao Código do Imposto Profissional (deduções mínimas
e deduções fixas), a que referem o n.º 1.º do§ 1.º e o
§ 2. 0 do art. 10.º do C.I.P., incidirão sobre o montante
que resultar daquela dedução como expressamente
determina o § 4.º daquele mesmo artigo 1O.º.
3 - Esta norma teve em vista evitar que as mesmas
importâncias fossem objecto de incidência duplicada
das percentagens estabelecidas na tabela anexa, ou
seja, aplicar-se aquelas percentagens aos rendimen
tos ilíquidos do contribuinte que pagou tais quantias a
colaboradores, as quais estão incluídas naqueles
rendimentos e posteriormente, aplicar-se as citadas
percentagens aos mesmos rendimentos na posse dos
colaboradores;
4 - Não se trata de nenhuma dupla tributação nem
sequer ilegalidade mas sim da aplicação da lei, estando
todo o mecanismo de determinação da matéria colec
tável amplamente clarificada nas instruções anexas à
declaração m/5 (antiga declaração m/1 referida no
artigo 6. 0 do Código do Imposto Profissional.
Por tudo o exposto conclui-se que foi correcto e não
merece qualquer reparo o procedimento do Chefe da
Repartição de Finanças do 12.º Bairro de Lisboa.»

•

•

LEGISLAÇÃO DO CONCURSO PARA A CARREIRA
HOSPITALAR
Em 4 de Outubro, o Presidente da Ordem dos Médi
cos chamou de novo a atenção do Senhor Ministro da
Saúde para a necessidade urgente de legislação do
Concurso para a Carreira Hospitalar, através do ofício
que a seguir se transcreve parcialmente:
«Há cerca de quatro anos, a Legislação do Concurso
para a Carreira Hospitalar permitia a qualquer Espe
cialista da Ordem dos Médicos que tinham feito, com
aproveitamento, o exame de saúde dos Internos Ofi
ciais.
Posteriormente, o Dr. Paulo Mendo, através da Por
taria 1103/82, procurou dificultar essa presença dos
Médicos titulados pela Ordem; isso, no entanto, veio a
ser facilitado através de um Despacho esclarecedor
que colocava esses Médicos, de uma forma pratica
mente automática, ao abrigo da alínea que deixava aof ,
poder Ministerial, fora dos parâmetros já estabelecidos,
aceitar candidatos, com qualificações equivalentes.
Finalmente, a Portaria que agora V. Excelência acaba
de promulgar, vem praticamente deixar ao livre arbítrio
de uma Comissão Nacional de Internato, a decisão de
aceitar os Médicos Especialistas pela Ordem dos Mé
dicos, quanto à sua capacidade de concorrer a Assis
tentes da Carreira Hospitalar. Verifica-se assim uma
nítida curva descendente e negativa na evolução deste
processo (que sofreu uma ligeira recuperação durante
o tempo do Dr. Paulo Mendo, face à reacção da Or
dem),· e que neste momento se encontra no seu ponto
mais baixo de sempre; o que, como é natural, esta
Ordem não pode deixar passar em claro e sem o seu
mais vivo repúdio! Parece claro e evidente que, em
nenhuma circunstância, um título obtido por Concurso
na Ordem dos Médicos, pode ser considerado de valor
inferior aos actuais Concursos a nível da Carreira
Hospitalar.»

,

.

va-r1a
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA
Ainda sobre o caso da denominada «Universidade
Portuguesa de Ciências Humanas - Medicinas Alter
nativas», recebeu a Ordem dos Médicos um ofício da
Associação Portuguesa de Naturopatia com o pedido
de informação de qual a posição da Ordem dos Mé
dicos quanto à denominada Universidade.

(9

Enviava aquela Associação fotocópias de diversos
documentos em seu poder, tais como um certificado de
registo da referida Universidade passado pela Reparti
ção do Ensino Superior do Ministério da Educação e
Cultura, bem como outro em que se encontrava inse
rido o timbre da República Portuguesa.
Informava por outro lado aquela Associação não se
solidarizar com as informações de suborno surgidas na
Imprensa àcerca da Ordem dos Médicos.
O Presidente do Conselho Nacional Executivo enviou
ofício à Associação Portuguesa de Naturopatia infor
mando não ter a Ordem dos Médicos conhecimento
concreto da «legalização» da denominada «Universi
dade Portuguesa de Ciências Humanas - Medicinas
Alternativas».
Bem pelo contrário, tinha indicações de que tal enti
dade era manifestamente ilegal. Não deixava de sur-

preender a certidão que fora enviada, que nada legali
zava e apenas informava que não se encontrava nas
buscas feitas qualquer sociedade anónima por quotas
com designação igual à de «Universidade Portuguesa
de Ciências Humanas - Medicinas Alternativas». Tal
certidão teria sido passada «a pedido do Ministério da
Saúde» e seu representante legal, Dr. Ricardo de
Carvalho Lopes. Era caso para perguntar se o Sr.
Ricardo Carvalho Lopes possuía efectivamente o título
de Doutor em Medicina e como surgira representante
do Ministério da Saúde, «o que se acreditava nunca ter
sido».
Por outro lado, era motivo de perplexidade como é
que a carta de 5 de Junho de 1984, assinada pelo Sr.
Ricardo Carvalho Lopes, utilizava timbre da República
Portuguesa.
Finalmente, o Presidente da Ordem dos Médicos
informava que todos estes assuntos deveriam ser
objecto de esclarecimento por parte das entidades ofi
ciais competentes e que esperava ter esclarecido a
Associação Portuguesa de Naturopatia quanto à posi
ção da Ordem dos Médicos em relação ao assunto:
total discordância e desencadeamento de processo
judicial.

Exercício da Medicina em Portugal por médicos estrangeiros
Para o exercício profissional exige-se que o Médico, Português ou Estrangeiro, tenha feito

a sua inscrição na Ordem dos Médicos, organismo responsável pelo controle do exercício
ético e técnico da Medicina, nos termos do Decreto-Lei 282/77, de 5 de Julho de 1977.
A INSCRIÇÃO é requerida mediante:

1 - Para os Cidadãos Portugueses ou Estrangeiros licenciados pelas Universidades
Estrangeiras, a apresentação do diploma de curso reconhecido por uma Universidade
Portuguesa, à qual deve ser enviado o requerimento, nos termos do Decreto-Lei
n.º 283/83, de 21 de Junho de 1983;
2 - Certificado de residência permanente e domicílio fiscal em Portugal;
3 - Ser aceite pela Ordem dos Médicos de Portugal que deve ser previamente informada
pela Associação do candidato de que não existe nenhum processo disciplinar sobre
ele;
4 - Cancelar a inscrição existente nos registos de outro País, se tal existir;
5 - Falar Português correctamente, de modo a compreender e ser compreendido pelo
doente;
6 - Ter posse das necessárias aptidões físicas e mentais;
7 - Para o Cidadão Estrangeiro, a existência da reciprocidade no reconhecimento das
licenciaturas portuguesas, no seu País de origem. Esta cláusula poderá ser ultrapas
sada por decisão do CNE, após análise casa a casa.
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ética médica
ACÇÃO DISCIPLINAR
O médico Dr. «X» foi acusado de ter feito, ou de ter
consentido que se fizesse publicidade proibida ao seu
nome, em artigo publicado no Jornal «Y», de mistura
com o anúncio e propaganda do Centro «Z», de que é
sócio e director.
Após a notificação deste despacho apresentou o
arguido na sua defesa em que afirma não ter qualquer
responsabilidade no anúncio em causa, admitindo que
essa responsabilidade caiba ao jornal porquanto nada
pagou por essa publicação.
Mais disse que o anúncio veio publicado num suple
mento médico a pedido do jornal. Disse também que
devia atender-se ao facto de o anúncio ter sido publi
cado em suplemento médico; e que, segundo o art.º
do Código Deontológico, pode e deve qualquer mé
dico dar a conhecer à classe o resultado dos seus
estudos e investigações. Negando assim a acusa
ção, o arguido indicou duas testemunhas que, no en
tanto, não foram inquiridas por se haver entendido que
não são os factos referidos na defesa, a que elas
teriam de depor, os que importam para a decisão a
proferir. Com efeito, é de todo irrelevante que o anún
cio tenha sido ou não pago, que tenha ou não resultado
de iniciativa do jornal, que tenha sido publicado na
Secção médica, já que se trata de jornal diário desti
nado ao público em geral e não apenas à classe.
O que a defesa não aflora, e muito menos se prova,
é que o arguido tenha actuado em termos de evitar,
conforme lhe competia, a publicidade ao seu nome e à
sua equipa, que o aludido artigo patenteia. Pelo con
trário, quer da sua carta, quer da própria defesa se
extrai e se deduz que o arguido deu a sua anuência à
publicação levada a efeito, como até achou correcta a
referência ao director clínico do centro.
Ora tanto a letra como o espírito dos preceitos
reguladores da deontologia são claros na afirma
ção de que os médicos devem abster-se de exercer
a sua profissão como um comércio, assim como
lhes é vedado fazer reclame ao seu nome, por meio
de anúncios.
Em face do que entende dever concluir-se que 'a
arguido actuou pelo menos com negligência, pois não
obstou e antes assumiu a publicidade proibida, pelo
que acordam os membros deste Conselho Regional do
Sul em dar como procedente a acusação, solvendo ao
Dr. «X» na pena disciplinar de advertência.
Dispensados os vistos dado que o processo é
conhecido já por todos os membros do Conselho.

ATESTADOS PASSADOS POR MÉDICOS
A SEUS FAMILIARES
Da Secção de Pessoal do Centro Regional da Segu
rança Social de Lisboa recebeu a Ordem dos Médicos,
em 30 de Julho, um pedido de esclarecimento quanto à
aceitação, como válido, de um atestado médico pas
sado a uma das suas funcionárias pelo seu marido.
Em 16 de Agosto, o Presidente da O.M. enviou oficio
àquele Centro Regional informando considerar inteira
mente válido tal atestado.
Esclarecia, no entanto, não existir qualquer restrição legal à passagem de atestados médicos a fami
liares já que o médico ao passar o atestado o faz
sob sua honra profissional, o que é evidentemente
independente da pessoa a quem o atestado é passado. •
Este entendimento nao pode pressupor de modo
algum que o serviço não se encontra no direito de,
caso existam suspeitas graves de irregularidades, pro
ceder à verificação do processo, ou preferencialmente,
solicitar à Ordem dos Médicos que proceda ao inqué
rito que se possa afigurar justificado.
A Ordem dos Médicos estabeleceu como regra,
que anunciou a todos os profissionais, que devem
possuir no seu ficheiro próprio indicações especí
ficas das razões que motivaram, sob o ponto de
vista médico, a passagem do atestado e que, sujei
tas a segredo profissional, não deverão ser divul
gadas a entidades estranhas, mas poderão sim ser
objecto de inquérito por parte da Ordem dos Mé
dicos.

•
PREENCHIMENTO DE RECEITAS MÉDICAS
-ACORDO ANF/ADSE
A Ordem dos Médicos teve conhecimento da Circular
n.º 85/84, da Associação Nacional das Farmácias, da
tada de Julho de 1984, respeitante ao preenchimento
de receitas Médicas e que a seguir se divulga a todos·
os Colegas:
«Considerando as maciças devoluções de receituá
rio que normalmente são feitas pela ADSE às Farmá
cias, vimos pedir o máximo cuidado no aviamento do
receituário, nomeadamente nos seguintes pontos:

COMPETE À ORDEM DOS MÉDICOS LUTAR PELA DIGNIDADE DOS
MÉDICOS, PELA QUALIDADE DA MEDICINA E PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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1. - As receitas terão de ser totalmente preen
chidas pelos médicos, inclusivé o nome, os
números do beneficiário e a sigla. Assim as
receitas dactilografadas não serão aceites pela
ADSE;
2. - Terão sempre de estar datadas pelo pres
critor;
3. - Deverão sempre conter o carimbo das Far
mácias;
4. -Deverão sempre conter o carimbo das Insti
tuições e confirmar a assinatura do médico,
quando tais receitas forem passadas em
impressos das instituições referidas na alí
nea c) da cláusula 111 do novo Acordo, in
cluindo as passadas pelo SAP;

na
• 658401

-

5. -Sempre que a receita apresente sinais de
alteração nas quantidades ou outras rasu
ras, terão estas de ser rubricadas pelo pró
prio clínico e só depois aviadas pelas Far
mácias;
6. - Para efeitos de facturação, as receitas devem
ser numeradas sequencialmente.
7. -A ADSE deixou de comparticipar nas pastas
medicinais BINACA e COUTO.

Em 3 de Outubro a Ordem dos Médicos enviou ofício
ao Director Médico da ADSE manifestando a sua grande
perplexidade, nomeadamente em relação ao ponto 1
do novo acordo entre a Associação Nacional das Far
mácias e a ADSE e no qual é afirmado que as receitas
dactilografadas não serão aceites.
Chamava também a atenção para o facto de as
receitas dactilografadas serem aceites no Código
Deontológico da Ordem dos Médicos, uma vez que a
única coisa que pode ser exigível, é a autenticação
por uma assinatura do Médico.
A tendência moderna é inclusivamen�e para a exe
cução de documentos através de computador, o que
torna perfeitamente irrelevante e por vezes até mais
dificilmente legível a escrita corrente.
Considera a Ordem dos Médicos até um progresso a
possibilidade de as receitas serem dactilografadas, já
que a frequente acusação de «letra Médica ilegível»,
deixará de ter sentido.
Solicitava o Presidente da Ordem dos Médicos que
fosse modificada esta alínea 1., do acordo entre a
ADSE e a Associação Nacional de Farmácias, já que,
como é evidente, a Ordem dos Médicos continuará a
defender intransigentemente que os profissionais
Médicos possam escrever as suas receitas como o
entendam, desde que claras, explícitas e devida
mente autenticadas.

CASA DO MÉDICO
Novas instalacões
Sócio-Culturaís
da Secção Regional
do Norte
Alargada a inscrição de
MEMBROS Ef ECTIVOS
a todos os licenciados
inscritos na
ORDEM DOS MÉDICOS
RESUMO DE ALGUNS DIREITOS E REGALIAS DOS MEMBROS EFECTIVOS:
- Possuir Membros Agregados;
- Prioridade na aquisição de acomodações vitalícias;
- Utilização das instalações Sociais com desconto nos Serviços de: Bar Res·
taurante, Residencial e Actividades Desportivas;
- Requisição graciosa de Sala para refeições de Grupo.
Para infonnações detalhadas e inscrição, contactar:

Conselho Regional do Norte
Telefones: 48 05 11 /40 39 39 - PORTO
Às 2.ª"-feiras, das 22.00 às 24.00 horas

A CASA DO MÉDICO será TUA e de teus FAMILIARES
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relações 1nternac1ona1s
MOÇÃO VOTADA EM 6.10.84, EM DUBLIN PELA
UNIÃO EUROPEIA DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
MOÇÃO SOBRE A PLÉTORA MÉDICA
O Conselho de Direcção da União Europeia de Mé
dicos Especialistas, reunido em Dublin em 5 e 6 de
Outubro de 1984, considerando as. consequências fu
nestas da Plétora Médica em geral e dos Médicos
Especialistas em particular:
- Lembra as suas tomadas de posição anteriores a
favor da adopção urgente por todos os países da
CEE de medidas práticas coordenadas tendentes
a limitar o acesso aos estudos de Medicina e às
diversas Especializações, tendo em conta simul
taneamente as necessidades das populações e
as possibilidades reais de formação;

- Sublinha a importância considerável do investi
mento feito por cada comunidade nacional para
formar Médicos que não terão finalmente qual
quer possibilidade de exercer a sua Arte e irão
aumentar as fileiras dos que solicitam empregos
hiper-especializados;
- Estigmatiza a atitude irresponsável dos gover
nantes que, sob os pretextos mais diversos, conti
nuam a recusar quaisquer medidas drásticas •·
tendentes a limitar eficazmente o número de no- · '
vos Médicos, criando assim condições que permitirão aos emigrantes dos outros países da CEE
ultrapassar as disposições em vigor no seu próprio País de origem.

MOÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE
DO PROCESSO CLÍNICO
A União Europeia de Médicos Especialistas e a
União Europeia de Médicos Clínicos Gerais,
- Preocupadas pela tendência actual que procura
regulamentar e definir cada vez mais os direitos e
deveres respectivos dos doentes e dos Médicos;
- Conscientes do interesse e da utilidade para o
doente de dispor de informações precisas respei
tantes ao seu «Processo Clínico»;
- Considerando que o Processo Clínico com
preende duas partes:
a) o Processo Clínico do Médico respeitante ao
doente: esta parte é propriedade do Médico,
constitui a sua memória escrita e permanece
inviolável; (1)
b) o Processo Clínico Técnico do Doente, que
inclui protocolos e imagens dos diversos exa
mes técnicos, dos quais é desejável evitar a
repetição que não seja a justificada por um
motivo Médico.

- Entendem que
1) O Médico deve permanecer o único juiz, no
próprio interesse do seu doente, da natureza e
da . extensão das informações, a comunicar;
2) Somente as informações respeitantes ao Pro
cesso Clínico Técnico podem ser comunicadas:f;
a) ao próprio doente;
b) ou uma pessoa gozando da sua confiança
e expressamente designada por ele - de
preferência um Médico;
c) ou, na falta desta a uma pessoa dos seus
conhecimentos, e a ele directamente ligada.

( 1) No caso de falecimento do Médico. esta parte é transferida com o
«Processo Clínico Técnico» ao sucessor do falecido. sob orientação
do Conselho da Ordem dos Médicos de que esta último dependia.

Na Carreira da OM O DOENTE tem o seu Médico
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·congressos, cursos e reun1oes
e DIABETES AND ITS COMPLICATIONS:
CLINICAL AND SCIENTIFIC ASPECTS
20 Janeiro - 1 Fevereiro 1985 - Londres

e THE LIVER: A CLINICAL AND SCIENTIFIC UPDATE
20 Janeiro - 1 Fevereiro 1985 - Bristol e Londres

e THE MANAGEMENT OF ADVANCED CANCER
24 Fevereiro - 1 Março 1985- Londres

e PAEDIATRIC GASTROENTEROLOGY
17 - 29 Março 1985 - Birmingham

e HUMAN GENETICS: PRESENTS AND FUTURE
24 Março - 4 Abril - Oxford

e THE MANAGEMENT OF METABOLIC DIOSORDERS
IN CHILDHOOD
26 Março - 4 Abril 1985 - Cambridge e Londres

e BLOOD TRANSFUSION
21 Abril - 3 Maio 1985 - Edimburgo

e PRESENT PROBLEMS AND FUTURE APPROACHES
IN HUMAN TOXICOLOGY
12 - 24 Maio 1985 - Brighton

• MEDICAL ONCOLOGY
30 Junho - 12 Julho 1985 - Liverpool

• PAEDITRIC NURSING
7 - 19 Julho 1985 - Londres

e PROGRESS IN DERMATOLOGICAL THERAPY
14 - 26 Julho 1985 - Londres

e ADVANCES IN RESPIRATORY MEDICINE
-

25 Agosto - 6 Setembro 1985 - Edimburgo

e SPINAL CORO INJURIES: MANAGEMENT AND RECENTE
DEVELOPMENTS
5 - 13 Setembro 1985 - Stoke Mandeville, Buckinghamshire

• CURRENT CONCEPTS IN ANAESTHESIA
AND INTENSIVE CARE
8 - 20 Setembro 1985- Glasgow

• PAEDIATRIC CARDIOLOGY
11 - 25 Setembro 1985 - Cambridge

)68$00

• INFERTILITY
20 Outubro - 1 Novembro 1985 - Bristol e Londres

• CLINICAL AND DIAGNOSTIC VIROLOGY
3 - 15 Novembro 1985 - Birmingham

e UROLOGICAL CANCER - AN INTERNATIONAL SEMINAR
17 - 27 Novembro 1985- Londres

e GROWING POINTS IN ENDOCRINOLOGY AND DIABETES
12 - 24 Outubro 1986 - Newcastle upon Tyne
e Edimburgo

e HEARING SPREECH
16 - 28 Setembro - Londres

e CHILD MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL
DEVELOPMENT
23 Setembro - 8 Novembro - Londres

e EXPANDING AND ITS COMPLICATIONS:
CLINICAL AND SCIENTIFIC ASPECTS
20 Janeiro - 1 Fevereiro 1985 - Londres

e THE LIVER: A CLINICAL AND SCIENTIFIC UPDATE
20 Janeiro - 1 Fevereiro 1985- Bristol e Londres

e THE MANAGEMENT OF ADVANCED CANCER
24 Fevereiro - 1 Março 1985 - Londres

e PAEDIATRIC GASTROENTEROLOGY
17 - 29 Março 1985 - Birmingham

e HUMAN GENETICS: PRESENTS AND FUTURE
24 Março - 4 Abril - Oxford

•

1.º CONGRESSO MUNDIAL
«MÚSICA NA MEDICINA»
Cruzeiro na Grécia, 1 a 14 de Outubro de 1985
Para informações complementares, contactar
Secretariado do Congresso:
lnternational Society for Music in Medicine
Sportkrankenhaus Hellersen
d;5880 Lüdenscheid
West Germany
Tel.: 02351/434219

•

li JORNADAS INTERNACIONAIS DE ONCOLOGIA
CURSO PÓS-GRADUADO
DE PATOLOGIA MAMÁRIA
Coimbra, 19 a 23 de Outubro de 1985.
Organizado pelo Centro de Coimbra do Instituto
Português de Oncologia de Francisco Gentil, em cola
boração com a Sociedade Portuguesa de Oncologia e
com o patrocínio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
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1.º CONGRESSO EUROPEU
SOBRE AS NOVAS TENDÊNCIAS DA MEDICINA
Milão 23 Novembro - 1 Dezembro 1984
Organizado pelo «Corriere Medico» de Milão
Secretariado:
AISC
Via Domenichino, 11
20149- MILAN- ITALY

CURSO INTERNACIONAL DE SEXUALIDADE
HUMANA
Na sequência de afirmações transcritas nos Órgãos
de Comunicação Social após o «Curso Internacional
de Sexualidade Humana» o Conselho Nacional de
Deontologia emitiu o seguinte Parecer:
«Considerados os vários aspectos do problema
em causa, os membros do Conselho são de Parecer
que do ponto de vista deontológico constitui uma
atitude muito reprovável o envolvimento sexual do
Médico com o doente. De resto, esta opinião i;:i
implícita no juramento hipócrates, subjaz no que
contém nos artigos 12.º, 26.º e 28.º do actual Código
Deontológico, uma vez que o envolvimento afectivo
e sexual é incompatível com a liberdade de fazer um
bom juízo clínico e com uma adequada decisão
terapêutica.»

•

JORNADAS DO HOSPITAL DE PORTALEGRE
Portalegre - 23 e 24 de Novembro de 1984.

•

JÚRI DE EXAME DE HEMATOLOGIA
CLÍNICA
Por lapso não foi referido na Revista
n.º 4/84, a constituição do Júri de Exame de
Hematologia Clínica, realizado no Porto, na
semana de 5 a 8 de Junho, e que a seguir se
transcreve:

Presidente:
Dr.ª Manuela Mendes Ribeiro

Vogais:
Prof. Dr. José Freitas Tavares
Dr. Carlos Alberto Freitas Ferrer Antunes
Dr. José Mota Fajardo
Dr.ª Maria José Alves Moreira Parreira

Suplentes:
Dr. Manuel César Araújo Campos
Dr.ª Maria Adriana do Céu Teixeira
Dr.ª Felicidade da Luz Martins Graça

1 CURSO DE CIÊNCIAS DO SISTEMA NERVOSO
Hospital Júlio de Matos, Outubro de 1984
Promovido pelo Hospital Júlio de Matos e Centro de
Neurologia de Lisboa.
Secretariado;
Serviço Central de Psicologia
Clínica do Hospital Júlio de Matos
Avenida Brasil, 53
Lisboa

•

CICLO DE CONFERÊNCIAS
«O PAPEL DO MÉDICO NA GESTÃO
DOS HOSPITAIS»
Organizado pela Associação de Saúde Infantil de
Coimbra, nos dias 1 O, 17, 24 de Novembro e 1 de
Dezembro de 1984, tendo lugar no anfiteatro da Escola
de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca - Coimbra.

LUGARES VAGOS E A CONCURSO
Com o pedido de divulgação junto de todos os Colegas, recebeu este Conselho Nacional
Executivo o seguinte aviso do Presidente do Conselho Directivo da Escola Náutica Infante
D. Henrique:

AVISO
ADMISSÃO DE PESSOAL DOCENTE
Aceitam-se inscrições, até ao dia 30 do corrente mês de Setembro, de Licenciados em
Medicina para leccionar a disciplina de Higiene e Primeiros Socorros, em regime de tempo
parcial, num total de 6 horas semanais.
Os interessados deverão dirigir-se ao Serviços de Pessoal, acompanhados de 2 fotogra
fias e de um «Curriculum vitae», dactilografado, datado e assinado.
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