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EDITORIAL

Em período de férias reli o livro de Fukuyama que inspira
este editorial. A este propósito reflecti sobre aquilo que é a
minha interpretação da história recente da Ordem dos Médicos, após a promulgação do seu estatuto em 1977.

Miguel Leão
Presidente da SRNOM

Começo por introduzir uma definição dicotómica, e por isso
em si mesma contestável, dos ciclos ideológicos da Ordem
dos Médicos. Por facilidade de raciocínio vou traduzir aquilo que foi a convicção de muitos médicos ao longo destes
anos. De um lado estaria a trilogia Ordem dos Médicos, o
Pensamento Médico Liberal e Conservador e a Direita Política. Do outro, os Sindicatos Médicos, o Serviço Nacional de
Saúde e a Esquerda Política. Para esclarecimento da terminologia, pretendo significar como Pensamento Médico Liberal a defesa do médico enquanto profissional livre e exercendo actividade liberal e como Pensamento Médico Conservador a defesa dos médicos e suas organizações enquanto
corpos intermédios de poder e enquanto lideres de saúde,
estritamente dependentes, no plano ético, da relação médico-doente individual, independentemente do tipo de relação laboral vigente.
Vejamos o que aconteceu e como se alinharam e cruzaram
estas concepções, de acordo com a minha interpretação, ao
longo dos quatro ciclo ideológicos que a OM atravessou nestes 16 anos.
O primeiro corresponde à liderança do Dr. António Gentil
Martins e tem início em 1977 e termina com a sua não reeleição para Presidente da Ordem dos Médicos. Este período
é, do meu ponto de vista, aquele que corresponde à antinomia
atrás referida, não obstante a clara oposição ao consulado de
Leonor Beleza como Ministra do PSD. Esse confronto demonstrou que os Sindicatos Médicos e a Esquerda Política
foram solidários e colocaram as divergências num plano
minimalista face ao que estava em jogo.
O segundo ciclo é um ciclo de apaziguamento coincidindo
com a Presidência do Prof. Machado Macedo e o Ministério
de Arlindo de Carvalho. Não obstante a persistência daquelas clivagens, foi notória a influência do SIM (que associo à
defesa das carreiras médicas e do serviço nacional de saúde)
nos resultados eleitorais das eleições da OM de 1990 e também o aparecimento de um grupo de médicos, identificados
com a direita política e com o pensamento médico conservador mas que consideravam o Serviço Nacional de Saúde
como a pedra angular da saúde dos portugueses. O carácter
minoritário deste grupo de médicos e, há que reconhecê-lo,
alguma falta de sensibilidade para as questões das carreiras
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O Fim da História da Ordem dos Médicos
médicas e do serviço nacional de saúde, levam a
uma modificação profunda na direcção da Ordem
dos Médicos, ainda que com menores variações
ideológicas do que seria inicialmente previsível.
Aquela modificação tem expressão na vitória eleitoral do Dr. Santana Maia que é eleito Presidente
da OM com o apoio da Esquerda Política, da Direita Política defensora das carreiras médicas e do
Serviço Nacional de Saúde e dos Sindicatos Médicos. A mesma visão, ao tempo dominante no Ministério da Saúde, sob a orientação de Paulo Mendo
(num governo do PSD), continua o período de
apaziguamento que se prolonga com Maria de Belém Roseira, como Ministra do PS.
A nova Ministra é contudo intérprete de um diálogo com uma nova direcção da OM, presidida pelo
Prof. Carlos Ribeiro e dominada pelo que chamaria Pensamento Modernista, apoiado por alguma
direita política, por uma parte da esquerda política, por alguns liberais e por uma parte dos defensores das carreiras médicas e do serviço nacional
de saúde. A ideia subjacente a esta corrente consistia numa visão regulamentadora de toda a actividade médica deste a recertificação até à utilização
apertada de recomendações terapêuticas.
A eleição do Dr. Germano de Sousa, com os quais
coincidem três ministros do PS (Maria de Belém
Roseira, Manuela Arcanjo e Correia de Campos) e
um do PSD (Luís Filipe Pereira), significa, como a
análise dos resultados eleitorais de 1998 permitem
concluir, o regresso à liderança da OM do Pensamento Liberal (cada vez mais minoritário) e, sobretudo, do Pensamento Conservador, agora acompanhados de importantes sectores da Esquerda e
da Direita Políticas e dos defensores do serviço
nacional de saúde e das carreiras médicas, como
foi exemplo o SIM. Esta constelação de aliados
reagrupa-se na reeleição do Dr. Germano de Sousa,
graças à percepção dos médicos que outra solução
iria significar o regresso de um certo tipo de pensamento modernista claramente anti-médico personificado na intervenção do Ministro Correia de
Campos. Esta percepção era aliás evidentemente
cristalina tão claro era o contraste com os princípios e o estilo das suas antecessoras, Maria de Belém
Roseira e Manuela Arcanjo.

Esta pequena súmula interpretativa demonstra que
todas as concepções que aqui arrumei de uma forma simplista se reordenaram variavelmente, não
só em função de questões internas à Ordem dos
Médicos como também, de forma independente,
em função do relacionamento com as diversas concepções que dominaram o Ministério da Saúde. É,
para mim, evidente que existe muito de comum
entre Arlindo de Carvalho, Paulo Mendo, Maria de
Belém Roseira e Manuela Arcanjo, como existe
muito de comum entre Correia de Campos e Luís
Filipe Pereira. Esta comunidade de valores e atitudes que atravessam transversalmente os conceitos
tradicionais da Esquerda e da Direita Políticas não
pode significar o fim da história. Significa antes o
início de uma nova história política das relações
dos médicos com os Governos e da qual os médicos deviam retirar ilações. A ilação é para mim quase
intuitiva. A acção política de Correia de Campos e
Luís Filipe Pereira não tem nenhuma proximidade
com a Esquerda ou com a Direita Políticas, como
não tem com o Pensamento Liberal ou com o Conservador, como não tem com a defesa das Carreiras Médicas e do Serviço Nacional de Saúde. As
suas políticas são por isso simples exercícios de
gestão, com métodos já conhecidos, com resultados que o tempo demonstrará e com finalidades
que o futuro se encarregará de comprovar e que
tem claramente em comum eliminar qualquer tipo
de influência e autonomia técnica, social, política,
ideológica e económica dos médicos enquanto grupo. Os médicos têm o dever de perceber e fazer o
contrário, encontrando, pelo menos, o seu mínimo múltiplo comum. Todos. Os liberais e os conservadores, os sindicalizados e os não sindicalizados, os defensores das carreiras médicas e do
serviço nacional de saúde e os defensores da flexibilização ponderada dos métodos de gestão, os da
direita e os da esquerda, os especialistas e os internos, os médicos hospitalares e os médicos de medicina geral e de saúde pública. Se isso não acontecer, e sobretudo, se não acontecer dentro da Ordem dos Médicos, efectivamente a história acabou.

nortemédico
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POLÍTICA

DE

SAÚDE

JORNALISTA DA ÁREA DA SAÚDE, MANUEL MORATO FALA À «NORTEMÉDICO»
SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL E OS MÉDICOS

MÉDICOS: CINCO MIL
VOCÁBULOS SEM SINÓNIMO

JORNALISTA DE «O COMÉRCIO DO PORTO» E DO
«TEMPO MEDICINA», MANUEL MORATO TEM UMA
CARREIRA DEDICADA AO PODER DA NOTÍCIA E, EM
PARTICULAR, À ÁREA DA SAÚDE. POR ISSO, PELA
PRIMEIRA VEZ NO PAPEL DE ENTREVISTADO, O REDACTOR É UMA DAS PESSOAS INDICADAS PARA FALAR NA RELAÇÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL E
OS MÉDICOS.

SEGUNDO ELE, POR EXEMPLO, EXIS-

TEM CERCA DE CINCO MIL VOCÁBULOS UTILIZADOS
PELOS MÉDICOS QUE NÃO TÊM TRADUÇÃO NO DICIONÁRIO.

E, POR ISSO, MANUEL MORATO VAI
LEMBRANDO, NA ENTREVISTA À «NORTEMÉDICO»,
QUE O GRANDE SUCESSO DOS TRABALHOS JORNALÍSTICOS SE DEVE, EM GRANDE PARTE, À FORMA
COMO OS MÉDICOS SE PRONUNCIAM RELATIVAMENTE ÀS QUESTÕES QUE APRESENTAM. UMA COISA PARECE SER CERTA: OS MÉDICOS ESTÃO RECEPTIVOS
AOS MASS MEDIA.

Manuel Morato é, provavelmente, um dos mais antigos
jornalistas a trabalhar na área médica. Aliás, foi exactamente no sector da saúde que iniciou a sua carreira profissional, ao trabalhar nos serviços da Administração Regional de Saúde do Norte. Uma experiência que lhe conferiu um «know-how» que ainda hoje aplica naquilo
que escreve. "Passava por mim muita documentação,
através da qual tinha possibilidades de ficar informado
sobre muitas questões relativas à área da saúde", recordou. Um contacto que lhe permitiu adquirir conceitos
pouco comuns ao cidadão vulgar. Por exemplo, conta,
"apercebi-me que as análises que um cirurgião normalmente pedia eram um hemograma, ureia, glicose, tempo de coagulação e teste da sífilis". Mas também diversas terminologias, como perceber que um medicamento per os é aquele que se toma por via oral.
Com a progressão na carreira, Manuel Morato chegou
ao Centro de Saúde de Matosinhos, o que lhe permitiu
aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre saúde. Depois de 10 anos à frente desta unidade, o administrativo voltou os seus estudos para o jornalismo e,
mais tarde, especificamente para a área da saúde. Uma
opção que, justifica, se ficou a dever à natural "apetência
que sentia para escrever". Por isso, inscreveu-se na Escola Superior de Jornalismo, onde fez uma especialização em Jornalismo Internacional e concluiu uma pósgraduação na Faculdade de Psicologia da Universidade
do Porto sobre Toxicodependências.

IMPEDIDO DE GRAVAR UM MÉDICO…
Foi depois de ter concluído o curso que começou a sua
carreira no mundo do jornalismo, ao ter sido admitido
no «Comércio do Porto», em 1988. Neste jornal diário,
começou com o jornalismo generalista, mas cedo as chefias perceberam a apetência de Manuel Morato para o
sector da saúde. Por isso, "começaram a marcar-me serviços nessa área, que eu dominava com mais facilidade",
admite. Uma ligação que o conduziu ao «Tempo Medicina», jornal do qual foi convidado a integrar o elenco de
redactores em 1994, apesar de continuar a sua colaboração com «O Comércio do Porto».
Mas o percurso de um jornalista não podia ficar traçado
sem o relato de algumas histórias. Manuel Morato acedeu a partilhar uma, que remonta a 1995. "Vendo o que
aconteceu à distância, posso dizer que foi uma situação
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engraçada, mas, na altura, não teve nada de engraçado",
refere. "Ainda era eu muito novo no jornalismo médico e
pediram-me para fazer um trabalho referente a uma intervenção de um médico sobre questões de cardiologia. Mal
o médico iniciou a palestra, peguei no gravador e coloquei-o no púlpito. De imediato, ele disse-me que não queria ser gravado. Apresentei-me então como jornalista e garanti-lhe que não haveria qualquer problema, uma vez que
ele poderia ter, inclusivamente, acesso à gravação. Mas,
mesmo assim, o médico não voltou atrás. Foi então que
me sentei na primeira fila e comecei a tirar umas notas
sobre a intervenção, tendo colocado o gravador desligado
ao meu lado. O presidente do congresso pensou que eu
estivesse a insistir na gravação e pediu para falar comigo
no exterior, onde me pediu para eu não entrar mais na
sala. Ou seja, indirectamente impediu-me de exercer a
função de jornalista", revela, acrescentando que, mais tarde, "o médico acabou por se penitenciar, reconhecendo
que tinha errado". Hoje – frisa – "até somos bons amigos".
Por enquanto, os planos continuam voltados para o jornalismo e para a saúde e, quem sabe, para a edição de um
dicionário de sinónimos médicos que "algum laboratório
possa vir a financiar". Porquê? O melhor será mesmo ler a
entrevista que Manuel Morato deu à «Nortemédico», colocando-se na posição de entrevistado praticamente pela primeira vez. "Dei uma entrevista na escola primária que, na
altura, não considerei como tal. Mas tenho de admitir que é
mais difícil estar no papel do entrevistado", gracejou.

DESCODIFICAR TERMINOLOGIAS MÉDICAS
nortemédico – Como caracteriza os médicos no relacionamento profissional que mantém com eles?
Manuel Morato – Não é difícil lidar com os médicos. É
verdade que é preciso ter muitas cautelas, porque os médicos têm uma linguagem muito própria. Por outro lado,
são rigorosos naquilo que dizem e, por isso, também exigem que os jornalistas sejam fiéis naquilo que transcrevem. Na minha opinião, o jornalismo médico tem características muito específicas e importantes que se prendem,
essencialmente, com a segurança que garante em relação
às suas fontes. Lembro-me, por exemplo, que quando integrei o corpo redactorial de «O Comércio do Porto», utilizava na escrita, em trabalhos relacionados com a área da
saúde, a palavra patologia. Mas, a pessoa que me via a
peça, cortava esta palavra, substituindo-a por doença. Ou
seja, no jornalismo generalista temos de ter imenso cuidado com aquilo que escrevemos, uma vez que a mensagem
tem de ser descodificada pelo leitor comum. Uma coisa é
escrever para médicos e outra é escrever para leigos, para
os quais tem de haver um grande poder de descodificação.
Mas ao tentar fazer essa descodificação, o jornalista
não pode cair no erro de adulterar a mensagem que
o médico pretende transmitir?
O caso da "patologia" e da "doença" acontecia há uns anos.

Agora, esse problema já não se coloca. A partir da
altura em que o jornalismo se começou a desenvolver, principalmente nos últimos anos, deixou de ser
necessária uma descodificação tão acentuada. Mas,
na verdade, existe um conjunto de vocábulos que os
médicos utilizam e que nem sequer aparecem no dicionário. Há pouco tempo, com o chefe de redacção
do «Tempo Medicina», estivemos a fazer uma espécie de estimativa sobre o número de vocábulos que
os médicos utilizam e não vêm no dicionário… Chegámos aos cinco mil. Na minha actividade, assisto
frequentemente a congressos e seminários e vejo que
um médico português utiliza muito numa intervenção as palavras «disease» e «stroke». Não me parece
aceitável, porque há uma tradução. Nas entrevistas,
por exemplo, falam muito em "malignizar" e
"metastatizar", palavras para as quais não existe tradução no dicionário. Os médicos utilizam também
muitos vocábulos ligados a aparelhos. Como nós, no
jornalismo, dizemos "deletar" (uma palavra que não
existe, mas que vem do inglês "delete"), os médicos
se recebem um aparelho escolhem logo um verbofunção para designar a acção e a forma de actuar desse aparelho. Por isso, há, obrigatoriamente, um conjunto de vocábulos que temos de descodificar, para
não utilizar as chamadas aspas que é, muitas vezes,
uma das nossas fugas a esse tipo de situações. Na
verdade, a classe médica é extremamente sensível a
imprecisões e pequenas omissões, às vezes mínimas,
o que torna o nosso trabalho mais complicado. Isto
radica, em muitos casos – e isto não é novidade para
ninguém –, de um certo culto de imagem, o qual,
apesar de tudo, não deve ser visto de uma forma
negativista.
Portanto, a maior dificuldade para os jornalistas na ligação profissional com os médicos é o
discurso técnico que estes utilizam?
Sim. Principalmente, quando se escreve para leigos.
Na imprensa médica esse problema já não se coloca.
Nós usamos, por exemplo, diversas siglas que acabam por facilitar bastante o trabalho. Por outro lado,
sublinho uma vez mais, a ligação entre jornalista e
médico exige muito rigor. Muitas vezes utilizamos
gravador e, dentro do possível, transcrevemos na íntegra aquilo que o médico diz, o que nos dá uma
grande segurança na relação com as fontes.

FIABILIDADE DAS FONTES É MUITO IMPORTANTE
É fácil ser-se jornalista na área médica, ou seja,
os médicos permitem uma relação profissional
sem constrangimentos do ponto de vista informativo?
Nunca tive problemas no relacionamento com médicos. É evidente que, algumas vezes, surgem alguns
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atropelos ou chamadas de atenção. Mas isso acontece em
todas as áreas. Do ponto de vista do relacionamento, é
mais fácil ser-se jornalista na área médica do que, por exemplo, na área política. Mas tanto numa área como noutra, a
verdade é que os jornalistas acabam por dar uma certa
visibilidade às pessoas e, por isso, tem de haver uma preocupação com as fontes de informação e a sua fiabilidade.
Na política já não existe essa garantia. Por outro lado, nunca
me senti pressionado por algum médico para escrever fosse o que fosse. Antes pelo contrário, há uma grande liberdade por parte dos jornalistas da saúde porque a informação é muito abundante. O que é necessário é seleccioná-la
para não ferir susceptibilidades e "apanhar" aquilo que
mais interessa. É essa abrangência e quantidade de informação que nos dá a possibilidade de fazermos as nossas
escolhas.
Já que cobre jornalisticamente várias questões ligadas à área da saúde, quais são os assuntos que mais
prazer dão a escrever?
Gosto de tratar assuntos ligados à política da saúde. Também gosto de fazer trabalhos de cobertura de congressos
científicos, porque coloco-me perante o desafio de arranjar matéria interessante do ponto de vista jornalístico. Com
uma pequena entrevista ou uma pequena palestra que esteja a decorrer em paralelo em determinado seminário pode
conseguir-se um trabalho atractivo que os médicos lêem e
até gostam.
Os médicos estão receptivos à comunicação social?
Acho que estão muito, porque o médico gosta que aquilo
que diz e faz seja divulgado. O médico tem de se dar a
conhecer e uma das formas de o fazer é, efectivamente,
falar para a comunicação social. Em geral, nota-se da parte dos médicos uma grande disponibilidade para dar entrevistas e falarem sobre saúde. Mas é preciso chamar a
atenção para o facto de uma das coisas que mais valoriza o
trabalho jornalístico é a forma como os médicos se exprimem. O sucesso dos nossos trabalhos depende, em grande parte, da forma como os médicos se pronunciam sobre
as questões que se lhes apresentam. Há exemplos flagrantes de pessoas que são comunicadoras por excelência.
Quase que não fazemos esforço nenhum para pôr cá fora
um trabalho interessante.

"ESTAMOS MUITO AQUÉM DA IMPRENSA INTERNACIONAL"
A verdade é que existe uma imprensa especializada
na saúde e na medicina, mas se formos à procura
não existe formação para jornalistas nestas áreas. É
uma lacuna que existe no nosso país?
Embora tenha canalizado os meus estudos de jornalismo
na área da saúde, incluindo uma pós-graduação que fiz na
Faculdade de Psicologia sobre toxicodependências, a verdade é que não existe jornalismo voltado para a área da
saúde e, muito menos, para a medicina. Em Portugal, terá
havido na história dois ou três jornalistas/médicos. Na
minha opinião, as muitas carências que existem ao nível
do jornalismo médico devem-se ao facto de os jornais que
se dizem de imprensa médica não terem especialistas a
tratar as questões da saúde. Também é verdade, por outro

lado, que existem muitos assuntos que só podem ser
correctamente tratados por médicos. Mas há jornais
especializados que têm jornalistas generalistas a tratar esses assuntos de carácter científico. Por isso, vão
a pouco e pouco desaparecendo, porque a falta de
rigor acaba por descredibilizá-los. Outros órgãos de
comunicação social optam por manter, nos seus corpos redactoriais, médicos que fazem artigos de carácter científico e jornalistas que tratam a saúde numa
perspectiva de sociedade. O que penso é que um jornal deve misturar estas duas vertentes e, acima de
tudo, nunca colocar um jornalista sem um curso de
medicina a tratar assuntos de carácter estritamente
médico, que é o que às vezes se verifica.
Neste contexto, considera que os jornalistas que
actualmente fazem jornalismo ligado à medicina e à saúde estão amputados de uma formação sólida?
Sim. Em Portugal estão. No nosso País, que eu saiba,
não existe nenhuma especialização em jornalismo
médico. Sei que a Escola Superior de Jornalismo e o
Curso de Comunicação Social da Faculdade Nova
de Lisboa chegaram a pensar, há uns anos, em fazer
uma especialização em saúde. Mas, neste momento,
julgo que essa especialização só pode ser obtida em
Espanha, que é o país mais próximo.
Mas considera que era importante haver essa
possibilidade de especialização?
É fundamental, porque há mercado. O que é preciso
é que comecem a surgir especialistas. Como disse há
pouco, os jornais sobre saúde não subsistem por falta de especialização.
Com essa falta de formação e especialização, é
verdade que ficamos muito aquém da imprensa
médica praticada a nível mundial?
Estamos muito aquém da imprensa internacional,
muito simplesmente porque em Portugal não tratamos, nos jornais, questões de carácter científico. Com
a excepção, talvez, do «Público», não fazemos esse
tipo de jornalismo. A nível do jornalismo médico,
também a grande parte dos jornais e das revistas não
têm essas secções. Falta interesse das próprias administrações dos jornais em criar esse jornalismo científico. A única novidade que existe lá fora e que não
existe em Portugal é essa vertente, o interesse pelos
destaques existe em todo o mundo.
Nesse sentido, que avaliação faz da cobertura
que hoje existe dos temas ligados à medicina e
à saúde?
Penso que começa a haver mais preocupação. Recordo-me que de há 10 anos a esta parte, a saúde tem
feito muitas manchetes. Lembro-me, inclusivamente, que durante um certo período de tempo 60 por
cento das manchetes de «O Comércio do Porto» eram
sobre questões relacionadas com a saúde. Noutros
jornais até se ultrapassava essa percentagem. Este é
um tema de eleição que tem cada vez mais impacto.
Costuma dizer-se que a saúde vende e, por isso, os
jornais generalistas deveriam investir mais nesta ver-
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tente e, consequentemente, na obtenção de especialistas
na mesma. Defendo que deve haver um investimento forte na formação e contratação de jornalistas com formação
em saúde.

"POLÍTICAS NA SAÚDE VÃO VINGAR COM AS
DEVIDAS CORRECÇÕES"
Aos olhos de um jornalista, como vai a saúde em
Portugal?
Neste momento, a saúde está numa fase de grande transformação, principalmente ao nível dos Cuidados de Saúde Primários e dos Cuidados Hospitalares. Temos de esperar para ver. Existem grandes perspectivas de mudança
e oxalá que toda esta questão dos hospitais-empresas resulte, porque, na minha opinião, é uma medida arrojada,
uma vez que a sua criação não deverá mexer com os interesses instalados da maioria dos médicos, quer trabalhem
em exclusividade, quer dos outros. Os únicos que poderão eventualmente ver o seu estatuto alterado são as pessoas que trabalham em regime precário e os que vão entrar agora, mas esses não constituem um núcleo de pressão. Agora, o mais preocupante é a questão dos Cuidados
de Saúde Primários, porque houve uma contestação generalizada, promovida por todas as estruturas sindicais, incluindo a Ordem dos Médicos, a esta medida. Por isso, as
mudanças não vão ser feitas com anuência, ou pelo menos, com um diálogo evidente entre ambas as partes. Basta ver o que aconteceu no último congresso do Algarve,
onde o ministro sofreu uma forte confrontação por parte
dos médicos. Creio que estas mudanças não serão pacíficas, e a rede de Cuidados de Saúde Primários vai ser muito difícil de implementar. Na minha perspectiva, as políticas vão vingar com as devidas correcções. Agora fala-se
muito da questão dos internatos médicos... O ministro,
aparentemente, já recuou em relação a isso, até houve quem
dissesse que o ministro teve grande capacidade de negociação. Portanto, estas medidas só podem vingar se houver
uma grande capacidade de negociação e forem feitos os
acertos com cedências de ambas as partes.
Esta reforma na área da saúde era, na sua opinião,
aquela que o País necessitava?
Eu acho que o País ainda necessita de muito mais reformas
na área da saúde. No entanto, julgo que as medidas que
agora foram tomadas pecam por demasia. Ou seja, a saúde
estava, de facto, a precisar das reformas que estão a ser postas no papel. No entanto, a verdade é que ainda não estão
no terreno e penso que isso está a levar demasiado tempo.
E mais! Acho que se estão a adiar algumas medidas importante se atendermos ao facto deste Governo já ter um ano e
meio. Ao nível, por exemplo, da intervenção nos centros
de saúde tudo está na mesma. À parte da entrada em vigor
da rede de Cuidados de Saúde Primários, acho que já poderiam ter sido tomadas algumas medidas pontuais, porque neste momento tudo está mais ou menos na mesma.

Como vê o papel do ministro da Saúde?
Acho que é muito difícil ser-se ministro da Saúde,
assim como é ser ministro da Educação. Os últimos
ministros que tivemos sofreram a pressão de um lobby
muito forte e preparado. Portanto, este também está
a sofrer. Como há muitos interesses na área da saúde,
as pressões são constantes e de várias origens. Não é
só o sector farmacêutico e das análises, mas também
a nível do poder económico.

SRNOM

COM DISTANCIAMENTO DA

VIDA POLÍTICA
Os médicos são um lobby muito poderoso?
São um lobby poderosíssimo. Estas medidas só podem ser tomadas com um Governo de maioria absoluta, mesmo estas últimas transformações que vão
ser feitas, só vão ser possíveis, na minha opinião, pelo
facto de haver uma maioria absoluta no Parlamento.
Caso contrário era praticamente impossível uma
mudança a este nível.
Como tem visto o papel da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos?
Acho que as opções de fundo da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos não têm variado ao
sabor do ministro ou dos desígnios de quem governa
o país. O Dr. Miguel Leão – acho até que de uma
forma calculada – tem, aparentemente, mantido um
distanciamento da vida política que lhe cria condições para, no futuro, como provavelmente deseja,
poder perfilar-se como candidato à presidência da
Ordem dos Médicos. Embora, obviamente, sempre
tenha negado a intenção de o fazer.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves ¥ Fotografia António Pinto
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DESTAQUE

CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO
DOCUMENTO ELABORADO PELA CONSULTORA JURÍDICA DA
SRNOM, DRA. INÊS FOLHADELA

A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA REDACÇÃO DA
LEI DE BASES DA SAÚDE, BEM COMO DOS DIPLOMAS QUE APROVARAM OS HOSPITAIS "S.
A." (SOCIEDADES ANÓNIMAS), VEIO PERMITIR
E, NO CASO DESTES ÚLTIMOS IMPOR, A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS AO ABRIGO DA LEI GERAL DO TRABALHO, SEJA, DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO.
MOSTRA-SE, ASSIM, NECESSÁRIO PROCEDER A
UMA ANÁLISE DESTA FORMA DE CONTRATAÇÃO
E, EM ESPECIAL, ABORDAR ALGUNS DOS SEUS
ASPECTOS QUE, FACE À INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTOS INTERNOS DOS HOSPITAIS, SUA INSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE ACORDOS DE EMPRESA OU DE CONTRATAÇÃO COLECTIVA, DEVERÃO SER ACAUTELADOS.

O contrato individual de trabalho significa que toda
a relação jurídica do trabalho com a entidade patronal será regida segundo o Direito Privado e, dentro deste, de acordo com o Direito do Trabalho.
Trata-se, assim, de um contrato por via do qual o
trabalhador dispõe do seu trabalho, manual ou intelectual, mediante uma retribuição mensal, ficando numa situação de subordinação jurídica face à
sua entidade patronal.
De resto esta subordinação jurídica é o elemento
distintivo do contrato de trabalho e determina a
existência de um poder de direcção, controlo e disciplinar por parte da entidade patronal, salvaguardada a autonomia técnica do trabalhador.
Neste aspecto poder-se-á afirmar que o contrato
individual de trabalho não se distingue materialmente da relação jurídica de emprego público.
Usualmente os contratos individuais de trabalho
contemplam cláusulas que versam sobre as seguintes questões:
a) função e categoria do trabalhador;
b) tipo de contrato: efectivo ou, nos casos estritamente permitidos pelo DL 64-A/89 de 27 de Fevereiro, a termo ("prazo");
c) duração do período experimental;
d) horário de trabalho e condições da sua alteração (com ou sem consentimento do trabalhador);
e) local de trabalho;
f) retribuição mensal, aumentos salariais, prémios
e subsídios (nomeadamente de almoço);
g) aviso prévio que o trabalhador deverá observar
no caso de pretender rescindir o contrato sem invocação de justa causa;
h) proibição (ou não) de concorrência.
Havendo cláusulas contratuais, em primeiro lugar
serão estas a reger as relações do trabalhador com
a entidade patronal, a não ser que as mesmas violem regras imperativas do Direito do Trabalho, caso
em que estas não podem ser afastadas pela vontade das partes (ex. não pode um contrato contemplar um horário de 42 horas/semana já que no Direito do Trabalho o n.º máximo é de 40 h/semana;
no entanto as partes podem acordar num horário
de 35 horas/semana já que este número é mais favorável ao trabalhador e não afecta aquele limite
máximo).
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Em tudo que não esteja expressamente regulado pelas
partes aplicar-se-á a legislação laboral e, até, os usos
laborais.
Assim, aspectos como o n.º de horas de trabalho suplementar, condições em que o mesmo pode ser exigido,
remuneração deste trabalho, formas e causas de extinção
do contrato de trabalho, férias, faltas, licenças de maternidade e paternidade, acidentes de trabalho, encontram
legislação própria e, por isso, as partes normalmente
não os prevêem no clausulado contratual.
De salientar que algumas destas matérias têm uma
solução no Direito do Trabalho diferente daquela que
encontram no Direito da Função Pública.
Salientamos alguns exemplos:
• férias – apenas 22 dias úteis por ano;
• trabalho extraordinário/suplementar – máximo de
200 horas/ano e diariamente não mais de 2 horas;
• pode haver um despedimento do trabalhador, sem
ter por fundamento uma infracção disciplinar, no
caso de despedimento colectivo ou extinção do posto de trabalho;
• regime geral de segurança social.
Dada a especificidade que o Direito da Função Pública
trouxe à carreira médica, de notar que alguns aspectos
não se encontram contemplados no Direito do Trabalho, havendo um vazio legislativo.
Assim a prática de 24 horas ou 12 horas de urgência
(normal na relação de emprego público) colide com
as normas que fixam os limites diários de trabalho
(máximo de 8 horas/dia) e, até, com os limites de
trabalho suplementar.
Depois, a estruturação das carreiras médicas e a forma
de progressão (quer na horizontal mediante acréscimos
salariais, quer na vertical mediante mudança de categoria) não encontram qualquer previsão normativa no
Direito do Trabalho.
Assim, e não havendo, quer regulamentos internos dos
hospitais que criem carreiras e formas de progressão,
quer acordos de empresa e/ou contratação colectiva que
regulem estes aspectos, dir-se-á que o médico contratado com uma determinada categoria e função corre
o risco de ver a sua situação “ad eternum” inalterada, a não ser no que se refira a aumentos salariais.
E mesmo quanto a estes aumentos salariais convém notar que nada obriga os hospitais a praticarem os aumentos que anualmente o Governo determina para a função
pública. Mais ainda, e porque os salários dos médicos
serão superiores ao salário mínimo nacional, então também não sofrerão actualização por via dos aumentos que,
anualmente, o Governo determina para o salário mínimo. A opção de aumento (ou não) dos salários dos
médicos (e o valor desse aumento) é, assim, uma
decisão económico-financeira que os hospitais adoptarão (ou não).
De notar que a convivência dos contratos individuais
com a contratação pública de médicos que, à data da

entrada em vigor das novas regras, se encontram
abrangidos pela relação jurídica de emprego público/função pública, irá, assim, provocar disparidades de tratamento sendo, por exemplo, notoriamente evidente tal disparidade no número de dias úteis
de férias por ano.
Assim é aconselhável que o médico que pretenda aderir e/ou assinar um contrato individual de
trabalho procure aconselhamento jurídico, por
forma a adaptar este contrato aos seus interesses e/
ou situação e por forma a procurar que no clausulado
contratual constem regras que, inexistentes no Direito do Trabalho, tenham em conta a especificidade da actividade médica e suas carreiras.
No entanto, nem todas as matérias poderão ser objecto de cláusula especial ao nível do contrato individual.
Na verdade, e no que se refere ao regime de segurança social, os trabalhadores/médicos ficarão abrangidos pelo regime geral da segurança
social, não podendo, nomeadamente, usufruir
do sistema da ADSE, nem contemplar por via
contratual a aplicação do regime de segurança social dos trabalhadores da função pública. É que a
aplicação de um ou de outro regime depende da
verificação de requisitos fixados pela lei e que as
partes não poderão ultrapassar.
Finalmente, outra matéria onde poderão surgir dificuldades é aquela relativa à frequência de acções
de formação. Na verdade, a possibilidade de frequência destas acções ficará sempre dependente do consentimento prévio e expresso do Hospital – que, casuisticamente, poderá dar ou não
consentimento – que assim autorizará a falta –
justificada – do médico. Porto, 2003.05.28
nortemédico

Fotografia António Pinto
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OPINIÃO

CIRURGIA GERAL E
ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS:
tema revisitado

Professor Doutor Manuel Cardoso de Oliveira
Director do Serviço de Cirurgia B do H. S. João • Professor da Faculdade de Medicina do Porto

O progresso científico e o desenvolvimento tecnológico
têm tido um ritmo avassalador, sendo previsível que não
haverá qualquer abrandamento, bem pelo contrário. Esta
realidade criou novas exigências aos mais variados níveis, importando agora considerar especialmente o que
nos foi pedido – a questão das repercussões sobre a educação e a formação profissional na área da cirurgia geral
e da sua relação com as especialidades cirúrgicas. Antes
de mais torna-se indispensável revisitar, ainda que sucintamente, a história da relação entre a Cirurgia Geral e
as Especialidades Cirúrgicas. Halsted, nos primeiros anos
do século XX, foi o grande responsável pelos programas
de formação (internato) norte-americanos que depois se
estenderam para a Europa e o resto do mundo. Tratouse de um marco fundamental na história da cirurgia, só
se lamentando que alguns países se tenham atrasado na

implementação desse espantoso programa de ensino e treino da Cirurgia e outros o tenham implantado com insuficiências que o descaracterizaram.
As alterações recentes, já largamente abordadas por
nós noutros trabalhos, evidenciaram algumas limitações (educacionais e logísticas) e os progressos
nos processos de aprendizagem colocaram mais
ênfase na resolução de problemas e outras técnicas
em que os estudantes eram o centro de maiores atenções. Fomos assim conduzidos à necessidade de
reavaliar os curricula tradicionais, tanto mais que
na organização hospitalar também foram introduzidas profundas alterações. Como desvantagem do
sistema de rotações (ainda hoje consagrado entre
nós) contam-se a falta de claros objectivos de aprendizagem e a dificuldade dos internos complementares aprovados no exame final poderem continuar
um programa formalizado de educação contínua.
Com o correr dos anos, de início de um modo insidioso, nas últimas 3 décadas mais notoriamente, a
cirurgia sofreu espectaculares alterações a ponto de
a velha Cirurgia Geral ser posta em causa, em termos de especialidade autónoma, com um corpo de
conhecimentos e técnicas que lhes garantissem a
sua individualidade. Como sempre nestes momentos de mudanças mais profundas, diria, nestes períodos verdadeiramente revolucionários, nem sempre é possível garantir a manutenção sensata de
equilíbrios que importa não romper. Efectivamente a figura respeitável da Cirurgia Geral, como mãe
generosa e orgulhosa dos seus filhos, não impediu
que estes, à semelhança do que por vezes infelizmente acontece na nossa vida social, no seu desmedido desejo de se autonomizarem, se tenham
esquecido da importância da mãe e do muito que
com ela podiam (e ainda podem) aprender. Tendo
dado origem a tantos e tão reivindicativos filhos, a
mãe foi mirrando o seu corpo e alguns, menos atentos e não tão bem formados como seria para desejar, vaticinaram o seu fim. Foi necessário (e ainda
continua a ser) que a Cirurgia Geral tivesse encontrado alguns grandes líderes que lucidamente a defenderam como uma especialidade de grande interesse formativo e assistencial, verdadeiramente indispensável para a correcta compreensão do homem
doente na sua globalidade e a prática em geral de
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todos os tipos de cirurgia. A Cirurgia Geral nunca poderia aceitar ser uma especialidade de exclusão, que ficasse, no fundo, com aquilo que não interessava às novas
especialidades cirúrgicas. Foi assim possível preservar a
identidade da Cirurgia Geral e, uma vez mais, os norteamericanos foram pioneiros no estabelecimento de relações saudáveis da Cirurgia Geral com as várias especialidades cirúrgicas ou com áreas da Cirurgia Geral a exigir
aptidões especiais. Neste complexo inter-relacionamento surgem os conceitos de subespecialização (que é
imparável), e o da fragmentação (que, na medida do possível, deve ser combatida). A um observador menos informado poderá parecer que estamos, lamentavelmente,
a recorrer a um jogo de palavras, para fugir às dificuldades que esta discussão acarreta. O que não é o caso.
Com o correr do tempo, como já salientámos, algumas
áreas da cirurgia ganharam tal especificidade que foi impossível mantê-las estritamente ligadas à velha Cirurgia
Geral. Estamo-nos a referir à neurocirurgia, à obstetrícia/ginecologia, à oftalmologia, à ortopedia, à otorrinolaringologia, à cirurgia plástica, à urologia, à cirurgia
cardiovascular, à cirurgia torácica, à cirurgia pediátrica e
até à cirurgia vascular. Nos países que mais atentamente
acautelam a importância da formação em cirurgia, durante muitos anos não era possível qualquer especialização sem que antes tivesse sido garantida a prévia formação em Cirurgia Geral. Ainda hoje algumas personalidades defendem este ponto de vista com argumentos respeitáveis. Nós, em Portugal, com o nosso habitual pendor para a indisciplina, a atracção pelo mais fácil e até
um certo sentido de inconsciência, resolvemos diminuir
a preparação básica em cirurgia geral para níveis absolutamente ridículos (1 ano ou menos), e por vezes nem
esse tempo era cumprido pois a febre da especialização
dos jovens candidatos e a complacência de alguns responsáveis por inaceitáveis razões assistenciais ou outras
ainda menos respeitáveis, permitiram esse autêntico crime de lançar jovens em carreiras cirúrgicas sem a indispensável preparação básica. Haverá que reconhecer que
cada tempo tem a sua verdade e sobretudo que a discussão de toda esta problemática está longe de ser consensual, mas não podem deixar de se lamentar tais orientações. Uma nova faceta do que estamos a discutir é a das
aptidões especiais na grande área da Cirurgia Geral, assunto também polémico, é certo, mas cuja importância
não dispensa que o abordemos mais adiante. A Cirurgia
Geral é uma especialidade fundamental mas, não obstante, está em crise. Poucos a procuram e os que o fazem
nem sempre são os mais classificados. As próprias Faculdades têm procurado diminuir o período de intervenção da Cirurgia nos seus planos de estudo (o que é
espantoso, com a conivência de alguns cirurgiões) e não
raras vezes o cirurgião é encarado como um operador
cujos dotes científicos e capacidade de pensar parecem
merecer pouco respeito. As horas de trabalho e o tipo de
trabalho são extenuantes e as remunerações vão baixando, mesmo na clínica privada onde o domínio sufocante

das seguradoras vai fazendo os seus estragos. O número crescente de elementos do sexo feminino que
escolhem a especialidade acarreta também algumas
dificuldades por motivos de disponibilidade, obviamente, muito respeitáveis. As questões de natureza conflitual, as possibilidades de acusação de má
prática e o mau funcionamento do sistema (queremos significar das condições de trabalho que nos
são proporcionadas) reflectem de modo inquietante a actual situação da Cirurgia Geral. Para inverter
esta clamorosa situação haverá que desenvolver um
plano estratégico a vários níveis, que exige a todos
nós o melhor dos nossos esforços e do nosso orgulho de ainda sermos cirurgiões gerais, conscientes
da extraordinária importância da especialidade que
praticamos e ensinamos. E bom seria que começássemos por uma intervenção mais precoce e completamente diversa da que vimos tendo no ensino
da Cirurgia na pré-graduação, tema que noutro trabalho vai merecer mais detalhada atenção.
O American Board of Surgery interpreta o termo
"Cirurgia Geral" de um modo compreensivo e específico, como uma disciplina que tem um núcleo
central de conhecimentos que abarcam anatomia,
fisiologia, metabolismo, imunologia, nutrição, patologia, cicatrização, choque e reanimação, cuidados intensivos e oncologia e são comuns a todas as
especialidades cirúrgicas.
O cirurgião geral deve também ter conhecimentos
e aptidões especializados no que se relaciona com
o diagnóstico, pré-operatório, per-operatório e pósoperatório, das seguintes áreas:
Tubo digestivo, abdómen e seus conteúdos, mama,
pele e partes moles, cabeça e pescoço, sistema vascular periférico, sistema endócrino, oncologia cirúrgica, trauma e intensivismo e queimados.
Adicionalmente espera-se que o cirurgião geral tenha experiência significativa pré-operatória, operatória e pós-operatória em cirurgia pediátrica, plástica e torácica geral.
O cirurgião geral deve ainda compreender o
"management" dos problemas mais frequentes das
áreas de cirurgia cardíaca, ginecológica, neurológica, ortopédica, urológica e em anestesia, e ser capaz de usar técnicas endoscópicas, particularmente
rectosigmoidoscopia e coledocoscopia per-operatória e ter ainda experiência com outras técnicas endoscópicas como laringoscopia, broncoscopia, endoscopia digestiva alta e baixa e laparoscopia. É desejável que o cirurgião geral, sempre que possível,
tenha oportunidade de obter conhecimentos e experiência de técnicas em desenvolvimento como o
laser, litotrícia e cirurgia endoscópica.
Como é evidente, esta programação, mesmo para a
época em que foi elaborada, representou um exaustivo compromisso muito difícil de ser assumido plenamente. Actualmente há necessidade urgente de a
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adaptar às novas realidades que as transformações da
especialidade exigem.
A figura do Cirurgião Geral que pratica com excelência
em todas as componentes primárias de especialidade está
extinta, há já vários anos. Quem o confirma é A. A.
Gawande, quando diz: "The science and technology is
too vast to train everyone to do everything".
Quantos prejuízos evitáveis terão acontecido por alguns
não terem dado a devida atenção a esta insofismável realidade? Para além destas limitações que é urgente ultrapassar, novos factos surgiram com a recente expansão
da especialidade. Efectivamente não é actualmente possível preparar um jovem cirurgião sem que ele tenha tido
a possibilidade de praticar, ainda que em áreas relativamente restritas, a cirurgia mini-invasiva e até a cirurgia
endoscópica. Se a estas exigências juntarmos as da investigação clínica, da medicina molecular, da informática, da bioestatística e da epidemiologia, e a frequência
(pelo menos nos 2 primeiros anos de internato) de um
laboratório de gestos devidamente equipado, tornam-se
urgentes medidas adequadas para harmonizar a satisfação destas novas realidades, durante a frequência do internato, cuja duração total não deve exceder a actual.
Daqui se deduz que a reclassificação dos hospitais com
internatos necessita de ser normalizada, para não dizer
moralizada.
A frequência de alguns serviços de especialidade (os chamados estágios parciais) deve ser estimulada, sendo oportuno lembrar que a elaboração de uma lista de objectivos a atingir seria altamente aconselhável.
Com o correr dos anos mais profundas alterações surgiram no âmbito da Cirurgia e das especialidades cirúrgicas. Como já salientamos, a sua repercussão no ensino,
treino e prática das diversas especialidades era absolutamente inevitável. Não tem sido fácil o consenso relativamente aos objectivos a traçar mas uma coisa é certa – os
centros norte-americanos mais diferenciados e até alguns
europeus não pararam de reflectir sobre este controverso assunto, pelo que algumas achegas foram dadas. Parecendo absolutamente indispensável a existência de um
período de formação básica (tronco comum a todas as
especialidades cirúrgicas) várias propostas foram surgindo, pelo que nalguns centros começou a ser dispensada
a formação prévia e total em cirurgia geral para só depois se iniciar propriamente a formação da especialidade em causa. As propostas para a duração dessa formação básica foram-se então encurtando mas também nesta área os consensos não foram conseguidos. Temos a
sensação de que na Europa as iniciativas de organismos
como a União Europeia dos Médicos Especialistas têm
sido tímidas e estão longe de conseguir os resultados
desejados.
Uma vez mais os norte-americanos foram os que mais
precocemente e melhor definiram doutrina sobre esta
matéria mediante acções conjugadas de vários organismos que culminaram com a publicação de um guia para
estudantes de medicina e para internos do tronco comum das especialidades cirúrgicas (o chamado PGYI).
Este espantoso documento, da autoria da Comissão de
Educação Médica Graduada do American College of
Surgeons, em 2001, contém elementos fundamentais
relativos às bases científicas da cirurgia. No que se refere
aos estudantes, as matérias serão abordadas naquilo a

que se poderia chamar um clerkship sénior com o
conhecimento dos pré-requisitos essenciais e as aptidões para estudantes de Medicina que irão entrar
num internato de Cirurgia. Ao completar o PGYI
os internos devem ter conhecimentos e serem "capazes de fazer" na área das matérias anteriormente
abordadas, quando estudantes. Entretanto várias especialidades cirúrgicas manifestaram a sua intenção de introduzir algumas especificidades no
curriculum do PGYI e apresentaram modelos para
o conseguir. Obviamente que isto exige um cuidadoso trabalho de coordenação e cooperação entre
os vários programas de modo a conseguir-se todos
os objectivos num programa comum de aprendizagem. Uma lista de rotações sem a definição dos objectivos perpetua as limitações do processo antigo.
Trata-se de uma excelente oportunidade para fazer
mudanças que substancialmente melhorem a educação pré-graduada da Cirurgia, o que é muito excitante e não pode negligenciar-se. Se todos nós
admitimos que a Educação Médica é um processo
global sem descontinuidades, então por que é que
não o assumimos plenamente e fazemos nos nossos planos de estudo e na formação básica dos nossos internos as transformações necessárias e já
aferidas. Finalmente surge mais uma questão fundamental, esta apenas respeitante à cirurgia geral –
os generalistas de cirurgia geral e as áreas que exigem aptidões especiais. Nos países com uma estrutura geográfica muito diferente da nossa são preparados vários tipos de cirurgiões gerais (por exemplo os destinados aos meios rurais, os que se destinam a uma carreira militar ou os que serão sempre
generalistas mesmo em hospitais de maior diferenciação. Num país com o perfil do nosso a existência de generalistas da cirurgia geral é fundamental
em todos os Hospitais. Nesta área há um grande
volume de cirurgias e, mesmo nos Hospitais mais
diferenciados, a expansão da cirurgia ambulatória
e o desenvolvimento do trauma requerem a existência de um número apreciável de generalistas da
cirurgia geral. Esta realidade é compatível com a
criação de unidades funcionais em áreas perfeitamente identificadas e que requerem aptidões especiais. A palavra de ordem neste domínio é a flexibilidade. Mais do que repetir a argumentação aduzida
no documento "proposta de bases gerais para a criação do Departamento de Cirurgia do Hospital de
S. João" elaborado há já alguns anos, será oportuno
lembrar a experiência vivida no antigo serviço de
Cirurgia 3 e agora o Serviço B (resultado da fusão
dos antigos serviços 3 e 4) onde uma sectorização
flexível tem permitido uma clara melhoria na qualidade da assistência que prestamos aos nossos doentes bem como a consequente melhoria da
docência pré-graduada, da formação dos cirurgiões e da investigação clínica que praticamos. Agrada-nos sobejamente registar que, mesmo em assunto
tão polémico, não necessitamos de mudar o nosso
discurso ao longo dos anos, considerando-se assim
respondidas algumas acusações gratuitas e caluniosas que alguns nos quiseram fazer noutros tempos. Por isso defendemos que no grande espaço do
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Departamento de Cirurgia, que deve estar reduzido à
Cirurgia Geral e à Cirurgia Vascular de acordo com as
tendências mais modernas em termos de dimensão dos
Departamentos, devem existir generalistas da Cirurgia
Geral a par de cirurgiões que, sem perderem essa qualidade, adquiram (especialmente após a conclusão do
intemato complementar) aptidões especiais nas áreas do
trauma, esófago e estômago, colo-rectal, hepato-biliarpancreática e endócrina e mama, e outras que eventualmente venham a justificar-se. Se nalguns países a cirurgia colo-rectal e a hepato-biliar-pancreática ganharam já
foro de verdadeiras especialidades isso deve-se ao volume de doentes que alguns centros de excelência conseguem atrair, o que, para já, não é o caso do hospital em
que trabalhamos. A experiência de equipas multidisciplinares em áreas muito restritas de cirurgia, a que alguns já chamaram boutiques de órgãos, é uma experiência que o futuro poderá entre nós consagrar mas que
no momento presente está infelizmente fora de qualquer
concretização imediata.
Algumas palavras sobre os objectivos de um curriculum
em cirurgia. Esses objectivos devem ser claramente definidos e destinam-se a ajudar todos os interessados nas
suas actividades educacionais, devendo ser encaradas
como marcas ou expectativas futuras para os internos. A
lista desses objectivos segundo a Association of Program
Directors in Surgery é: criar uma estrutura organizacional
que facilite a educação dos internos; elaborar um plano
educacional que seja um guia para os diversos programas; manter critérios educacionais que sejam congruentes com o estipulado pelas autoridades supervisoras;
sugerir novas metodologias de ensino; estabelecer bases
para as actividades de avaliação; recomendar novas experiências de aprendizagem baseadas em objectivos
mensuráveis; integrar conhecimentos das ciências básicas com experiências clínicas; fomentar a aprendizagem
dos internos recomendando bibliografia adequada; promover uma ampla compreensão do papel da cirurgia e
suas interacções com outras especialidades como a Medicina Interna, Radiologia, Psiquiatria e outras; fomentar uma responsabilização crescente dos internos nos cuidados com os doentes; estimular a participação dos internos no ensino pré-graduado e na formação dos internos mais jovens; familiarizar os internos com as novas
tecnologias e estimulá-los a adquirirem noções de gestão, liderança, ética e direito; facilitar a sua inserção em
programas de educação médica contínua e destacar a
importância da cirurgia nos velhos e nos cuidados paliativos.
Uma finalidade muito importante do curriculum é a da
aferição da competência profissional. Apesar de não haver um consenso generalizado do que é essencial em termos de conhecimentos, aptidões ou atitudes para os cirurgiões, a verdade é que a elaboração de uma lista de
objectivos constitui um suporte importante para tutores
e internos, capacitando-os para a melhor satisfação dos
requisitos educacionais em causa. As áreas educacionais

do curriculum para as quais existem competências
e critérios instrucionais são as seguintes: integração
da teoria e prática, aplicação de aptidões em cirurgia, crescentes noções de cirurgia nos velhos, uso
do pensamento crítico, exercício do conhecimento
da ética, uso apropriado da comunicação, identificação das responsabilidades de ensino, desenvolvimento de capacidades de gestão e de ensinar e
aprender durante toda a vida.
Em termos da competência geral para os internos,
segundo as recomendações do Accreditation
Council for Graduate Medical Education (ACGME)
os princípios organizativos são: assistência aos doentes (compaixão, adequação e efectividade) para
o tratamento da doença e promoção da saúde; conhecimentos médicos (ciências básicas e clínicas) e
sua aplicação na assistência aos doentes; aprendizagem baseada na prática e seu aperfeiçoamento;
aptidões no relacionamento e comunicação com os
outros; profissionalismo; prática baseada nos sistemas de saúde de modo a gerir os recursos disponíveis para uma melhor qualidade da assistência.
Está também definido o que os internos devem saber fazer quando terminarem o seu internato, ferramentas a utilizar e indicações das fontes bibliográficas mais importantes. Além disso estão claramente definidos os requisitos do programa de internato para a Cirurgia Geral, especialidades cirúrgicas e especialidades afins o que passa pela organização institucional, “staff” de ensino, facilidades e
recursos, programa educacional e sistemas de avaliação.
Em resumo: é inquietante a realidade portuguesa
dos internatos de cirurgia como se pode concluir
pela distância que nos separa de toda esta requintada, amadurecida e testada capacidade de organização. É tempo, como dissemos, de reflectir e sobretudo de tomar as decisões que nos conduzam a uma
efectiva e urgente reformulação do ensino e treino
das nossas especialidades, privilegiando sempre a
flexibilidade dado que o areal em que apoiamos os
nossos pés está sempre a ser alterado pelas forças
das marés do desenvolvimento científico e tecnológico. Vivemos em Portugal um período em que ter
ideias e razão antes do tempo é arriscado. Mas será
possível mantermo-nos desfasados do tempo que
vivemos? A experiência mostra que necessitamos
urgentemente de inverter este estado de coisas pois,
de certo modo, trata-se de uma questão de sobrevivência. E, como diz David Richardson, "recognition
of a problem is the first step required to find a potencial solution".
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EXPOSIÇÃO REUNIU ARTISTAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS NA EXPONOR

A ARTE CONTINUA A SER UM BOM
INVESTIMENTO
A RTISTAS TÃO CONSAGRADOS COMO J ÚLIO R ESENDE , M ÁRIO B OTAS , M ANUEL
CARGALEIRO, NORONHA DA COSTA OU VIEIRA DA SILVA VIRAM AS SUAS OBRAS REUNIDAS
NO MESMO LOCAL. A «PORTO ARTE» DE 2003 REALIZOU-SE NA EXPONOR, EM MATOSINHOS, E PROMETE VOLTAR PARA O ANO. É QUE, APESAR DA CRISE, COMPRAR OBRAS DE
ARTE É SEMPRE UM BOM INVESTIMENTO.

Urbano da Cruz

Urbano da Cruz

Mais de 60 galeristas – portugueses, espanhóis, britânicos, italianos e japoneses – reuniram-se no passado mês de Maio na Exponor, em Matosinhos, para
realizar a segunda edição da Porto Arte, Feira de Arte
Moderna e Contemporânea. Uma «união» que satisfez não só o público, mas também os galeristas que
conseguiram provar que o investimento na arte continua a ser seguro, apesar da tão falada crise.
O artista e pintor Urbano da Cruz foi um dos organizadores do evento, estando representado na Galeria
Aquariu’s, com sede na cidade da Guarda. "As pessoas vêm à procura de investimento, não só para decorar a casa, como para completar a sua colecção", explicou, congratulando-se com o êxito das vendas.
Com um espólio com 28 artistas, na Galeria Aquariu’s
vigoravam nomes como Fernando D’F. Pereira, um
artista muito procurado na Alemanha, e com um vasto
sucesso internacional. A sua pintura é influenciada
pelo expressionismo alemão, muito embora exista
quem a considere de inspiração surrealista e simbolista. Organizando a sua obra com clamorosas explosões de cores vivas, através de traços expressionistas
e inquietas linhas compositivas de grande movimento, Fernando D’F. Pereira evidencia de forma sobremaneira, o protagonismo absoluto das figuras e das
cores na conformação da ordem pessoal do artista,
em cuja vontade, sempre arbitrária, sempre caprichosa, recai a disposição final delas. A este nome,
juntaram-se ainda na Galeria Aquariu’s a mexicana
Martha Elisa Bojórquez ou o espanhol Coque Byon
de La Fuente. Na escultura, não passou despercebida a figura de esqueleto humano em tamanho real de
Joseph Beuyes.

A MODA NA ARTE
Tornando-se certo de que comprar arte continua a
ser um bom investimento, não existe, todavia, um
padrão de vendas que determine que apenas se com-

pra o que está na moda. Ou seja, se é verdade que os
artistas mais conhecidos e com renome internacional continuam a ser os mais procurados, também não
é menos verdade dizer-se que os jovens artistas começam a ganhar o seu espaço, num mercado em
busca do aumento do valor dessas obras.
Desde o conceptualismo minimal, passando pelo
hiper-realismo, até ao abstracto ou ao expressionismo,
muitos dos que querem comprar arte também não
fazem da corrente artística a questão primordial do
lucro. Aliás, adverte Urbano da Cruz, as pessoas, regra geral, primeiro compram o que gostam e só depois têm em conta o investimento que estão a fazer,
tentando, obviamente, aliar estas duas componentes.
Mas se a pintura constitui o essencial da «Porto Arte»,
a escultura começa também a ser bastante procurada. "Ao contrário de há dois anos, a escultura começa a chamar mais a atenção das pessoas. Penso mesmo que vou conseguir vender todas as que reuni para
esta feira", admitiu Urbano da Cruz, um dia antes do
término do certame. Uma mudança que se explica
com a alteração de mentalidades, nomeadamente na
sensibilidade que as pessoas vão adquirindo para esta
forma de arte.

HOMENS UTILIZAM MAIS A CARTEIRA
O panorama artístico no nosso País parece estar, efectivamente, a mudar e, actualmente, vender arte não
é uma tarefa impossível. Portugal, inclusivamente,
foi um dos países onde as vendas de obras de arte
subiram significativamente nos últimos 10/15 anos.
Segundo Urbano da Cruz, "Portugal está nos primeiros 10 países da Europa, onde se consegue vender
mais arte, chamando, por isso, muitos artistas estrangeiros a exposições que se realizam no território nacional". Por isso também, não era de estranhar que
entre os visitantes da «Porto Arte» se contassem vários espanhóis, ingleses e mesmo suecos. "Até fiquei
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Coque Bayon de la Fuente

Marta Elisa Bojórquez

Fernando D’ Pereira

José Maria Pinedo

ÁRVORE DAS VIRTUDES

“Alma en Pena”, obra de
Ramón Conde

surpreendido com a quantidade de espanhóis que apareceram na feira", realçou o pintor.
Pois pelos inúmeros corredores do espaço dedicado à «Porto Arte», os visitantes passearam, olharam, analisaram e
admiraram. Apesar dos jovens e das mulheres, são os homens quem mais compra, principalmente a partir da tarde. É que isto da arte tem, como noutras áreas, indicadores bastante curiosos. "As pessoas com mais posses gostam de se levantar mais tarde e, por isso, visitam-nos da
parte da tarde", justifica Urbano da Cruz, revelando que,
apesar das mulheres serem grandes apreciadoras da arte,
os homens são os que mais decidem comprar.

GALERIA SACRAMENTO

Rogério Abreu

Entre os stands expostos, um dos que mais atenção chamava era a Galeria Sacramento, onde estava patente uma
das obras de Ramon Conde. «Alma en Pena» é uma escultura com 1,60 m de altura, personificada por um homem
gordo e corpulento. Na sua obra estão as bases criativas
de quem foi estudante de Filosofia, de um autodidata que
no terreno da escultura mostra uma profunda preocupação pela razão da existência do ser humano. A figura imponente foi uma das grandes sensações da feira e, por isso
a Sacramento está a promover em parceria com a UniAveiro, uma exposição de obras de quatro a cinco metros
de altura de Ramon Conde.
Nuno Sacramento, director da galeria, mostrava-se satisfeito com a iniciativa, não deixando, porém, de lembrar
que se torna necessário "elevar a qualidade dos convidados da feira". "Este tipo de iniciativas são muito importantes, até pelos contactos que são trocados entre os diferentes galeristas", sublinhou, acrescentando que, porém, é preciso "haver uma selecção maior". A opinião de Nuno Sacramento é um pouco diferente da de Urbano da Cruz.
Um pouco preocupado com as vendas admitiu, sem rodeios, que a "arte é para as pessoas que podem comprar".
E apesar do número de obras vendidas estar a corresponder
às expectativas, "muito visitantes vêm cá só para ver".

Outra das galerias presentes na «Porto Arte» foi a
Cooperativa Árvore, com um papel de especial relevo na divulgação de novos nomes. Construída como
um espaço de criação artística e um veículo para a
sua divulgação, a Árvore permitiu ao longo dos seus
40 anos de existência, quer o diálogo entre gerações
de artistas, quer o confronto de escolas, correntes e
tendências, mas também, o convívio natural entre o
artista e o público, entre os artistas e a cidade. Destas
circunstâncias e da preocupação de levar mais longe e a muitos mais a vontade de divulgar e estimular a criação artística, aceitaram o convite que lhes
foi dirigido pela Feira de Arte Moderna e Contemporânea. Representada em dois espaços,
tendo cada um representações distintas, a
Árvore convidou para um deles um grupo
de artistas integrado por sete jovens mulheres e seis homens que têm a particularidade
de serem todos sócios da Árvore e alguns
sócios fundadores. Com a colaboração das
mais diversas entidades que ao longo destes
anos de labor e empenhamento sempre se
mantiveram ao lado do sonho e da sombra
da Árvore que olha o passado sem nostalgia,
o brasão da porta sem sebastianismos, acumulou a Árvore um acervo com algum significado. Desse património mostraram-se alguns trabalhos, como de Álvaro Lapa,
Augusto Gomes, José Rodrigues ou Júlio
Resende.

FOTOGRAFIA
Também presente na «Porto Arte» esteve o
Instituto Português de Fotografia, com uma
exposição dedicada ao ambiente marcadamente urbano, onde os homens e as coisas
partilham um território onírico, quanto à estética e quanto à poesia, entrelaçados numa
estranha magia, fazendo realçar aquilo que
faz de cada cidade uma espécie de "obra de
arte" de carácter único. O que se pôde ver
naquela exposição foram ápices fixados para
a eternidade que, de certa forma, provocam
perplexidade feita de surpresa, perante a descoberta de pequenos segredos da urbe, aparentemente sem importância. Por isso, "foi
com enorme surpresa" que os galeristas sentiram o feedback. "Já fomos contactados por
algumas instituições para expormos estes trabalhos", revelou Amanda Ferreira, uma colaboradora do IPF, nomeadamente para
Espanha, mas também para cidades
portuguesas como a Amadora ou mesRogério Abreu:
mo Vila Nova de Gaia.
Perfil Nú Feminino
(mármore, 158x23x18).
nortemédico
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BAILE DE GALA DE MEDICINA DA
QUEIMA DAS FITAS DE 2003

Na sequência dos protocolos de colaboração existentes entre a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e as Associações de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, o Baile de Gala de Medicina da Queima das Fitas do ano 2003 decorreu, pela primeira vez, nas
instalações da Ordem dos Médicos. A dignidade e animação deste Baile foi sentida por todos os participantes
e está bem patente nas fotos que aqui reproduzimos.

CONCERTO DE HOMENAGEM AO
PROF. DOUTOR MACHADO MACEDO

Decorreu, no dia 16 de Junho, no Palácio da Bolsa, um concerto de homenagem ao Prof. Doutor Machado
Macedo, promovido pelo Círculo de Cultura Musical em colaboração com a Associação Comercial do Porto.
Este concerto teve o patrocínio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e do Banco Espírito Santo,
e foi interpretado pelo pianista Alexander Ardakov.
nortemédico
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DIA DO MÉDICO 2003
ELOGIO AOS PRÍNCIPES DA MEDICINA

DECORREU NO DIA 18 DE JUNHO, MAIS UMA
CERIMÓNIA DO D IA DO M ÉDICO . N ESTA
CERIMÓNIA FOI ATRIBUIDO O PRÉMIO DANIEL
SERRÃO 2003 QUE CONTEMPLOU O ALUNO LICENCIADO PELAS FACULDADES DE MEDICINA DO
PORTO QUE OBTEVE A CLASSIFICAÇÃO DE LICENCIATURA MAIS ELEVADA. FOI CONTEMPLADA A LICENCIADA PELA FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO, CARLA MICAELA DE MATOS
FERREIRA DOS SANTOS. NO MESMO DIA FORAM AGRACIADOS COM MEDALHA EVOCATIVA
OS MÉDICOS QUE COMPLETARAM 50 E 25 ANOS
DE INSCRIÇÃO NA ORDEM. O PRESIDENTE DO

CONSELHO REGIONAL PROCEDEU À ALOCUÇÃO
QUE AQUI SE TRANSCREVE.

O Dia do Médico está consagrado no Regulamento
Geral da Ordem dos Médicos como o dia comemorativo da publicação do Estatuto da Ordem dos Médicos. A Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos comemora-o não apenas como mera formalidade mas com o sentido de reforçar os símbolos
desta Instituição. Na figura do Prof. Doutor Daniel
Serrão elogiamos todos os Príncipes da Medicina
Portuguesa. Na figura da Licenciada Carla Micaela
de Matos Ferreira dos Santos elogiamos todos os jovens licenciados que se aprestam para começar verdadeiramente a sua vida profissional e as Faculdades
de Medicina que os licenciaram. Nas figuras dos

médicos que este ano completam os 25 e 50 anos de
inscrição na Ordem dos Médicos elogiamos as suas
carreiras individuais e, também, as carreiras médicas, como trajecto profissional.
Por este conjunto de razões o Dia do Médico deve
ser aproveitado para analisar o Estado da Nação, nem
que seja a nação médica, e, assim, para reafirmar os
princípios que orientam a acção da SRN, ainda longe
do Dia do Médico do ano 2004 onde a proximidade
de pugnas eleitorais pode perturbar a clarividência
das palavras e das interpretações das mesmas.
Quero aqui repetir a sumula dos conceitos que orientaram e orientarão a nossa intervenção.
A liderança ideológica da SRN pertence ao Conselho
Regional e, em matérias específicas, às Assembleias
Distritais e aos Conselhos Distritais e respectivos
Membros Consultivos. É sob estes guarda-chuvas que
se inserem as actividades dos representantes do CR
nas Comissões de Verificação de Idoneidades, em articulação com as Direcções dos Colégios de Especialidade e os representantes do Conselho Nacional do
Médico Interno, bem como as actividades dos Delegados da OM nos Locais de Trabalho, das Comissões
Regionais Consultivas, do corpo redactorial da Revista nortemédico, dos Peritos do Portal de Saúde ou
dos Grupos de Trabalho e Comissões designadas com
funções transitórias. Pressupõe-se e verifica-se a existência de solidariedade institucional com os órgãos
que legitimam a acção do Conselho Regional através
da aprovação e apreciação dos Relatórios de Actividades e de Contas, que são elaborados e executados
pelo Conselho Regional e, em particular, pela sua Te-
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soureira que cumpre verdadeiramente as suas funções,
como é o caso, integrada na estratégia do Conselho Regional. Aqueles órgãos são a Mesa da Assembleia Regional
que convoca e conduz os trabalhos da Assembleia Regional que aprova os referidos relatórios e o Conselho Fiscal
que os aprecia e julga previamente à respectiva discussão
e votação em Assembleia Regional.
Com base na articulação descrita e graças a ela, o Conselho Regional e por inerência o seu Presidente tem apenas
um compromisso: o programa de candidatura sufragado
eleitoralmente pelos médicos inscritos na Secção Regional
do Norte. Este compromisso é por isso independente de
amizades ou inimizades pessoais, de afinidades ou divergências políticas ou de vantagens ou desvantagens materiais ou afectivas, sejam elas aparentemente definitivas ou
evidentemente provisórias.
Decorre daquele Programa que o CRN possa ter e tenha
posições próprias que até podem ser divergentes das de
outros dirigentes da Ordem dos Médicos. Com a salvaguarda do respeito pelas decisões democraticamente tomadas pelo CNE da OM, e porque não tutelamos ninguém, não admitimos que ninguém nos tutele a nós. Na
Ordem dos Médicos como no País, e porque impera a legitimidade eleitoral e, para quase todos, a legitimidade moral, os médicos saberão obviamente avaliar e julgar, nos
momentos próprios, a concretização dos compromissos e
dos programas e a qualidade dos seus intérpretes.
De acordo com os indicadores que temos disponíveis é
aquela independência que tem assegurado uma significativa identificação da população médica com as iniciativas
que tem sido promovidas graças à solidariedade existente
entre os órgãos atrás referidos e entre os seus membros.
É devido a esta solidariedade que lhes posso assegurar que
não modificamos as nossas posições quanto aos internatos porque não queremos os médicos internos transformados em médicos SA, isto é, sem alma, sem auto-estima
e sem autonomia. Que não modificamos as nossas posições quanto aos novos modelos de gestão hospitalar porque temos interesses em hospitais privados ou em privati-

zação. Que não modificamos as nossas posições porque tememos a Associação Nacional de Farmácias,
os seus negócios e respectivos contratantes ou os seus
beneficiários, directos ou indirectos. Que não modificamos as nossas posições porque estamos interessados em receber telemóveis por via de negócios informáticos privados realizados à revelia das regras
da administração pública e da ética médica. Que não
modificamos as nossas posições para garantir
benesses de qualquer Poder Político graças à criação
de consensos e de silêncios, cinzentos e sinuosos,
dentro ou fora da Ordem dos Médicos.
Reafirmados os compromissos essenciais, quero manifestar-lhes que é uma honra para o Conselho Regional patrocinar esta Cerimónia e comemorar este Dia
com tanta participação, alegria e convívio.
A vossa presença é um estímulo permanente para a
intervenção dos corpos gerentes da SRN e a garantia
que vamos terminar o nosso mandato da mesma forma que o iniciamos, já lá vão, na prática, cerca de
quatro anos e meio. Pelos motivos expostos, o Conselho Regional, enquanto órgão colegial, cada um dos
seus membros, a título individual, e cada um dos
médicos ou médicas que é efectiva e solidariamente
co-autor ou co-autora da estratégia que temos seguido, têm a obrigação moral e institucional de continuar a cumprir os desígnios dos médicos desta Secção Regional para além do mandato que se encontra
a meio do seu final. Esta obrigação, que deve ser sentida por qualquer médica e por qualquer médico,
apenas pode traduzir-se na elaboração de plataformas ideológicas coerentes e na escolha de lideranças
independentes, alheias a interesses pessoais, credíveis
e empenhadas, a nível regional e nacional. A excelente colaboração estabelecida entre a Ordem dos
Médicos, a Associação Portuguesa dos Médicos de
Medicina Geral e Familiar, a Federação Nacional de
Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos a
propósito da nova legislação sobre cuidados de saúde primários é uma prova segura de que é possível
unir os médicos. Não tenho dúvidas que devemos
repetir este tipo de consensos e que se irão encontrar
as fórmulas que garantam a continuidade dos princípios que hoje, e mais uma vez, aqui nos unem. Tenho a certeza que os médicos do Norte saberão dar o
exemplo.
nortemédico

Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS

ARTEMÉDICA JUNTA 236 OBRAS
DE 62 ARTISTAS MÉDICOS
FOI UM ACONTECIMENTO INÉDITO. MAIS DE 60 MÉDICOS EXPUSERAM OBRAS DE PINTURA E ESCULTURA NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. O ESPAÇO ATÉ FOI PEQUENO PARA ACOLHER
236 TRABALHOS. A EXPOSIÇÃO “ARTEMÉDICA” DECORREU DE 12 A 20 DE JUNHO.
Miguel Guimarães parecia um realizador de cinema em
dia de estreia, quando se abriram as portas do Centro de
Cultura e Congressos da Ordem dos Médicos. "Será que
vem muita gente?", questionava-se por entre um sorriso
de alguma ansiedade. Sim, ele estava ansioso porque,
afinal, a iniciativa era inédita. Não tinha sido fácil juntar
236 obras... de 62 artistas. Médicos e artistas. Já tinham
organizado exposições de um artista específico. Mas tantos, juntos, era realmente um desafio.
A ideia partiu do Conselho Regional Norte. Miguel Guimarães foi "indigitado" para organizar o evento.
Estava tudo pronto. As obras foram todas catalogadas e
colocadas ao longo de um espaço labiríntico. As portas
da exposição tinham sido abertas pela primeira vez. Uma
funcionária dava as boas vindas à entrada e entregava
aos visitantes um pequeno catálogo com o nome dos
artistas e a descrição das obras.
O primeiro dia da exposição estava reservado aos artistas e alguns convidados. Miguel Guimarães esteve incansável a receber os visitantes e à medida que o tempo

passava crescia-lhe o entusiasmo. A exposição estava
a ser um sucesso. Pelo menos 140 pessoas estiveram
presentes no dia da abertura.

PARA TODOS OS GOSTOS
Houve obras para todos os gostos. Muita pintura de
óleo sobre tela, fotografia, tinta da china, desenho,
aguarela, gesso e acrílico sobre tela, diversas esculturas e técnicas mistas. Tal como disse Sejo Vieira, artista que deu apoio técnico à exposição, "já sabia que
os médicos gostavam de arte. O que não sabia é que
havia tantos que também têm o ´bichinho`..."
À medida que o tempo avançava, diminuía o nervoso
miudinho da noite de abertura. A exposição era mesmo um sucesso. Era visível o ar de satisfação dos visitantes. De tal forma que Miguel Leão, o presidente do
Conselho Regional, estava eufórico. "Muito bom,
muito bom mesmo. Estou satisfeito".
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Quando se pergunta se a iniciativa vai continuar, nem pestaneja. "Sim, para o ano vamos ter mais. Claro que há sempre coisas a melhorar... Até porque tivemos limitações de
espaço. Até de Lisboa já queriam vir... Mas tendo em conta
que a abertura até foi privada, 140 pessoas é muito bom.
De certeza que é para repetir", sentenciou.

SEJO VIEIRA: "TRABALHOS DE
QUALIDADE"
Há um nome incontornável na pintura portuguesa. Sejo
Vieira, o conhecido pintor surrealista, deu apoio técnico à
exposição. E é interessante ver a reacção de um ilustre expositor de Paris e Nova Iorque, quando olha para a...
Artemédica.
"É uma exposição muito interessante. Uma surpresa mesmo nalguns casos. Há médicos que pintam porque gostam. Ocupam os tempos livres com algo que lhes dá prazer. E isso está aqui patente e é muito positivo. Mas não
posso deixar de assinalar que há aqui trabalhos já com alguma profundidade. Vejo aqui coisas de muita qualidade.
E é bom ver que os médicos também têm esse lado artístico", comentou.
Sejo Vieira deu ainda mais valor a este evento porque "a
arte está a desaparecer por causa da... tecnologia. Mais uma
razão para enaltecermos esta iniciativa", concluiu.

CATÁLOGO E MEDALHAS
No final do primeiro dia da "Artemédica", Miguel Guimarães não disfarçava a satisfação. Tal como o capitão de um
barco, ele foi o último a sair do Centro de Cultura e Congressos, com aquela sensação de dever cumprido.
"Isto? Foi simples, embora com algum trabalho. Nestas
coisas temos sempre pouco tempo porque é necessário conciliar as datas disponíveis dos artistas. Por isso tivemos
apenas quatro dias para organizar a exposição. Pedimos a
cada artista que seleccionasse as obras. Pedimos também
que eles próprios ajudassem a catalogá-las. E depois foi só
preparar o espaço", resumiu.
Miguel Guimarães enaltece sempre a colaboração de duas
pessoas: Sejo Vieira e o fotógrafo António Pinto.
"Teremos também um catálogo, com duas obras de cada
artista", revelou, triunfante. "Uma iniciativa que também
tem o apoio da Bial", acrescentou.
"Cada artista recebe ainda uma medalha comemorativa, pela
participação na exposição", anunciou.
Sobre o futuro, Miguel Guimarães está em sintonia com
Miguel Leão. "Se as pessoas continuarem entusiasmadas...
se as pessoas quiserem... isto vai continuar", assegurou um
dos principais organizadores da exposição.
nortemédico

Texto Rui Martins ¥ Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS

ENCERRAMENTO DA ARTEMÉDICA
PERTO DE 800 VISITANTES EM NOVE DIAS. UM RECORDE PARA A ARTMÉDICA QUE ENCERROU DIA 20 DE JUNHO. E FECHOU COM A CHAVE DE OURO – UM CONCERTO DOS "ALMAS
BOÉMIAS".

Sala cheia. Estava calor. Viam-se algumas revistas a servir de leque. Um grupo de 12 elementos
entrou no palco. Houve educados aplausos. Tomaram os lugares. Mulheres à direita. Uma ao
piano. Homens ao meio e na esquerda. Percussão atrás.
Afinaram os instrumentos. Depois houve silêncio. Uma certa expectativa... Últimas tossidelas
da plateia. Os músicos entreolham-se. Estava
tudo pronto. Caroline Dahlem pôs uma flauta
transversal sob o queixo e... começou o concerto.
Pareciam 12 almas do outro mundo. De vozes
bem afinadas, vaguearam pelo "Moçoila", num
arranjo dos "Vozes da Rádio".
Os "Almas Boémias" deleitam o público. Seguemse temas de autores portugueses e também temas originais.
Normalmente, cantam em português, às vezes até
arcaico, ou castelhano.
O grupo decide, então, fazer uma inovação após
o intervalo. Cantar um tema em inglês. Uma excepção à regra. A sonoridade do tema é muito
bonita. Também têm coisas boas esses ingleses.
Decidem fechar com um tema especial, "E depois do Adeus". Mas o público aplaude de pé, no
fim. Ninguém sai do palco. E os "Almas Boémias", que são médicos, não têm remédio. Têm que
fazer um encore. Improvisado na hora.

PESQUISAR NOVOS SONS
Pedro Cunha tem um sonho. Que um dia o grupo apresente
música própria. Tudo produzido por eles. Tudo idealizado,
até a letra. "Essa é a vertente que estamos a explorar agora",
diz o porta-voz do grupo. E revela: "de preferência, temas
cantados em português".
As "Almas Boémias" apareceram pela primeira vez na Queima das Fitas de 97. Foi num sarau no Coliseu. Eram oito
elementos. Na altura, as pessoas puseram-se de pé para ouvir "Porto Sentido", de Rui Veloso. A partir dali eles têm
estado de corpo e alma com a música eminentemente vocal.
Têm introduzido coisas novas. Começaram com voz, guitarra e bandolim... "Agora já temos percussão, acordeão,
piano, violoncelo e violino", diz Pedro Cunha, orgulhoso.
Mas querem mais: "Continuamos a pesquisar novos instrumentos, novos sons, para enriquecer a nossa prestação musical", acrescenta.
Por vezes, a dificuldade "está em conciliar os horários da
profissão com os ensaios. É complicado gerir", confessa Pedro
Cunha.
"Mas, com um pouco de boa vontade, lá nos conseguimos
encontrar uma ou duas vezes por mês. Quando preparamos
concertos, aí encontramo-nos mais vezes", explica.
Mas o segredo do grupo está nesta estratégia: "Temos
construído um certo reportório, que depois relembramos
rapidamente, quando nos encontramos. Assim é possível
apresentar um espectáculo como este", revela.
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FACETA HUMANA DO MÉDICO
Médico interno do Hospital de Guimarães, Pedro Cunha
é um dos grandes entusiastas das iniciativas do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. E explica
porquê:
"Estes concertos e actividades culturais que a Ordem dos
Médicos (secção Norte) tem organizado servem também
apara mostrar uma outra faceta do médico. Servem para
mostrar que o médico é muito mais do que aquilo que
faz nas enfermarias, nas clínicas, centros de saúde e no
cuidado domiciliário. O médico é muito mais do que a
sua própria formação", sublinha.
E Pedro Cunha considera que isso é fundamental porque
"mostrar a faceta de ser humano também ajuda o médico... a ser médico".
A vida de um médico "é muito stressante e, por isso,
precisamos destes espaços, destes momentos, para sermos outras coisas, além de médicos. Isso é muito importante", "finaliza.
Pedro Cunha abriu a alma depois de um concerto que
encerrou a Artemédica.
Estiveram perto de 200 pessoas na sala. Tanto como no
Dia do Médico. De 12 a 19 de Junho foram perto de 800
os visitantes da exposição que o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos organizou. Um verdadeiro recorde, que ultrapassou as expectativas.
Mas este número, este resultado, pode não ser nada comparado com o do próximo ano. É que, no final, mesmo
antes do cair do pano, já havia médicos a perguntar quando é que podiam expôr. É que também tinham lá em
casa uns trabalhos e...
Miguel Guimarães, do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, manifestou disponibilidade para organizar uma exposição individual mas... "Não, não, queria uma mostra conjunta", disse uma médica.
"Isso agora só daqui a um ano", esclareceu Miguel Guimarães, orgulhoso com o êxito desta Artemédica.
nortemédico

Texto Rui Martins ¥ Fotografia António Pinto

AS 12 ALMAS: Isabel Fonseca, violoncelista; Lara Marcelo, piano; Hugo Tavares, voz e viola; Luís Alves, voz e viola; Caroline
Dahlem, flauta transversal; Carlos Carvalho, voz e percussão; Pedro Sousa, voz e percussão; Alexandre Mendes, percussão;
Renato Silva, voz e baixo; Jorge Ribeiro, voz; Pedro Neves, voz e violino e ao meio fica Pedro Cunha, voz.
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SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MEDICINA

NOVA LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
EM DISCUSSÃO

Organização: Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). Assunto: Inovações
legislativas no âmbito da saúde. Público alvo: Comunicação social. Oradores: Médicos e Jornalistas.
Foi desta forma que a SRNOM lançou o repto e avançou com a realização do «Seminário Comunicação
Social em Medicina», no dia 28 de Junho. Organizado em forma de duetos, o debate integrou médicos e
juristas ligados aos corpos gerentes da Ordem, e jornalistas com comprovada experiência e idoneidade
na área da Saúde. O resultado? Uma discussão, onde
foram confrontadas ideias, opiniões e dissipadas
muitas dúvidas. "Entendemos esta iniciativa como
um contributo para uma melhor comunicação entre
médicos e jornalistas, aumentando o conhecimento
mútuo sobre os problemas que se deparam a todos
quando se trata de comunicar e tratar informação
relativa a questões da Saúde que, pela sua sensibilidade, devem ser abordadas de forma tecnicamente
correcta", salientou o presidente do Conselho Regional do Norte da OM, o Dr. Miguel Leão.
Tendo como palco do seminário o Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM, o programa dividiu-se em
cinco painéis. O primeiro debruçou-se sobre a «Nova
legislação sobre hospitais». Juntos, o cirurgião
Hernâni Vilaça e a jornalista do «Expresso» Vera Lúcia Arreigoso dissecaram o tema, abordando alguns
dos pontos mais polémicos da nova legislação e aproveitando os casos europeus para fazer uma antevisão
do que se poderá passar no nosso País. O Reino Uni-

do foi um dos países mais citados, dado que os hospitais-empresas aí criados não têm surtido os resultados esperados com essa nova medida.
A segunda sessão foi referente à «Nova legislação
sobre Centros de Saúde». O médico Silva Henriques
e a jornalista do «Correio da Manhã» Catarina Guerreiro não esqueceram os momentos conturbados já
provocados pela nova lei que, segundo os profissionais da saúde, tem o único propósito de "destruir o
médico de família", tendo por isso provocado uma
das maiores greves deste ano.
Depois do almoço de convívio, a reflexão debruçouse sobre «Contratos individuais de trabalho e carreiras médicas». O painel moderado pela jurista da
SRNOM, Inês Folhadela e o jornalista da TVI Carlos
Enes tentou mostrar o porquê da oposição dos médicos ao novo vínculo contratual. E se há um conselho
que a advogada quis deixar aos médicos é que, aqueles que já sejam do quadro da Função Pública, não
adiram, por enquanto, aos novos contratos individuais de trabalho, em que a lei relativamente à progressão das carreiras é "muito deficitária".
DEONTOLOGIA

Miguel Leão e Joana Ferreira da Costa, jornalista do
«Público», lideraram a sessão dedicada à «Ética,
deontologia e disciplina no contexto da nova legislação». Sem ficar indiferente aos problemas que,
diz, as novas nomeações dos Conselhos de Administração das Sociedades Anónimas (SA) e do mesmo
órgão em hospitais não SA podem vir a levantar, o
presidente do CRNOM chamou a atenção para um
ponto no Código Deontológico. É que, "o exercício
da medicina em instituição pública, cooperativa
ou privada deve ser objecto do contrato escrito,
devendo ser remetido um exemplar ao Conselho
Regional da Ordem dos Médicos da área da inscrição do médico". Ou seja, uma cláusula obrigatória que, tendo em conta a entrada em vigor dos contratos individuais de trabalho, "a SRNOM vai começar a executar na prática".
O encerramento do seminário coube ao professor
Nuno Mendes e à discussão em torno da «Política
do medicamento». Os genéricos dominaram este painel, onde se ficou a saber que "nem todos os medicamentos foram testados" do ponto de vista da sua
biodisponibilidade e bioequivalência. "Os genéricos
entraram apenas por uma questão de custos", advertiu o orador.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves ¥ Fotografia António Pinto
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PARA UMA HISTÓRIA
MÉDICA PORTUENSE - XII

DR. A. S. MAIA GONÇALVES

Em Dezembro de 1973 expirou o mandato de Rogério Gonzaga e do minguado número de fiéis que, conforme já deixamos explicado, o acompanharam no
Conselho Regional do Porto da Ordem dos Médicos
(CRPOM).
Rogério Gonzaga, digo eu, face ao manifesto desinteresse participativo da esmagadora maioria dos médicos inscritos (recordo a desoladora percentagem de
respostas que obteve sobre uns inquéritos que ele, já
próximo do fim do seu mandato, dirigira a todos os
colegas) tão aliviado terá ficado da carga que abnegadamente suportara, quase sozinho, durante os três
anos anteriores que, contra o que as direcções
cessantes habitualmente faziam, nem cuidou de conquistar equipa proselitista para sua sucessora. A avaliar pela oposição, sistemática e organizada, que um
grupo bem caracterizado de colegas lhe havia movido durante quase todo o seu mandato, um vazio
sucessório era hipótese que, certamente, nunca viria
a acontecer.
Aliás, numa clara demonstração de tais propósitos
eleitorais, mas também da inequívoca isenção de Rogério Gonzaga, um grupo de 4 colegas, identificados, enviou, no mês de Dezembro de 1973, uma carta à Redacção do Boletim da Ordem em que solicitava a publicação de um extenso documento (com 4
grandes items – A, B, C e D – com o último tendo 9
alíneas) que, em última análise, não era menos que
um manifesto pré-eleitoral para o triénio 1974/77,
com 300 assinaturas de médicos da Secção Regional
do Porto. O Secretário da Redacção que, por disposição regulamentar, não podia decidir por si só, transmitiu esse pedido ao Conselho Regional (leia-se Rogério Gonzaga) que enviou o texto para imediata publicação. E assim foi que tal circular apareceu, efectivamente, no último número do Boletim da Ordem,
respeitante a 30 de Dezembro de 1973.
Era altura, pois, de proceder-se a novas eleições e foi
o que, com os habituais atrasos, aconteceu, já que a
Assembleia Eleitoral, primitivamente marcada para
meados de Dezembro de 1973, ocorreu apenas em
28/3/1974.
Durante este longo intervalo de 3 meses, assistiu-se
a uma activa e acalorada campanha eleitoral.
Pela acta oficial dessa Assembleia Eleitoral ficamos a
saber que foram cerca de 314 os colegas que compareceram a votar na única lista concorrente e vencedora.

Em face de tal votação foram considerados eleitos os
seguintes colegas:
Para o Conselho Regional: Ana Maria Parente
Figueiredo da Mota; Cassiano Pena de Abreu e Lima;
Emílio Fernando Alves Peres; Germano Carlos de
Amorim Cerqueira; Humberto Fernando Mourão
Mendo; José Ilídio Costa Castro Ribeiro e Virgílio
Simões Moreira.
Para Vogais do Conselho Geral: Luís Augusto Mena
de Matos e Sílvio Guedes de Azevedo.
Para Delegados à Assembleia Geral: Albino Aroso
Ramos; António Júlio Coelho da Silva e Sousa; António Nogueira da Rocha e Melo; Armando Barbosa de
Araújo Cotta; Aurélio Jorge da Silva Macedo e Cunha; Benvindo António Baptista da Silva Justiça;
Bernardo Coimbra Bonifácio; Edgard de Almeida
Simões; Eduardo Torres Teixeira de Sousa; Jaime
Milheiro de Oliveira Barbosa; Jaime dos Reis Duarte;
Joaquim Alberto Correia dos Santos; Joaquim Fernando da Cunha Seabra; Jorge Domingos Rodrigues
Leite Ginja; José António Alves de Carvalho Barrias;
José Adalberto Mourão Mendo; Maria da Graça Garcia
L. D. Castel Branco; Rogério Manuel Barbeitos de
Sousa; Rui Gomes da Fonseca Branco e Sérgio Mário
Couto Alexandrino.
Este novo Conselho Regional, eleito em fins de Março de 1974, quer pela própria data, quer por tudo
quanto para trás fica historiado, quer, ainda, pelos
nomes que o compunham – entre os quais se encontram médicos bem conhecidos na cidade do Porto –
era, inegavelmente, um Conselho altamente “estigmatizado”. E a sua tomada de posse, que decorreu
em 19 de Abril de 1974, assim como toda a sua subsequente actuação, foi, inegável e exactamente pelos
mesmos motivos, um acontecimento marcante na
História Médica Portuense, que, ainda hoje, passados que estão 30 anos, é comentado com algum calor.
A lª reunião do Conselho Regional eleito efectuou-se
em 24 de Abril e, tal como consta em Acta, “depois
de interrompido nessa madrugada de 24 para 25 de
Abril, continuou-se em 27/4/1974”.
Comece-se, pois, por registar esta histórica, importante e certamente decisiva pequena diferença de datas de eventos: a Assembleia que elegeu este CR aconteceu menos de um mês; a tomada de posse do mesmo, nem uma semana antes; e a sua 1ª reunião oficial, na véspera do golpe militar desencadeado em 25
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de Abril de 1974, que viria a gerar o que ficou apelidado
de PREC (Processo Revolucionário em Curso), condicionante, seguramente, da atmosfera político-social, a todos
os níveis reinante, e de tudo quanto a seguir iria acontecer.
Nesta lª reunião, tal como sempre foi hábito, procedeu-se
à distribuição dos cargos, que ficaram assim consignados:
Presidente – Virgílio Moreira; Vice-Presidente – Emílio
Peres; Secretário – Germano Cerqueira; Tesoureiro –
Humberto Mendo; Vogais – Ana Maria Mota, Cassiano
Abreu e Lima e José Ilídio Castro Ribeiro.
Virgílio Moreira faleceu em Abril de 2002. Não pude,
por isso, entrevistá-lo pessoalmente. Todos os dados que
vou referir foram-me cedidos por amigos e, acima de tudo,
pela sua filha, Raquel Moreira, também médica, a quem,
sinceramente, aqui agradeço a amabilidade com que me
recebeu e cedeu as informações que passo a registar.
Virgílio Moreira era natural de Lourenço Marques, actual
Maputo, em Moçambique, onde nasceu em 19 de Junho
de 1925 (tinha, portanto, 48 anos de idade quando, em
1974, assumiu a presidência do CRPOM) e onde frequentou todo o Curso Liceal, com excepção do último ano,
que completou em Coimbra. Nessa cidade frequentou também a Faculdade de Medicina onde concluiu a licenciatura no ano de 1949. Após estágios em Coimbra (na Obra
Bissaia Barreto) e no Porto (Hospital Maria Pia e Hospital
Santo António) concluiu, no ano de 1954, o exame da
Especialidade de Pediatria.
“Cidadão do Porto”, fez da sua vida um exemplo de intervenção cívica e humanista, sempre pugnando pela promoção da Saúde em todos os seus aspectos e participando
de forma coerente e independente na vida política, cultural, cooperativa e autárquica da cidade.
Pertenceu ao MUD Juvenil e mais tarde aos quadros do
MDP/CDE. Integrou a Assembleia da Junta de Massarelos
assim como a Assembleia Municipal do Porto.
Como médico pediatra, foi um contínuo de competência
técnica, ética e humana.
Durante anos publicou artigos de opinião no JN e, “crente
de que brincar é o ofício da criança”, fundou, em 1987, a
fundou a única Associação de Ludotecas existente no País.
Publicou 2 livros:
– em 1985, “A criança no 1º ano de vida” (Biblioteca da
Saúde Emílio Peres);
– em 1986. “A criança dos 2 aos 6 anos” (Editorial Caminho).
Antes mesmo de, como costumo, resumir os aspectos mais
salientes dos mandatos, devo chamar a atenção para algumas pequenas mudanças que, a partir de agora, passaram
a surgir nas terminologias utilizadas, tais como, Comissão
Directiva (CD) no lugar de Conselho Regional (CR) e Secção Regional do Norte (SRNOM) em vez de Secção Regional do Porto da Ordem dos Médicos (SRPOM). Com atenção, contudo, verifica-se que, de longe a longe, ainda surgem alguns lapsos, principalmente, com as palavras Porto
e Norte.
Nesta minha modesta crónica, que nunca pretendeu ser
nenhum relatório, e muito menos exaustivo, de toda a ac-

VIRGÍLIO MOREIRA
tividade dos Conselhos Regionais, perante a escassez
de documentação e informações credíveis, e no sentido do fiel cumprimento da força e do espírito das
palavras, vou servir-me dos 2 últimos Relatório e
Contas publicados (o de 1974 e o de 1975) utilizando o maior número possível de transcrições ipsis
verbis, e assinalado entre aspas, do que lá se encontra
registado, da autoria, indiscutível, dos próprios
relatores. Verão que nada é mais esclarecedor. Assim, lê-se no Relatório referente a 1974:
“A campanha eleitoral que colocou à frente da Secção Regional a actual Comissão Directiva foi conduzida, pela primeira vez na nossa Secção, como campanha de esclarecimento e debate públicos dos problemas sócio-profissionais que limitavam todos os
profissionais da Saúde, dentro dum condicionalismo
esterilizante que os impediam de comparticipar, de
maneira construtiva, na definição duma Política Nacional de Saúde e seguir uma via sindical - a única
que poderá criar as condições mínimas de organização e defesa dos legítimos interesses (morais, profissionais e materiais) da Classe e dar-lhe a força e poder de intervenção na execução de uma Política Nacional de Saúde, que o bem estar do Povo Português
indeclinavelmente exige de todos nós”.
“Logo na I Reunião Inter-Regional realizada em Coimbra no dia 5/5/1974 ficou decidido que seria tarefa prioritária na nossa Associação de Classe destruir
a orgânica fascista da Saúde em Portugal em todos os
campos e na defesa de uma Política de Saúde que
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integre os legítimos direitos dos trabalhadores médicos na
intransigente defesa da saúde da classe trabalhadora e, dentro desse espírito, propunha-se repudiar os actuais Estatutos que seriam substituídos por normas de funcionamento do organismo sindical a reestruturar nos termos
seguintes...”
Obviamente, com tais propósitos e moldes de actuação,
esta Comissão Directiva fez nascer uma tão forte e sistemática oposição interna que só parou quando a forçou ao
seu afastamento, o que, pelas suas próprias palavras, no
referido Relatório, explicaram nos seguintes termos:
“Dadas as profundas divergências e crescente desconfiança de um largo sector da Classe em relação à Comissão
Directiva, ocasionadas pelo processo da Previdência, viuse esta Comissão Directiva na necessidade de renunciar
ao seu mandato a fim de que, terminado o clima emocional que se gerou, os Colegas possam, esclarecida e
tranquilamente escolher aqueles que melhor defenderão
os seus interesses”.
Deste modo, o mandato desta Comissão Directiva nem
um ano durou, pelo que houve que recorrer-se a novas
eleições.
E agora, no Relatório respeitante a 1975, pode ler-se: “No
ano de 1975, a vida associativa da Secção Regional do Norte
da O.M. iniciou-se pela campanha eleitoral que culminou
na eleição da lista B (a lista A era composta por um
rearranjo, com alguns novos elementos, da maioria dos
elementos do Conselho Regional que fora afastado) por
maioria esmagadora, numa votação sem precedentes na
história da Ordem dos Médicos:
Dum total de médicos inscritos (2.880), deram entrada
2173 listas (75%). Na Lista A votaram 446 (20,5 %), enquanto na Lista B votaram 1680 (77,3 %). Listas anuladas
foram 47 (2,1 %). A cerimónia da posse da Comissão Directiva assim eleita realizou-se em 5 de Fevereiro de 1975,
na Sede, que, àquela data, ainda estava instalada na Rua
Álvares Cabral. De acordo com o regulamento eleitoral
anteriormente aprovado, a transmissão de poderes foi conferida pelo Presidente da Assembleia Geral cessante, Falcão de Freitas".
A lista B, vencedora, foi da seguinte forma nunca antes
apresentada:
Para a Assembleia Regional: Presidente – Albino Aroso
Ramos; lº Secretário – António Luís Lobo Morais Sarmento;
2º Secretário – Carlos Ferreira Gomes da Silva; Vice-Presidente – Bernardo Maria Pereira Teixeira Coelho.
Para a Comissão Directiva: Agostinho Pinto de Andrade;
António José Abreu Gomes da Silva; António José dos Santos Moreira da Silva; António Henrique Ramos Gameiro
dos Santos; António Lourenço de Oliveira; António Luís
Abranches do Canto Moniz; António de Sousa Antunes
de Azevedo; Armando Franchini Corregedor da Fonseca;
Aurélio Jorge da Silva Macedo e Cunha; Eva Miranda
Xavier; Joaquim Manuel Almeida Martins; José Carlos
Carrilho Vieira dos Santos; José Guimarães dos Santos;
José Manuel Sanches Pinto de Vasconcelos; José Remísio
Castro Lopes; Luciano Artur Ferreira de Brito; Manuel
Serafim de Carvalho; Maria da Graça do Carmo Fernandes
da Rocha Reis; Maria José Martins Fernandes Cardoso
Seixas Baptista; Maria Manuela Moreira da Costa e Silva e
Raúl Vasconcelos Nascimento da Fonseca.
Esta Comissão Directiva foi subdividida em 4 Grupos de
Estudo e Trabalho (com cerca de 6 elementos em cada
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Grupo), assim designados:
Grupo A – Ensino Médico, Medicina Escolar, Medicina Livre e das Especialidades;
Grupo B – Revisão de Estatutos, Sindicato e Previdência;
Grupo C – Medicina Hospitalar, Serviço Nacional de
Saúde;
Grupo D – Previdência dos Médicos, Medicina do
Trabalho.
E ainda um chamado Grupo de Informação, constituído por apenas 3 elementos.
No cume desta “imensa” Comissão Directiva funcionava o Secretariado Executivo composto e ordenado
da seguinte maneira: Presidente – Eva Xavier; Tesoureiro – José R. Castro Lopes; Secretário – António Gomes da Silva; Vogais – António Gameiro dos
Santos e António Moreira da Silva.
Para mim, nesta faina muitas vezes incerta e noutras
até desinteressante, é com verdadeira alegria, por tudo
quanto de excepcional, a vários títulos, tal implica,
que registo, desta vez, a participação de Eva Xavier,
na qualidade de primeira e única mulher que nesta
história dos Conselhos Regionais do Porto da O. M.,
e em período tão conturbado, esteve ao leme dos destinos da classe médica do Norte de Portugal. Profissional respeitabilíssima pelos valiosos e corajosos impulsos que imprimiu na edificação da Hemodiálise
bem como no importante processo dos Transplantes
de órgãos na cidade do Porto e em todo o Norte de
Portugal.
O exemplo de Eva Xavier, a quem fico grato por, ainda há poucas semanas, me ter concedido, por mais
que uma vez, entrevistas esclarecedoras sobre esta
sua passagem pela Ordem dos Médicos, é uma história de um sereno sucesso profissional e humano,
transformando-a numa figura incontornável para
quem, como eu, deseja contribuir para a feitura de
uma História Médica Portuense.
Natural do Porto, freguesia de Bonfim, onde nasceu
em 12 de Novembro de 1932 (tinha portanto 42 anos
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de idade quando assumiu a Presidência da SRN da OM),
licenciou-se em Medicina, no Porto, em 1957. Em 1962
concluiu o Internato de Medicina Interna e desde 1975
que é Especialista em Nefrologia.
No Hospital de Santo António, foi Chefe de Equipa de
Urgência durante os anos de 1972 a 1977 e Directora do
Serviço de Nefrologia desde 1982 até 1994, ano em que,
em 1 de Junho, deu por concluída a sua carreira médica
hospitalar.
Membro Efectivo da European Dialysis and Transplant
Association (EDTA) desde 1977, e membro de pleno direito da Sociedade Espanhola de Diálises e Transplante.
Desde 1979 que é Directora do Centro de Hemodiálise da
Ordem de S. Francisco, no Porto.
No Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, na qualidade de Professora Catedrática Associada Convidada, foi
Regente da Cadeira de Medicina II do 5ª Ano Médico, durante os anos de 1981 até 1988.
Foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia de
1982 a 1986. Nomeada pelo Ministério da Saúde para a
Comissão Nacional de Diálise e Transplantação em 1980/
1994, da qual, em 1982, foi eleita Presidente. Representante de Portugal no Conselho da Europa, em Estrasburgo,
para a preparação da Terceira Conferência dos Ministros
Europeus da Saúde sobre Transplantação de Órgãos, em
27 de Novembro de 1986, em 2 de Julho e em 10 de Agosto
de 1987. Membro da Comissão Científica da Sociedade
Portuguesa de Transplantação.
Extra-profissionalmente o seu Curriculum não é menos
impressionante.
Para além das funções que estamos relatando e que corajosamente assumiu na O. M., destaco a sua candidatura a
deputada para a Assembleia Constituinte assim como para
deputada municipal pela freguesia de Paranhos, lugar que
desempenhou durante o ano de 1978.
Foi convidada pela Comissão Promotora da Homenagem
ao Brigadeiro Pires Veloso para realizar a intervenção pública, em representação das mulheres portuguesas do Norte
de Portugal, em 19 de Novembro de 1977.
Em Julho de 1979 foi eleita em Congresso para a Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata, presidida por Francisco Sá Carneiro, cargo que exerceu até final de 1980.
Interventora publicista, escreveu vários artigos que vieram publicados na Imprensa diária: no Jornal da Tarde
durante os anos de 1981 e 1982; no semanário O Tempo
(12/2/1976 e 15/2/1979) e no Primeiro de Janeiro (30/12/
1978 e 25/1/1979).
Revista – O Boletim da Ordem dos Médicos que, desde
há longos anos, existia, e na criação e manutenção do qual
o Conselho Regional do Porto sempre foi particularmente
responsável (mas, em abono da verdade também se diga
que o mesmo Boletim já estivera na origem de sérias divergências, principalmente com os Conselhos de Lisboa),
foi totalmente abandonado durante o mandato anterior.
Em sua substituição esta Comissão Directiva passou a edi-

tar um novo tipo de boletim, estritamente local e regional, a que chamou, simplesmente, REVISTA, com
aspecto gráfico, estrutura e conteúdo completamente diferentes. Mensal, o n.º 1 da Revista apareceu no
mês de Abril de 1975. A sua direcção esteve, inicialmente, a cargo da própria Comissão Directiva e a
Redacção entregue ao respectivo Grupo de Informação. A partir do n.º 19, referente a Outubro de 1976,
aparecem como Director, Jacinto de Magalhães, e
como Sub-Directora, Maria José Cardoso.
Comissão Cultural – A CD resolveu institucionalizar
em 14/11/1975 uma comissão com este nome, constituída por elementos da CD, da Revista e outros de
diferentes especialidades, e com os seguintes objectivos estratégicos de acção prioritária:
1 – Divulgação científica e actualização médica, junto dos Distritos;
2 – Acção técnico-consultiva junto dos sectores hospitalares em Distritos Médicos que dela careçam ou a
solicitem;
3 – Actividade prioritária nas Zonas Periféricas.
Com tais incumbências, esta Comissão Cultural,
como se verá, teve muito com que se ocupar.
No âmbito Cultural e Técnico-Científico (dentro, aliás, da longa e louvável tradição neste Conselho Regional) impressiona a enorme quantidade de deslocações de equipas médicas, na divulgação e actualização médicas, assim como os subsídios que esta CD
atribuiu a Cursos de Actualização e Reuniões Científicas, impossibilitando-me até de fazer o que eu sempre fiz: a relação completa de todos esses Cursos e
seus protagonistas.
Ainda dentro do Departamento Cultural e Social, regista-se a inauguração, em 1977, de um Bar-Convívio, no piso inferior da Sede da Secção Regional, preparado para serviços de Café e Bar, a funcionar à noite.
Daqui para diante, falar do que na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos aconteceu imediatamente a após o “25 de Abril de 1974”, não é, evidentemente, tarefa fácil. Somente quem viveu tais
momentos poderá compreender plenamente toda a
atmosfera político-social que envolveu aqueles tempos tão agitados.
De todas as expressões disponíveis, a de Processo Revolucionário em Curso (PREC) é, sem sombra dúvida, a que melhor exprime a real e permanente contingência daqueles anos em que nada estava seguro,
definitivo ou estável. Trabalhar naquela atmosfera de
instabilidade e insegurança permanentes, em que
tudo podia acontecer a qualquer instante, como foi,
por exemplo, a explosão de uma bomba colocada na
sede da Ordem dos Médicos, à Rua Álvares Cabral,
no dia 26 de Março de 1976, era tarefa quase
homérica, questão de pura sobrevivência moral.
Para além das miríades de outras tarefas, reuniões e
iniciativas que era preciso atender a todo o instante,
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a actividade da CD da SRNOM desenvolveu-se em obediência a um calendário de prioridades que, naturalmente,
começava pela defesa dos “textos sagrados”, pilares e traves-mestras do livre exercício da Medicina, que eram os
Estatutos, tanto os da própria instituição, como os do
médico em geral, assim como da continuidade do heróico
troféu da classe médica, ainda há bem pouco tempo conquistado: as Carreiras Médicas. Sem a garantia da integridade desses alicerces, pensava-se, tudo o mais ruiria.
Ordem versus Sindicato – Assunto vital e charneira de
todo o futuro da Ordem dos Médicos, o problema Ordem
versus Sindicato, pendente desde a Direcção anterior, e uma
das causas próximas que levaram à sua demissão prematura, teve esta C.D. que equacioná-lo, de acordo, aliás,
com o que estava estabelecido no programa eleitoral da
lista B, isto é, criar as condições para que fosse a própria
classe a decidir da existência ou não de dois organismos –
Ordem ou Associação e Sindicato ou Sindicatos.
Neste sentido foi realizado um Plebiscito em 10/7/1975
onde 1.513 Colegas se pronunciaram a favor da opção
Ordem com funções sindicais; 83 Colegas a favor de Ordem e Sindicato autónomos e 80 Colegas a favor de, apenas, Sindicato.
Resultados insofismáveis, trouxeram a “pedra” que se colocou sobre este assunto que, definitivamente arrumado,
deixou de ser motivo de discórdia e de mais perdas de
tempo.
De acordo com o que havia sido deliberado numa prévia
Assembleia Geral Extraordinária (de 19/6/1975), foi enviado um convite às Assembleias Regionais do Centro e Sul
a realizarem igual consulta à Classe nas suas Secções, a
fim de que pudesse ser tomada uma posição a nível nacional.
Em Coimbra foi também vencedora a opção Ordem dos
Médicos, pelo que o trabalho conjunto foi reiniciado com
proveito. Em Lisboa, apesar de numa Assembleia Regional a maioria dos médicos se ter pronunciado a favor da
realização do plebiscito, este não foi (em 1975) ainda realizado.
Estatutos – Depois de muitas Assembleias e de em reuniões sucessivas a Inter-Regional ter chegado a um projecto
comum dos Estatutos da Ordem dos Médicos, foi este submetido a Plesbicito Nacional e aprovado pela larga maioria dos médicos portugueses.
Como apontamento, transcrevem-se os resultados obtidos na SRN, cuja população médica, entretanto, após o
retorno dos médicos instalados em Angola e Moçambique,
aumentou consideravelmente: Total de inscritos: 3.333;
Total de votantes: 1.743 (52,3%); Sim: 1.705 (98%); Não:
25; Anulados: 93; Brancos: 0.
Por tudo isso, o ano de 1977 ficou assinalado pelo acontecimento da maior relevância para a Classe: a promulgação
do Estatuto da Ordem dos Médicos.
Documento fundamental que consagrou definitivamente
a Ordem dos Médicos como Associação de todos os médicos, qualquer que seja o regime de trabalho, ao mesmo
tempo que lhe atribui competência exclusiva para o reconhecimento da individualização das especialidades médicas e consigna como uma das suas finalidades essenciais
“fomentar e defender os interesses dos profissionais médicos a todos os níveis, nomeadamente no respeitante à promoção sócio-profissional e segurança social”.
Contrariamente, os restantes textos estatutários (como por

exemplo o Estatuto do Médico nos Serviços Estatais
de Saúde, aprovado pela Inter-Regional em Janeiro
de 1977 e submetido oportunamente ao Governo)
tiveram que aguardar ainda mais algum tempo.
Serviço Nacional de Saúde – Logo no 1º número
da Revista, imediatamente após um pequeno artigo
noticioso da tomada de posse da actual Comissão
Directiva, e no qual se transcrevem excertos do discurso proferido, na ocasião, por Albino Aroso, na
qualidade de então eleito Presidente da Assembleia
Regional, surge, em letras garrafais, um dos títulos
que, porventura, mais vezes vai ser repetido ao longo de todo o PREC: Serviço Nacional de Saúde
(SNS).
Ainda no mesmo nº 1 da Revista, a evidenciar a importância do assunto, sem prejuízo de considerarem
completamente indispensável a efectivação de um
SNS a que todos os cidadãos devem ter direito a um
livre acesso, mas porque aceitam que o mesmo SNS
demorará ainda um período de tempo considerável
a concretizar-se, vem registada uma curiosa “Proposta da Comissão Directiva aos Médicos da Zona Norte, com vista à adopção de um Plano de Emergência para a Cobertura Médica Hospitalar da Zona”.
Ficou reduzido a letra morta, ultrapassado que foi
pelo desenvolvimento do processo da criação de um
Serviço Público de Saúde, mas a nível nacional.
Carreira Médica e Serviço Nacional de Saúde –
Esta CD colaborou na elaboração do projecto da Carreira Médica por intermédio de um Grupo de Trabalho cujo representante se deslocou regularmente às
reuniões a nível nacional realizadas na Direcção Geral dos Hospitais. De igual modo esteve sempre presente na apreciação e tomada de posição em todos os
diplomas relativos ao Internato Médico e Serviço à
Periferia.
Distritos Médicos – Teoricamente concebidos para
promover o estudo das condições sanitárias, estimular o espírito associativo dos médicos e descentralizar algumas funções da Comissão Directiva, foram
criados os denominados Distritos Médicos (DM) subordinados a um Conselho Coordenador (CC) e,
dentro destes, Grupos Dinamizadores Regionais
(GDR), englobando algumas zonas com afinidades.
Deste modo, como facilmente se calcula, procedeuse a uma enorme mobilização de participantes pois
foram eleitos CC para os DM de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, e organizaram-se GDR em
Amarante, Braga, Barcelos, Castelo de Paiva, Paredes, Penafiel, Póvoa de Varzim, Guimarães, Vila do
Conde, Viana do Castelo, Lamego e Régua.
Durante os anos de 1975, 1976 e 1977, realizaramse numerosas sessões culturais e de divulgação técnico-profissional, o que só por si ajuda a imaginar a
azáfama itinerante que tais objectivos exigiam de tantos participantes e em tão numerosos e dispersos locais, nem sempre isentos de insegurança física provocada por... desordeiros minoritários.
Se o resultado final, escreveram, não foi muito animador, foi, no entanto, positivo, pois permitiu ver as
causas das suas deficiências.
Talvez seja injusto fazer referência especial ao Distrito de Viana do Castelo e ao seu CADEM, mas tam-
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bém seria inquestionavelmente injusto não o mencionar
como um dos mais exemplares e, sobretudo, registar, mais
uma vez, o trabalho extraordinário de competência e dedicação do seu grande entusiasta José Maria Rodrigues
de Carvalho, muito especialmente os seus pioneiros Estudos de Epidemiologia e Registo Oncológicos que, com
os seus colaboradores e sob a orientação suprema de Daniel
Serrão, desenvolveu em todo o distrito.
Consulta Médica aos desalojados do Ultramar – Para
atender aos portugueses desalojados do Ultramar, foi criada por esta Comissão Directiva uma consulta na sede do
Conselho Regional assim como uma rede de consultórios,
das diversas especialidades, posta à disposição para o atendimento em condições de maior rapidez.
Nesta mais que louvável iniciativa de solidariedade gratuita para com os milhares de portugueses e portuguesas
que, subitamente, se viram em condições de tão premente
como desesperada carência de toda a espécie, além dos
médicos, colaboraram também Laboratórios de Produtos
Farmacêuticos e ainda uma casa de venda de Material Médico-Cirúrgico.
É possível, hoje, quantificar o elevado número dessas consultas, tal como a diversidade das especialidades envolvidas.
Em 30 de Junho de 1976 cessaram estas consultas e a Comissão representativa dos mesmos desalojados ofereceu
uma lápide com os seguintes dizeres: “Refugiados do Ultramar vítimas da descolonização e da incompreensão de
muitos portugueses, agradecem reconhecidos à Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos toda a solidariedade humana com que foram aceites e tratados”.
Previdência dos Médicos – Tema recorrente e delicado,
posteriormente até “escaldante”, após as tentativas de apropriação hegemónica por parte dos chamados Conselhos
Coordenadores da Previdência com a proposta da criação,
sob a sua dependência, do Instituto de Gestão Financeira
da Previdência, que controlaria todas as estruturas da Previdência (assistência médico-social; seguro-doença; Caixa
Nacional de Pensões; reformas, etc.).
Esta CD tentou atacar de frente tão magno quanto delicado e difícil problema, promovendo um Inquérito à Classe
(cujo boletim de preenchimento vinha acoplado ao n.º 2
da Revista, de Maio de 1975, e mais adiante, como “reforço”, no nº 5, em Agosto de 1975) com o qual esperava
obter informações e números absolutos para posteriormente equacionar o problema e elaborar propostas concretas.
Dos cerca de 3000 médicos contactados, apenas 147 responderam, o que, pela escassez, nem para amostragem
valeu. Tema folhetinesco terá continuação nos próximos
episódios.
Representação Médica nas C.I.S.S.L. e A.D.S.S. – O
Dec.-Lei 448/75 de 4 de Setembro de 1975, com a finalidade de serem obtidas condições para o lançamento das
bases do SNS, criou as Administrações Distritais dos Serviços de Saúde (ADSS) que, tal como as Comissões
Integradoras dos Serviços de Saúde Locais (CISSL), representavam estruturas de descentralização e regionalização

dos cuidados de Saúde. No diploma legal não estava,
porém, prevista a representação da O.M., a qual, após
a intervenção eficaz da CD, passou a estar efectivamente representada na grande maioria das 77 CISSL
existentes na área geográfica da Secção Regional.
Estruturação das Comissões de Especialidades –
Após eleição entre todos os especialistas inscritos, teve
início em Março de 1976 o processo de estruturação
das Comissões de Especialidades a quem se pedia
colaboração não só em pareceres como em revisão
de tabelas de honorários, planificação e programação do ensino da especialidade, nos cursos médicos,
pré-graduados e pós-graduados, etc.
Para os anos de 1975/76 foram eleitas 25 Comissões
de 25 Especialidades perfazendo cerca de uma centena de médicos.
Exames para Especialistas – Ainda no ano de 1975
foram realizados exames para quatro especialidades:
Cardiologia; Estomatologia; Ginecologia e Obstetrícia. Em 1976, oito: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Torácica; Dermatovenereologia, Endocrinologia
-Nutrição; Estomatologia, Psiquiatria e Roentgendiagnóstico. Em 1977, quatro: Cardiologia, Estomatologia, Ortopedia e ORL.
Medicina do Trabalho – Organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública e com todo o apoio da Comissão Directiva, assistiu-se finalmente à realização
no Porto do I Curso de Medicina do Trabalho. Funcionando no Instituto Ricardo Jorge, de 5 de Janeiro
até Julho de 1976, veio permitir o aperfeiçoamento
profissional de 24 médicos, seleccionados entre uma
centena de inscritos.
Ensino Médico – Reflectindo bem o que se passava
neste domínio, a CD pronunciou-se oficialmente:
1 – Junto da Secretaria de Estado da Saúde, contra a
realização de provas finais de Exame de Internato de
Especialidade com provas de tipo administrativo;
2 – Pedindo a suspensão da portaria que concede
facilidades aos alunos em prestação de serviço militar, e que deu origem a que, ao abrigo da Lei, fosse
possível adquirir a licenciatura em Medicina em pouco mais de dois anos;
3 – Pedindo à Organização Mundial de Saúde a confirmação e esclarecimento sobre os motivos da não
aceitação, naquela Organização Internacional, dos
médicos portugueses licenciados a partir de 1973/74.
Eleições – Em 17 de Dezembro de 1977, realizaram-se novas eleições, as primeiras ao abrigo dos
novos Estatutos, para os Órgãos Regionais e Distritais
da SRNOM. Ganhou a lista A, proposta por esta Comissão Directiva.

nortemédico
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TERMAS:

simplesmente para passar um fim-de-semana,
ou umas férias descansadas.
CORPO SÃO, MENTE SÃ
ESQUECER O STRESS, FAZER UMA RUPTURA COM A
ROTINA, TRATAR DO CORPO E DA MENTE. ESTAS SÃO
ALGUMAS DAS PROPOSTAS DAS TERMAS PORTUGUESAS. NO NORTE DO PAÍS A OFERTA É MUITA E VARIADA E PODERÁ ESCOLHER O TIPO DE PROGRAMA QUE
MAIS SE ADEQUA AO SEU CASO.

SEJA PARA FINS TE-

RAPÊUTICOS, SEJA SIMPLESMENTE PARA REPOUSAR E
RELAXAR, ACEITE MAIS UM DESAFIO DA

«NORTEMÉ-

DICO» E VENHA ESPREITAR CONNOSCO ALGUMAS DAS
MAIS ESPECTACULARES TERMAS DE

PORTUGAL.

Mais de 20 estabelecimentos configuram o mapa termal
português. A zona Norte do País é uma das mais ricas a
este nível, tendo, nos últimos anos, evoluído significativamente na qualidade dos serviços prestados, procurando
manter, por um lado, a tradição e, por outro, recuperar
algum do esplendor perdido. A oferta turística estende-se
em várias áreas, aliando diversas opções no campo do la-

zer, com outras para aqueles que querem passar o
seu tempo livre num cenário onde o repouso e saúde
do corpo são os lemas seguidos. Caldas da Felgueira,
Caldas da Saúde, Caldas de Chaves, Caldas do Gerês,
Caldas Santas de Carvalhelhos, Termas de Caldelas
ou Termas de Vidago são alguns dos exemplos que
trazem consigo uma história quase sagrada da saúde
e do descanso, no meio de harmoniosas paisagens de
mar, serras e montanha e com diferentes especialidades, segundo o tipo de água e tratamento.
Nos mais de 20 balneários nacionais é possível também aos visitantes eleger o tipo de terapêutica que
pretende efectuar. Por exemplo, para questões relacionadas com o aparelho circulatório pode encontrar melhorias nas Termas das Caldas do Gerês. Para
o aparelho digestivo poderá eleger as Caldas de Chaves, Vidago, Piedade e Pedras Salgadas como destino. Já para o aparelho respiratório o destaque vai para
as Termas de Alcafache, Caldas de Aregos ou
Felgueira. Mas se os problemas são de cariz reumático, as opções de tratamento estão em Caldas de
Aregos, de Moledo ou Moção. E se é verdade que
muitos destes centros estão especializados em tera-
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ração do Minho, estão equipadas com a mais moderna tecnologia, a par de uma interessante exposição
dos equipamentos do início do século. São procuradas por quem sofre de problemas nas vias respiratórias e reumatismo, mas também pelos amantes da
natureza, uma vez que oferece passeios e diversos
circuitos turísticos. Para quem parte do Porto, o melhor caminho é percorrer a A3, saindo no acesso à
EN 104 (ligação Famalicão a Santo Tirso).

TERMAS DE VIDAGO

pias diversas, a verdade é que as novas tecnologias
balneárias estão também presentes para quem, não padecendo de qualquer doença, queira pura e simplesmente
passar uns dias sem stress, com descontracção, entre saunas, duches de vapor, tratamento com barro, ou massagens!!!
Os famosos “banhos” remontam ao tempo dos romanos
que possuíam vastos e luxuosos estabelecimentos, cujas
ruínas ainda hoje podem ser encontradas em muitos locais do nosso País. Foram eles os grandes responsáveis
pela construção de muitas termas, em diferentes povoações. Os árabes destruíram muitas destas termas romanas,
mas reconstruíram outras, que os vândalos, suevos e godos
haviam destruído, e construíram várias de novo.
O facto de em Portugal existirem numerosas nascentes de
águas minerais motivou a construção destas estâncias termais, onde para além de se poder tomar águas medicinais
quentes – aquecidas quer pelo calor natural quer artificial
– se pode, actualmente, desfrutar um conjunto e vasto leque de ofertas para manter um corpo são numa mente sã.
Alguns destaques:

CALDAS SANTAS DE CARVALHELHOS
Situadas a 800 metros de altitude, no sopé de um castro
pré-romano e envoltas pelo frondoso parque das serras do
Barroso, é um dos locais indicados para recuperar energias. A eficácia observada no tratamento de algumas doenças valeu a estas águas o nome de "Santas". Aconselhadas
para doenças de pele, afecções do aparelho digestivo e do
aparelho circulatório, as Caldas Santas de Carvalhelhos
estão abertas entre os meses de Julho e Setembro. O estabelecimento oferece um circuito de manutenção, bicicletas de montanha, parques, pesca, caça, salas de jogos e
visitas guiadas às linhas de enchimento das Águas de
Carvalhelhos. Tendo como ponto de partida a cidade do
Porto, o melhor caminho é pela A3, em direcção a Braga,
e depois seguir pela EN 103, para Chaves, e pela EN 311
para Boticas.
CALDAS DA SAÚDE
As Caldas da Saúde são das poucas estâncias termais que
se encontram abertas durante todo o ano. Situada no co-

É um dos sítios com condições ideais para uma estada de férias ou, simplesmente, um fim-de-semana
de repouso, uma vez que beneficiam de um ambiente paisagístico deslumbrante. Estão localizadas no
Palace Hotel, a apenas 15 quilómetros da cidade de
Chaves. De todas as águas minerais portuguesas, aí
se encontram as mais alcalinas, indicadas para o tratamento de afecções das vias respiratórias, do aparelho digestivo e do sistema nervoso ou do foro
dermatológico. Podem ser utilizadas até 31 de Outubro. Entre os vários equipamentos de que dispõem
as Termas de Vidago contam-se campos de ténis, um
lago artificial, mini-golfe, uma piscina e uma moderna estalagem, anexa ao Palace Hotel, menos bonita
do que aquele, mas mais funcional e aconchegada
em épocas baixas. Um pouco mais longe existe um
campo de golfe, com nove buracos. A ligação entre
Porto e Vila Real pela A4 é o melhor caminho, seguindo depois pela EN 2, em direcção a Chaves.

CALDAS DO GERÊS
Bem no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês,
este estabelecimento termal beneficia do ambiente
paisagístico envolvente, onde poderá descobrir mais
sobre a natureza. É especialmente aconselhado para
afecções do aparelho digestivo ou circulatório e doenças matabólico-endócrinas. Abertas até 31 de Outubro, aqui se pode usufruir, ainda, de piscina, ténis,
equitação, pesca, desportos náuticos, montanhismo,
mini-golfe, circuito de manutenção, discotecas ou
circuitos turísticos paisagísticos. Para chegar às Caldas do Gerês, a melhor ligação a partir do Porto é
feita pela A3, com saída em Celeirós para a EN Braga/Chaves donde se deve sair para Gerês/Caniçada.

TERMAS DE CALDELAS
Situadas em pleno coração do Minho, entre Braga e
o Gerês, as Termas de Caldelas são hoje uma das mais
prestigiadas estâncias termais portuguesas. As
virtualidades das suas águas, já conhecidas dos romanos, tornam-nas especialmente recomendadas
para o tratamento do reumatismo e perturbações do
aparelho digestivo e da pele.
A estância termal é constituída por bicas de água,
balneário e centro de medicina física e de reabilitação. A ingestão de água, banhos de imersão, duche
subaquático, as hidromassagens, o duche Vichy e as
lamas são alguns dos tratamentos disponíveis durante
a época termal que termina a 31 de Outubro.
Localizado nas imediações, a 17 quilómetros de Braga e a 22 do Parque Nacional da Peneda-Gerês, o
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Grande Hotel da Bela Vista dispõe de um Health Club,
onde pode dar continuidade aos cuidados com o corpo.
Pode ainda passear nos seus vastos jardins, beber um café
na agradável esplanada ou participar nos roteiros
gastronómicos e culturais organizados pela unidade hoteleira. O campo de golfe de Ponte de Lima, o kartódromo
de Braga, a Bracalândia e a Barragem da Caniçada, onde é
possível praticar desportos náuticos, são outros atractivos
da região. Oferecendo um vasto rol de programas, fica aqui
o exemplo do Programa Bem-estar Termal, com duração
de 6 dias, englobando uma consulta médica e um tratamento diário. Entre a programação conta-se a Hidromassagem, Duche Calmante, Duche Massagem Vichy, Massagem Seca e Hidromassagem. O preço deste programa ronda os 100 euros.
Para alojamento poderá escolher o Grande Hotel da Bela
Vista que oferece vários pacotes, todos com tratamentos
incluídos e válidos até 31 de Outubro. O programa Semana Termal, de sete dias, custa 445 euros por pessoa em
regime de pensão completa; o preço do Fim-de-Semana
Saúde e Beleza é de 185 euros por pessoa.

Breve “dicionário” das termas
Aerossóis – Os tratamentos respiratórios indicados nas
doenças inflamatórias das vias respiratórias, como a sinusite ou bronquite, incluem vapores e aerossóis sónicos, em
que as partículas de água termal alcançam as zonas pouco
permeáveis da árvore respiratória, com efeitos curativos e
preventivos.
Buvete – Acção diurética e desintoxicante. A acção da água
é o elemento fundamental da cura. Em função da idade,
do estado cardiovascular e do estado digestivo, o volume
da quantidade de água varia.
Duches – Duches filiformes de alta pressão que estimulam o sistema nervoso, produzindo uma profunda sensação de relaxamento e um efeito de massagem e estimulação das massas musculares.
Duche Vichy – Exerce uma acção superficial sedante e
antiálgica, dado que associa massagens sob jactos abundantes de água termal, produzindo uma excelente
descontracção muscular, e uma acção tónica mais profunda e estimulante, em que a energia da água em movimento
é comunicada ao corpo, fazendo penetrar melhor os princípios termais.
Parafango – Acção tonificante sobre o sistema muscular e
nervoso, acção sedativa, anti-alérgica e anti-inflamatória,
favorecendo a vasodilatação durante o tratamento das artroses, lesões traumáticas, sequelas de fracturas, luxações,
entorses e contusões nevrálgicas, mialgias, fibrosites,
miosites da gota e osteoporose.
Piscina – Sob a orientação de um fisioterapeuta, a ginástica em piscina e/ou exercícios de cinesioterapia activa e
passiva tem importantes vantagens terapêuticas na rigidez
articular, síndromes dolorosos, atrofia muscular, sequelas
traumáticas osteo-articulares e principalmente na impotência funcional do aparelho locomotor.

CONTACTOS:

Caldas Santas de Carvalhelhos
Águas de Carvalhelhos, SA
Tel: 276 415 150 / Fax: 276 415 174
carvalhelhos@mail.telepac.pt
www.carvalhelhos.pt

Termas de Chaves
Câmara Municipal de Chaves
Tel: 276 340 500 / Fax: 276 327 724
cmc@mail.telepac.pt
www.cm-chaves.pt

Caldas das Taipas
TAIPAS - Turitermas, CIPRL
Tel/Fax: 2753 577 898
www.cm-guimaraes.pt

Caldas da Sa de
Empresa das Caldas da Saúde, SA
Tel: 252 86 17 63 / Fax: 252 86 17 64
www.caldas-da-saude.pt

Termas de Vidago
VMPS - Águas e Turismo, SA
Tel: 276 999 404 / Fax: 276 907 356
termas.vidago@unicer.pt

Caldas Ger s
Empresa das Águas do Gerês, SA
Tel/Fax: 22 2053587
aguas.geres@portugalmail.pt

Termas de Caldelas
Empresa das Águas Minero Medicinais de
Caldelas, SA
Tel: 253 360 100 / Fax: 253 361 136
mail@termasdecaldelas.com
www.termasdecaldelas.com

Caldas de Vizela
Companhia dos Banhos de Vizela, SA
Tel: 253 480 360 / Fax: 253 480 361
termas@termasdevizela.com
www.termasdevizela.com
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves ¥ Fotografia António Pinto
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A Ordem dos Médicos recebeu para parecer um projecto de lei sobre Internatos da
autoria do Senhor Ministro da Saúde. A proposta que aqui se transcreve (páginas 37 a
43) visa apenas diminuir a duração do internato geral e amputar a Ordem dos Médicos
(como vai sendo habitual por parte do Senhor Ministro da Saúde) de mais uma das
suas competências: no caso vertente, a formação médica. Aquela proposta contraria,
por completo, a doutrina do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
expressa em vários documentos já publicados em números anteriores desta Revista.
Para que os colegas possam comparar o antagonismo entre as posições da Ordem
dos Médicos e a proposta do Senhor Ministro da Saúde, transcrevem-se, de novo, os
principais documentos que foram elaborados ou aprovados pelo Conselho Regional
do Norte ao longo do seu mandato (páginas 44 a 59).
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PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS INTERNATOS ENVIADA EM 30
DE MAIO DE 2003 PELO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE PARA PARECER DA ORDEM DOS MÉDICOS
O actual regime jurídico dos internatos médicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n° 128/92, de 4 de Julho,
como fase de formação pós-graduada subsequente à
obtenção da licenciatura em medicina e requisito de
titulação profissional e ingresso nas carreiras médicas, contempla dois processos formativos – internato geral e internato complementar – autónomos entre si, embora a frequência deste último pressuponha a aprovação no internato geral.
Este modelo, para além do elevado peso administrativo que lhe está associado e de provocar um hiato
temporal na formação pós-graduada entre o termo
do internato geral e o início do internato complementar não se harmoniza com as actuais realidades e
exigências da educação médica e dos serviços de cuidados de saúde, carecendo, pois, de ser reformulado.
Nos últimos anos, com efeito, registaram-se modificações e avanços importantes no ensino médico prégraduado. Estas modificações respeitam à
reestruturação e reforma dos cursos de licenciatura
em medicina, iniciadas em 1995, e a medidas tomadas em sequência de recomendações do grupo de
missão interministerial para a formação na área da
saúde, criado por Resolução de Conselho de Ministros n° 140/98, de 4 de Dezembro.
Entende-se agora ser oportuno redefinir o regime jurídico da formação após a licenciatura em medicina,
articulando-se melhor com os processos de formação pré-graduada e de formação contínua,
perspectivando assim o processo de educação médica na sua globalidade.
Nesta linha, é criado um único internato médico, solução que dimana, desde logo e logicamente, da reforma do ensino médico pré-graduado, ao erigir o
ultimo ano da licenciatura a um período de formação profissionalizante.
Ao optar-se por um único internato médico, cabe anotar que se elimina o intervalo de tempo que, no actual regime, medeia entre a conclusão do internato geral e o início do complementar, também se reduzindo apreciavelmente o peso administrativo que os dois
processos formativos implicavam.
A inovação consagrada no presente diploma é acompanhada de uma maior descentralização no funcionamento, coordenação e avaliação da formação médica, nomeadamente envolvendo as Administrações
Regionais de Saúde no estudo das idoneidades e capacidades formativas dos serviços e no acompanhamento do processo avaliativo.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas e ainda a Ordem dos Médicos, também sendo observados os procedimentos decorrentes da Lei n.º 23/98, de 26 de Maio.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n° 1 do artigo 198º da
Constituição, o Governo decreta, para valer como lei
geral da República, o seguinte:
CAPÍTULO I
MBITO DE APLICA O

Artigo 1º
Objecto

O presente diploma define o regime jurídico da formação médica, após a licenciatura em Medicina, com
vista à especialização, e estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respectivo processo.

Artigo 2º
Natureza

Após a licenciatura em Medicina, inicia-se o internato médico, que corresponde a um processo único de
formação médica especializada, teórica e prática, em
área individualizada da Medicina tendo como objectivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área profissional de especialização.

Artigo 3º
Estrutura

1. O internato médico estrutura-se pelos ramos de
diferenciação profissional de Medicina, Cirurgia,
Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública.
2. Os ramos previstos no número anterior são integrados por áreas profissionais de especialização.
3. As áreas profissionais de especialização são aprovadas mediante portaria do Ministro da Saúde, ouvidos o Conselho Nacional do Internato Médico e a
Ordem dos Médicos.
4. A duração e os programas de formação das áreas
profissionais de especialização são definidos nos termos do artigo 11º do presente diploma

Artigo 4º
Processo de formação

1. O internato médico é composto por um período
de formação inicial em medicina ou cirurgia, adiante
designado por tronco comum, e por um período de
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formação específica em área profissional de especialização, adiante designado por formação específica.
2. O tronco comum em medicina ou cirurgia tem a duração de um ano e integra a duração global do internato
médico.
3. Para os efeitos previstos nos números anteriores, o tronco
comum em medicina abrange os ramos de diferenciação
profissional de medicina, de medicina geral e familiar e de
saúde pública, sendo o ramo cirúrgico abrangido pelo tronco comum em cirurgia.
4. A aprovação no respectivo tronco comum é condição
indispensável à realização da formação especifica na área
profissional de especialização.

Artigo 5º
Ciclo de estudos especiais

1. Como processo suplementar de formação, em ordem
ao aperfeiçoamento ou diferenciação técnica em áreas específicas de actividade não constituídas em áreas profissionais individualizadas, podem ser criados ciclos de estudos especiais.
2. Os ciclos de estudos especiais são objecto de regulamento a aprovar por portaria do Ministro da Saúde.
3. Os ciclos de estudos especiais são criados pelo Ministro
da Saúde, ouvida a Ordem dos Médicos.
4. Têm acesso aos ciclos de estudos especiais médicos já
habilitados com o grau de assistente em área profissional
de especialização que lhes seja conexa ou afim.

Artigo 6º
Investigação clínica

1. Podem ter acesso a programas de investigação clínica
os médicos que estejam a frequentar o internato médico
em termos a definir por portaria do Ministro da Saúde.
2. A realização de programas de investigação clínica integra-se no internato médico e não implica o aumento da
respectiva duração.
CAPITULO II
RESPONSABILIDADE PELA FORMA O M DICA E RG OS DO
INTERNATO M DICO

Artigo 7º
Responsabilidade pela formação médica

1. A formação médica durante o internato médico é atribuição do Ministério da Saúde.
2. O Ministério da Saúde exerce as suas atribuições através dos serviços e estabelecimentos de saúde e dos órgãos
do internato médico, sob a coordenação do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, e com a colaboração da Ordem dos Médicos, de acordo com o previsto
no presente diploma e no Regulamento do Internato Médico, a aprovar mediante portaria no Ministro da Saúde,
nos termos do artigo 29°.

Artigo 8º
Participação das Administrações Regionais de
Saúde

1. As Administrações Regionais de Saúde participam
na definição das necessidades nacionais de pessoal
médico e sua articulação com o processo de internato médico, no âmbito das suas atribuições quanto ao
planeamento actividades e à coordenação de actividades do Serviço Nacional de Saúde.
2. Às Administrações Regionais de Saúde é atribuída
a coordenação da formação nas áreas profissionais
de especialização de medicina geral e familiar e de
saúde pública.
3. Compete às Administrações Regionais de Saúde a
celebração dos contratos administrativos de provimento e a nomeação em regime de comissão de serviço extraordinária dos internos colocados em estabelecimentos públicos com contrato de gestão ou em
regime de convenção, em estabelecimentos do sector social e privados.

Artigo 9º
Órgãos do internato médico

1. São órgãos do internato médico:
a) O Conselho Nacional do Internato Médico, adiante designado por Conselho Nacional;
b) As Comissões Regionais do Internato Médico, adiante designadas por Comissões Regionais;
c) As Direcções do Internato Médico, adiante designadas por Direcções de Internato;
2. Os órgãos do internato médico exercem funções
de estudo e de consulta nos domínios da concepção,
organização e planeamento do internato médico, bem
como de orientação, coordenação e avaliação do seu
desenvolvimento e funcionamento.
3. As Comissões Regionais exercem as suas funções
nas zonas Norte, Centro e Sul e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
4. As Direcções de Internato são criadas nos estabelecimentos e serviços de saúde onde se realizem os
internatos médicos podendo essas funções, nas áreas profissionais de especialização de medicina geral
e familiar e de saúde pública, ser exercidas por coordenadores de zona ou de região de saúde.
5. A orientação directa e permanente dos internos é
feita por orientadores de formação.
6. A composição, nomeação, competência e funcionamento dos órgãos do internato médico constam
do Regulamento do Internato Médico.
7. O Conselho Nacional e as Comissões Regionais
podem funcionar por comissões, subcomissões ou
secções, em razão de matérias e áreas profissionais.
8. Nos estabelecimentos hospitalares e nas zonas de
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coordenação, podem os internos constituir comissões de
representantes, com a composição e atribuições previstas
no Regulamento do Internato Médico.

Artigo 10º
Remuneração dos titulares de órgãos do internato
médico

Aos titulares dos órgãos do internato médico que não sejam abrangidos pelo artigo 61º do Decreto-lei n° 73/90,
de 6 de Março, é atribuído um acréscimo salarial de 10%
da remuneração estabelecida para a categoria e escalão que
detêm, a incidir sobre os valores fixados para o regime de
trabalho de tempo completo.
CAPÍTULO III
PROGRAMAS E ESTABELECIMENTOS DE FORMA O

Artigo 11º
Programas de formação do internato médico

1. Os programas de formação dos troncos comuns em
medicina e cirurgia, bem como das áreas profissionais de
especialização do internato médico, são aprovados mediante portaria do Ministro da Saúde, sob proposta do Conselho Nacional e ouvida a Ordem dos Médicos, devendo
garantir as condições de formação estabelecidas na União
Europeia e ter em conta as propostas e recomendações
das organizações médicas nacionais e internacionais.
2. Os programas devem ser expressos quanto aos objectivos a atingir, conteúdos e actividades, duração total e parcelar dos períodos de formação, momentos e métodos de
avaliação.

Artigo 12º
Estabelecimentos de formação

1. O internato médico realiza-se em estabelecimentos públicos, do sector social, ou privados, reconhecidos como
idóneos para o efeito e de acordo com a sua capacidade
formativa.
2. A realização do internato médico em estabelecimentos
do sector social, privados, estabelecimentos públicos com
natureza empresarial, com contrato de gestão ou em regime de convenção e em sociedades anónimas de capitais
exclusivamente públicos, depende da celebração de acordos, convenções ou contratos-programa entre o Ministério da Saúde e esses estabelecimentos, dos quais constarão, entre outras, cláusulas referentes às condições de formação.
3. Considera-se idóneo para determinado estágio de um
programa de formação o estabelecimento ou serviço de
saúde que garanta o cumprimento dos objectivos expressos para esse estágio, de acordo com regras a aprovar nos
termos do Regulamento do Internato Médico.
4. A capacidade formativa dos estabelecimentos e serviços de saúde corresponde ao número máximo de internos
que podem ter simultaneamente em formação.
5. O reconhecimento de idoneidade e a fixação da capaci-

dade formativa dos estabelecimentos e serviços de
saúde são feitos por despacho do Ministro da Saúde,
sob proposta do director-geral do Departamento de
Modernização e Recursos da Saúde, com parecer técnico do Conselho Nacional e ouvida a Ordem dos
Médicos, de acordo com os parâmetros e critérios
constantes do Regulamento do Internato Médico.
6. Para efeitos de reconhecimento de idoneidade e
de realização do internato médico, podem os estabelecimentos agrupar-se por critérios de complementaridade dos serviços médicos de que dispõem e da
área geográfica que servem.
7. Às Administrações Regionais de Saúde compete
actuar no sentido de assegurar ou melhorar as condições de formação dos estabelecimentos e serviços
de saúde inseridos na respectiva área geográfica, com
o objectivo de promover, qualitativa e quantitativamente, o reconhecimento da respectiva idoneidade.
CAPÍTULO IV
ADMISS O E FORMA DE VINCULA O NO INTERNATO M DICO

Artigo 13º
Admissão ao internato médico e mapa de vagas

1. A admissão ao internato médico efectua-se por
concurso de âmbito nacional, organizado pelo Departamento de Modernização e Recursos da Saúde,
de. acordo com as regras estabelecidas no Regulamento do Internato Médico, a que podem candidatarse os licenciados em Medicina.
2. No final do tronco comum, os internos que obtiveram aproveitamento na avaliação contínua são sujeitos a uma avaliação intercalar, mediante prova escrita de conhecimentos, de âmbito nacional, em processo coordenado pelo Departamento de Modernização e Recursos da Saúde.
3. Para efeitos de colocação nas áreas profissionais
de especialização e nos estabelecimentos, tendo em
vista a realização da formação específica, são ponderadas a classificação obtida na avaliação intercalar, a
que se refere o número anterior, e as classificações
obtidas na avaliação contínua, prevista no artigo 23º
do presente diploma e nos termos fixados no Regulamento do Internato Médico.
4. A classificação obtida na avaliação intercalar é válida apenas para o respectivo processo de colocação.
5. Os mapas de vagas do tronco comum e da formação específica são fixados por despacho do Ministro
da Saúde.
6. Dos mapas a que se refere o número anterior consta a distribuição de vagas por:
a) Tronco comum e estabelecimento;
b) Área profissional de especialização e estabelecimento, para a formação específica.
7. Na fixação do número de lugares para o internato
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médico são consideradas as necessidades previsionais
de médicos especializados em cada área profissional,
bem como a idoneidade e capacidade formativas dos
estabelecimentos e serviços de saúde, de modo a não
prejudicar o seu regular funcionamento e a adequada preparação dos internos.
8. Da capacidade formativa dos estabelecimentos e serviços pode ser reservado um contingente especial de lugares para a realização do internato médico ao abrigo de
acordos celebrados com as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e com as Forças Armadas.
9. Pode, ainda, ser reservado um contingente especial de
capacidades formativas para a formação de cidadãos oriundos de países africanos de língua portuguesa e de Timor
Lorosae, ao abrigo de acordos celebrados ou a celebrar
para o efeito, em termos a regulamentar mediante portaria do Ministro da Saúde, da qual deverá constar, designadamente, a forma de colocação, natureza da formação e
condições de frequência de estágios ou períodos
formativos.

Artigo 14º
Vinculação dos internos

1. Os internos do internato médico são colocados mediante contrato administrativo de provimento ou por nomeação em regime de comissão de serviço extraordinária,
caso sejam funcionários públicos.
2. Os contratos administrativos de provimento são celebrados com os estabelecimentos e serviços de colocação
dos internos, independentemente da sua natureza jurídica, com excepção do disposto no número seguinte.
3. Os internos, que sejam colocados em lugares de estabelecimentos de saúde do sector social, privados ou estabelecimentos de saúde públicos com contratos de gestão ou
em regime de convenção, são contratados pela Administração Regional de Saúde da área do estabelecimento de
colocação, nos termos definidos no respectivo acordo ou
convenção.
4. A colocação a que se refere o número anterior rege-se
pelos seguintes princípios:
a) É feita pelo período de duração estabelecido para o internato;
b) O interno fica sujeito ao regime estabelecido neste diploma e no Regulamento do Internato Médico, designadamente quanto ao regime de trabalho, condições de frequência e de avaliação do internato médico;
c) Os encargos com o interno são directamente suportados pelo estabelecimento de colocação, quanto às remunerações, regime de protecção social aos agentes e funcionários da Administração Pública, bem como quanto aos
subsídios ou suplementos fixados para o respectivo internato;
d) O trabalho prestado nos estabelecimentos de saúde referidos no n° 3 do presente artigo conta para todos os

efeitos decorrentes da relação jurídica prevista no
número 1 deste artigo, designadamente no que se
refere ao regime de protecção social aos agentes e
funcionários da Administração Pública, mantendo o
interno os correspondentes descontos com base na
remuneração auferida.
5. Aos internos nomeados em regime de comissão
de serviço extraordinária aplicam-se as regras previstas no presente diploma para os internos providos
por contrato administrativo de provimento, com as
necessárias adaptações.

Artigo 15º
Duração do contrato

1. O contrato administrativo de provimento e a comissão de serviço extraordinária, sem prejuízo do
disposto nos artigos 25º e 26º do presente diploma,
têm a duração estabelecida no programa de formação da respectiva área profissional de especialização,
incluindo as repetições e compensações previstas no
mesmo artigo.
2. A prestação do serviço militar, ainda que em regime de voluntariado, ou de serviço cívico durante o
internato médico, assim como as interrupções de frequência concedidas nos termos do n° 2 do artigo 18º
suspendem a contagem do prazo, com lugar cativo,
devendo o médico retomar a sua frequência no prazo de 30 dias após a prestação daquele serviço ou no
dia seguinte ao do termo do período de interrupção.

Artigo 16º
Colocação dos internos

1. O tronco comum e a formação específica iniciamse nas datas fixadas nos despachos ministeriais de
colocação.
2. Os internos devem apresentar-se nos estabelecimentos de colocação nas datas referidas no número
anterior, determinando a não comparência:
a) A anulação da colocação;
b) A cessação do contrato existente noutro estabelecimento para frequência do internato médico; e
c) A impossibilidade de candidatura ao concurso de
admissão ao internato médico ou de colocação na
formação específica, durante o prazo de 2 anos, salvo se essa colocação ocorrer em estabelecimentos e
serviços identificados como carenciados.
3. Em caso de impossibilidade, por motivo de doença, de maternidade e paternidade, de prestação do
serviço militar ou cívico e de força maior, devida e
tempestivamente justificados, pode ser autorizado o
adiamento do inicio do tronco comum do período
de formação específica, por despacho do directorgeral do Departamento de Modernização e Recursos
da Saúde.
4. Nas situações referidas no número anterior, a apresentação deve ser feita no dia imediato ao da respecti-
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va cessação, excepto quando devido a serviço militar ou
cívico, em que pode verificar- se até 30 dias após a data em
que é dada por terminada a sua prestação.
5. A não apresentação dos internos é comunicada ao Departamento de Modernização e Recursos da Saúde.
CAPÍTULO V
REGIMES E CONDI ˝ES DE TRABALHO

Artigo 17º
Regime de trabalho dos internos

1. Os internos do internato médico estão sujeitos ao horário de quarenta e duas horas semanais, sem dedicação exclusiva.
2. Os médicos do internato médico devem dedicar à formação teórica e prática a sua actividade profissional durante toda a semana de trabalho e durante todo o ano e
estão impedidos de acumular outras funções públicas, salvo
funções docentes ao abrigo do Decreto-Lei n.º 312/84, de
26 de Setembro, e em Escolas Superiores e Institutos
Politécnicos onde sejam ministrados cursos da área da saúde, mediante autorização nos termos da lei.
3. Os horários dos internos são estabelecidos e programados em termos idênticos aos dos médicos de carreira, tendo em conta as actividades do internato.

Artigo 18º
Regime jurídico

1. Aos médicos que frequentam o internato médico é aplicado, com as excepções previstas nos números seguintes,
o regime de férias, faltas e licenças em vigor na função
pública para o pessoal em regime de contrato administrativo de provimento, sem prejuízo de regime especial aplicável aos médicos do Serviço Nacional de Saúde.
2. Em casos excepcionais e por despacho do director geral
do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde,
pode ser autorizada a interrupção da frequência do internato médico, por período não superior a metade da sua
duração e com os efeitos previstos para a licença sem vencimento por um ano, e sem prejuízo da duração total do
programa de formação.
3. Aos médicos do internato médico podem ser concedidas
comissões gratuitas de serviço, bolsas de estudo ou equiparações a bolseiro, no País ou no estrangeiro, em condições a
estabelecer no Regulamento do Internato Médico, desde que
se destinem à frequência de estágios reconhecidos de especial interesse para a sua formação e que, designadamente
pela sua diferenciação, não possam ser frequentados no estabelecimento de colocação ou noutro existente no País e
não ultrapassem a duração fixada no internato médico.

Artigo 19º
Transferências e mudanças de área de internato
médico

1. O internato médico deve ser concluído, sem prejuízo
do disposto nos números seguintes, no estabelecimento

ou serviço de saúde e na área profissional em que os
internos são colocados por concurso.
2. Os internos que fiquem incapacitados para o exercício no ramo ou área profissional que frequentem
podem ser autorizados a mudar para outro compatível, nos termos previstos no Regulamento do Internato Médico, observados os seguintes requisitos:
a) Que a incapacidade seja superveniente à data da
escolha da área profissional de especialização;
b) Que a mesma incapacidade seja reconhecida por
Junta Médica, nomeada pelo Ministro da Saúde; e
c) Que o requerente tenha obtido classificação final,
no âmbito do concurso de ingresso no internato médico, igual ou superior à do último candidato colocado na área profissional de especialização pretendida, salvo quando tal seja incompatível com a incapacidade apresentada, caso em que pode ser colocado
em área profissional a que corresponda a classificação mais aproximada.
3. A transferência para outro estabelecimento, dentro da mesma área profissional de especialização, só
é autorizada em casos de perda de idoneidade ou
capacidade formativa dos serviços de colocação dos
internos, nos termos previstos no Regulamento do
Internato Médico.
4. A transferência de estabelecimento, assim como a
colocação do interno para a realização da formação
específica em estabelecimento diferente daquele onde
foi realizado o tronco comum, implica a transmissão
da titularidade do contrato para o estabelecimento e
serviço de destino com dispensa de qualquer formalidade.
5. Após a obtenção do grau de assistente numa área
profissional de especialização apenas poderá ser frequentada uma segunda área mediante a realização
de novo concurso.
6. No caso de mudança de área profissional, prevista
no n° 2 do presente artigo, os internos devem requerer ao Conselho Nacional dos Internatos Médicos
equivalência da formação obtida anteriormente, sendo colocados no período formativo correspondente.

Artigo 20º
Mudança de ramo de diferenciação e de área
profissional de especialização

1. A mudança de ramo de diferenciação profissional
ou de área profissional de especialização durante a
frequência do internato médico só é permitida por
uma vez, durante a primeira metade do
2. A mudança de área profissional que implique a
mudança de tronco comum determina a realização
de novo concurso de admissão ao internato médico.
3. A mudança de ramo ou área profissional a que
corresponda o mesmo tronco comum implica a realização de nova avaliação intercalar e novo processo
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de colocação ao abrigo do artigo 13º do presente diploma.
4. As mudanças a que se refere o presente artigo determinam a realização de novo contrato administrativo de provimento.

dos, respectivamente, pelo Ministério da Saúde e pela
Ordem dos Médicos, consideram-se equivalentes para
efeitos de exercício profissional nos sectores público
e privado.

Artigo 25º

Artigo 21º

Falta de aproveitamento e repetições

Remuneração

1. No caso de falta de aproveitamento em estágio ou
parte do programa sujeito a avaliação contínua, os
períodos de formação avaliados devem ser repetidos,
por uma única vez.
2. As faltas motivadas por doença, maternidade, paternidade, de prestação do serviço militar ou cívico
ou motivo de força maior, devidamente comprovadas perante a respectiva Direcção do Internato e por
ela justificadas, devem ser compensadas pelo tempo
correspondente às ausências verificadas.
3. Quando a compensação a que se refere o número
anterior impedir a realização da avaliação intercalar,
na data fixada para o efeito, aquela avaliação deve
ser realizada no processo de colocação seguinte, ficando os internos na situação de interrupção do internato até ao inicio da formação específica.

1. Os internos são remunerados pelo valor correspondente aos índices 86 e 91, respectivamente, para o escalão 1 e
2 da categoria de interno do internato médico.
2. O valor do índice 100 é o fixado para a escala salarial
indiciária do corpo especial das carreiras médicas.
3. O escalão 2 previsto para o internato médico apenas é
aplicável aos médicos que frequentem áreas profissionais
de especialização com programa de formação de duração
superior a três anos, verificando-se a mudança de escalão
decorridos 3 anos no escalão anterior desde que obtenham
aproveitamento no correspondente programa.

Artigo 22°
Suplementos

1. Em matéria de suplementos remuneratórios com fundamento legal em trabalho extraordinário, nocturno, em
dias de descanso semanal ou feriados, os internos estão
abrangidos pelo regime aplicável aos médicos integrados
nas carreiras médicas.
2. Aos internos do internato médico é atribuído um subsídio mensal de deslocação, correspondente a 10% do valor do índice 100 da escala salarial das carreiras médicas,
quando, por condições técnicas do estabelecimento em
que estejam colocados ou por força de acordo ou de agrupamento de estabelecimentos, tenham que frequentar estágio ou parte do programa curricular noutro serviço ou
estabelecimento situado a mais de 50 Km e onde não possam utilizar residência própria.
CAPÍTULO VI
AVALIA O E EQUIVAL NCIA DE FORMA O

Artigo 23.°
Avaliação do internato médico

1. A avaliação do aproveitamento no internato médico
compreende uma avaliação contínua, realizada ao longo
de todo o internato, uma avaliação intercalar no final do
tronco comum, a que se refere o n° 2 do artigo 13°, e uma
avaliação final.
2. As avaliações incidem sobre os níveis de desempenho e
de conhecimentos.
3. O sistema de avaliação é estabelecido no Regulamento
do Internato Médico.

Artigo 24º
Aprovação final e graus

1. A aprovação final no internato médico confere o grau
de assistente na correspondente área profissional

Artigo 26º
Cessação do contrato

1. A falta de aproveitamento nas avaliações previstas
no n° 1 do artigo 23º do presente diploma, após as
repetições admitidas nos termos do artigo anterior,
determina a cessação do contrato e da comissão de
serviço de extraordinária e a consequente
desvinculação do interno.
2. A não comparência a provas de avaliação contínua
que requeiram a presença do interno determina também a cessação do contrato ou da comissão de serviço extraordinária, salvo se justificada pejo motivos
previstos no n° 2 do artigo 25º do presente diploma.
3. A falta de comparência ou de aproveitamento na
avaliação intercalar determina a cessação do contrato ou da comissão de serviço extraordinária, excepto
na situação prevista no número seguinte.
4. À falta de comparência à avaliação intercalar,
justificada por doença, maternidade, paternidade,
prestação do serviço militar ou cívico ou motivo de
força maior, aplica-se a cominação prevista no n° 3
do artigo 25º do presente diploma.
5. A não realização da avaliação final do internato
médico, na data estabelecida para o efeito, determina a cessação do contrato ou da comissão de serviço
extraordinária, salvo se justificada pelos motivos referidos no número anterior, devidamente comprovados perante o respectivo júri e por ele justificados.
6. Nas situações previstas no número anterior, a avaliação final deve ser realizada no prazo de 30 dias
seguidos, após a cessação do impedimento.
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7. A não realização da avaliação final na data prevista no
número anterior, determina, impreterivelmente, a cessação do contrato ou da comissão de serviço extraordinária.
8. Determina, igualmente, a cessação do contrato administrativo de provimento ou da comissão de serviço extraordinária a não apresentação do interno nas situações e prazos referidos no n° 2 do artigo 15º do presente diploma.
9. Nos casos de cessação do contrato ou da comissão de
serviço extraordinária, as avaliações intercalar e final podem ser realizadas posteriormente mediante requerimento do interessado dirigido ao director-geral do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde.

Artigo 27º
Equivalências de formação

1. Sem prejuízo do reconhecimento de diplomas, certificados ou outros títulos ao abrigo do disposto no n° 3 do
artigo 22º do Decreto-Lei n° 73/90, de 6 de Março, podem ser concedidas equivalências a estágios ou áreas de
formação de habilitações de idênticas natureza e idoneidade, obtidas em estabelecimentos nacionais ou estrangeiros, por despacho do Ministro da Saúde, em termos a
definir no Regulamento do Internato Médico.
2. A concessão de equivalência pode ser condicionada à
aprovação em processo de avaliação aplicável no internato médico.
3. Para efeitos de ingresso nas carreiras médicas, as equivalências têm o valor e produzem os efeitos correspondentes às habilitações a que forem concedidas, não dispensando o cumprimento de outras condições que sejam
legalmente exigidas para o exercício profissional em território nacional.
CAPÍTULO VII
DISPOSI ˝ES FINAIS E TRANSIT RIAS

Artigo 28º
Delegações de competências

A competência para a prática dos actos mencionados no
presente diploma pode ser delegada ou subdelegada.

Artigo 29º
Regulamentação

1. Sem prejuízo do. disposto no número seguinte, a regulamentação do presente diploma é publicada no prazo de
180 dias.
2. Os programas de formação das áreas profissionais de
especialização serão aprovados até 31.07.2004.

Artigo 30º
Normas de transição

1. Ingressam no internato médico, mediante submissão
ao concurso previsto no artigo 13º do presente diploma:
a) Os médicos que concluíram o internato geral ou obtiveram a respectiva equivalência;

b) Os médicos que, à data da entrada em vigor do
presente diploma, se encontrem a frequentar o internato geral e cujo programa curricular da licenciatura
em Medicina ou equivalente, inclua formação
profissionalizante;
c) Os médicos que, à data da entrada em vigor do
presente diploma, se encontrem a frequentar o internato geral e cujo programa curricular da licenciatura
em Medicina ou equivalente, não inclua formação
profissionalizante, mediante aprovação em processo
formativo complementar a definir por despacho do
Ministro da Saúde, ouvida a Ordem dos Médicos.
2. Os médicos que, à data da entrada em vigor do
presente diploma, se encontrem a frequentar o internato complementar transitam para o internato médico, sendo colocados no ano correspondente à formação já obtida.

Artigo 31º
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n° 128/92, de 4 de Julho.

Artigo 32º
Entrada em vigor

1. O presente diploma entra em vigor em 1 de Outubro de 2004.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as
normas dos artigos 3°, 4°, 7°, n° 2, 9°, 11°, 12°, 13°,
14°, 15°, 18°, 19°, 20°, 23°, 24°, 25° e 27° entram
em vigor em 1 de Janeiro de 2004, para efeitos de
aprovação do Regulamento do Internato Médico, tendo em vista a preparação e realização do concurso de
ingresso no internato médico a iniciar em 1 de Outubro de 2004.
3. O disposto nos artigos 12°, n° 2 e 14º, n.º 2, 3 e 4
aplica-se aos internatos geral e complementar que se
iniciam em 1 de Janeiro de 2004.
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DOCUMENTO 1

PRINCÍPIOS GERAIS RELATIVOS À LEGISLAÇÃO SOBRE INTERNATOS
Documento aprovado pela CRN e publicado na revista nortemédico n.º 2 (Janeiro-Março de 2000)
A – PROVA DE COMUNICAÇÃO CLÍNICA A SER REALIZADA PELA ORDEM DOS MÉDICOS A NÍVEL REGIONAL
B – REVISÃO DA PORTARIA 695/95

1 – Revisão das competências do CNIM, da CRIM e das
Direcções e dos Coordenadores de zona dos internatos de
forma a consagrar que a criação de novas especialidades, a
definição dos programas de formação e respectiva actualização e a determinação e reconhecimento da idoneidade
dos serviços são matérias a definir pela Ordem dos Médicos
(revisão dos artigos 7º, 10°, 14°).
2 – Consagração da possibilidade dos orientadores de formação serem substituídos a pedido justificado dos internos
(revisão do artigo 15°).
3 – Orientação pedagógica aos orientadores de formação a
ser proporcionada pelas direcções dos internatos hospitalares e pelas coordenações dos internatos de clínica geral e
saúde pública (revisão do artigo 15°).
4 – Determinação de tempo específico para desempenho de
actividades formativas dos orientadores de formação (revisão do artigo 15°).
5 – Consagração da existência de comissões de idoneidade,
com carácter regional, integrando elementos das direcções
dos colégios e representantes do CR com remunerações e
encargos suportados pelos estabelecimentos de saúde a que
esses elementos pertencem (artigo 19°).
6 – Processo de reconhecimento de idoneidade realizado
periodicamente e a ser feito mediante pedido dos serviços
ao respectivo Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos/comissão regional de idoneidade (revisão do artigo
32°).
7 – Utilização dos parâmetros definidos pela Ordem dos
Médicos na avaliação de desempenho (revisão do artigo 50°).
8 – Constituição e designação dos júris de exame final (revisão do artigo 60°):
8.1 Manutenção da titulação única;
8.2 Júri indicado pelas direcções dos colégios e nomeado
pelo Ministro da Saúde, sob proposta do CNE da OM;
8.3 A condição para integrar o júri deve ser unicamente
ser especialista, inscrito no respectivo colégio de especialidade e no pleno gozo dos seus direitos;
8.4 Júri nacional com desdobramentos de âmbito regional
quando o número de candidatos o justificar;
8.5 Locais das provas: sorteio entre os serviços que possuam pelo menos 50% do tempo total de formação da respectiva especialidade e que nessa época não apresentem
candidatos a exame final; no caso de não haver serviços
nas condições enunciadas o sorteio incidirá sobre todos os
serviços idóneos.

9 – Classificação das provas: não apto, apto e apto com
distinção (revisão do artigo 69°).
10 – Ponderar a possibilidade de criar mecanismos das
decisões dos júris e introduzir mecanismos de
penalização para os orientadores de formação e serviços cujos internos sejam aprovados no processo de
avaliação continua e sejam reprovados no exame de
titulação.
C – REVISÃO DAS PORTARIAS REGULAMENTADORAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
1 – Consignando que os locais de formação são os serviços idóneos, segundo critérios estabelecidos pela
Ordem dos Médicos.
2 – Alargamento do internato complementar de Clínica Geral para 48 meses e revisão do programa de formação.
3 – Revisão da portaria 247/98 relativa ao internato
complementar de Medicina Legal.
D – REVISÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE CICLOS
DE ESTUDOS ESPECIAIS
1 - Concursos de âmbito nacional, semelhantes aos
concursos de acesso aos internatos complementares.
2 - Correspondência dos ciclos de estudos especiais a
áreas de diferenciação profissional reconhecidas pela
Ordem dos Médicos.
3 - Impedir a criação de ciclos de estudos especiais
com designação ou curricularmente equivalentes a especialidades reconhecidas pela Ordem dos Médicos.
E – CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DIFERENCIAÇÃO
PROFISSIONAL
1 – A criação de novas especialidades com carreiras
médicas próprias deve depender do parecer favorável
da Ordem dos Médicos.
2 – As áreas funcionais das carreiras médicas devem
corresponder a áreas de diferenciação profissional (especialidade, sub-especialidade ou competência) reconhecidas pela Ordem dos Médicos.
F – REVISÃO DO REGULAMENTO GERAL DOS
COLÉGIOS
1 – Participação nas comissões de idoneidade de um
interno da respectiva especialidade designado pelo
Conselho Nacional do Médico Interno.
2 – Designação expressa, nas listas candidatas as direcções dos colégios, do respectivo Presidente.
3 – Critério imperativo para a atribuição de idoneidade, a verificação "in loco" das condições de formação.
4 – Condição prévia de admissão ao estágio de qualquer especialidade a aprovação no exame de acesso ao
internato complementar.
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DOCUMENTO 2

PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO E FUSÃO DOS INTERNATOS GERAL
E COMPLEMENTAR
Documento aprovado pelo CNE e publicado na revista nortemédico n.º 5 (Outubro-Dezembro de 2000)
Os internatos complementares seriam agrupados em 4
grandes grupos:
ÁREA MÉDICA (Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Dermatovenereologia, Doenças Infecciosas,
Endocrinologia-Nutrição, Farmacologia Clinica,
Gastroenterologia, Genética Médica, Hematologia Clinica,
Imunoalergologia, Imuno-hemoterapia, Medicina
Desportiva, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina
Interna, Medicina Tropical, Nefrologia, Neurologia, Oncologia Médica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Reumatologia)
ÁREA CIRÚRGICA (Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardio-Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia MaxiloFacial, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica Reconstrutiva
e Estética, Estomatologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Urologia)
ÁREA COMUNITÁRIA (Medicina Geral e Familiar, Medicina do Trabalho e Saúde Pública)
ÁREA TÉCNICA (Anatomia Patológica, Medicina Nuclear, Neurorradiologia, Patologia Clinica, Radiodiagnóstico,
Radioterapia)
Para cada internato de cada especialidade seria definido
um plano curricular a ser proposto pelo respectivo Colégio de Especialidade mas que seria condicionado a algumas regras comuns.
Assim:
O 1º Ano seria igual para todas as especialidades e constituído por uma permanência de:
2 meses Obstetrícia e Ginecologia
2 meses Cirurgia Geral
2 meses Pediatria
2 meses Medicina Geral e Familiar
2 meses Medicina Interna
2 meses Saúde Pública
O 2º Ano seria específico para cada um dos grupos de
especialidade identificados.
Área Médica:
6 meses de Medicina Interna
3 meses de Medicina Geral e Familiar
3 meses de opção (especialidade escolhida)
Área Cirúrgica:
6 meses de Cirurgia Geral
3 meses de Medicina Geral e Familiar
3 meses de opção (especialidade escolhida)

Área Comunitária:
6 meses de Medicina Geral e Familiar
2 meses de Medicina Interna
2 meses de Cirurgia Geral,
2 meses de opção I
Área Técnica:
3 meses de Medicina Interna
3 meses de Cirurgia Geral
3 meses de Medicina Geral e Familiar
3 meses de opção
O 3º Ano integrará obrigatoriamente 9 meses de
Medicina Geral e Familiar, de Saúde Pública, de Medicina Interna ou Cirurgia Geral e 3 meses da especialidade escolhida. Nas especialidades da área técnica
poderia prever-se um ratio de 6 meses/6 meses.
Os 4°s anos e seguintes das especialidades seriam
programados caso a caso.
A Ordem dos Médicos de acordo com as determinações comunitárias reconheceria o exercício autónomo da Medicina e o eventual titulo de Clínico Geral
após o 2°/3° ano de qualquer especialidade ficando
assim assegurada a 1ª etapa do trajecto formativo.
O "teste de escolha múltipla" que hoje consubstancia
o concurso para escolha das especialidades médicas
e a prova de comunicação médica que o precede seriam realizados no mês de janeiro de cada ano civil,
sendo para a sua realização obrigatória a formatura
em Medicina e competente inscrição na Ordem dos
Médicos. Tal teste seria realizado imediatamente após
a licenciatura em Medicina. O juramento de
Hipócrates seria realizado na semana a seguir à realização do "teste" nas 3 Secções Regionais.
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DOCUMENTO 3

PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS INTERNATOS ELABORADA
PELO CRNOM Publicada na revista nortemédico n.º 4 (Julho-Se-

tembro de 2000) E QUE SERVIU DE BASE À PROPOSTA APRESENTADA À
EX-MINISTRA DA SAÚDE, PROFª MANUELA ARCANJO NO ANO DE 2001
CAPÍTULO I – OBJECTO E PROCESSOS DE FORMAÇÃO

Art.º 1º - Objecto
O presente diploma define o regime jurídico da formação
após a licenciatura em Medicina, com vista à profissionalização e à especialização médicas e estabelece os princípios gerais a que devem obedecer os respectivos processos de formação.
Art.º 2º - Processos de formação
1 – Após a licenciatura em Medicina são considerados processos de formação profissional:
a) O internato geral;
b) O internato complementar:
2 – O internato geral é um período de estágio tutelado e
de treino orientado em serviço de saúde, de natureza essencialmente prática que, mediante um aprofundamento
e exercício efectivo dos conhecimentos adquiridos em Medicina, tem como objectivo preparar o licenciado em Medicina para o exercício profissional autónomo e responsável das actividades de médico.
3 – O internato geral é condição necessária para o exercício livre e autónomo da profissão médica e para o acesso a
processo de formação diferenciado.
4 – O internato complementar realiza-se após o internato
geral e constitui um período de formação teórica e prática
especializada em área individualizada da medicina que tem
como objectivo habilitar o médico ao exercício autónomo
e tecnicamente diferenciado nessa área.
5 – O internato complementar realiza-se nas áreas profissionais das especialidades médicas definidas pela Ordem
dos Médicos.
6 – As especialidades médicas referidas no numero anterior são as constantes do anexo 1 ao presente decreto-lei do
qual faz parte integrante.
Art.º. 3º - Ciclo de estudos especiais
1 – Como processo suplementar de formação, com vista ao aperfeiçoamento ou diferenciação técnica em áreas
especificas de actividade não constituídas em áreas profissionais correspondentes às especialidades médicas,
podem ser criados ciclos de estudos especiais.
2 – Os ciclos de estudos especiais são criados por despacho do Ministério da Saúde, sob proposta da Ordem dos
Médicos.
3 – Os ciclos de estudos especiais correspondem a áreas profissionais reconhecidas como sub-especialidades
ou competências pela Ordem dos Médicos e a eles terão acesso os médicos habilitados com a necessária

especialidade, a definir no respectivo despacha
de criação.
4 – O ingresso em ciclos de estudos especiais fazse por concurso de âmbito nacional, cabendo a
sua organização e coordenação ao Departamento
de Recursos Humanos do Ministério da Saúde.
CAPITULO II – RESPONSABILIDADE PELA FORMAÇÃO E
ÓRGÃOS DOS INTERNATOS
SECÇÃO I – RESPONSABILIDADE PELA FORMAÇÃO

Art.º 4º - Responsabilidade pela formação
A responsabilidade pela formação médica durante os
internatos e ciclos de estudos especiais é do Ministério da Saúde e da Ordem dos Médicos.
Art.º 5º - Orientadores de formação
1 – Os internos dos internatos complementares terão um orientador de formação no serviço de colocação oficial, a quem compete a orientação personalizada e permanente da formação e a sua integração
nas equipas de trabalho das actividades assistenciais,
de investigação e ensino, de acordo com os programas de formação.
2 – O orientador de formação será um dos médicos
do serviço habilitado com o grau de assistente da
respectiva especialidade e a necessária qualificação
técnica, a nomear pelo Director do Internato Médico. sob proposta do director ou responsável do serviço com parecer favorável da Ordem do Médicos.
3 – Nos estágios que decorram em serviços diferentes
do de colocação oficial. os internos terão nesses serviços um responsável de estágio, a quem compete,
articulando-se com o orientador de formação exercer
as funções a este cometidas durante o seu decurso.
4 – Os responsáveis de estágio são nomeados pelo
Director do Internato Médico, sob proposta do Director ou responsável do Serviço e com parecer favorável da Ordem dos Médicos.
5 – Na designação dos orientadores de formação ou
responsáveis de estágio deve ser observada, em regra, a proposta máxima de um orientadores para dois
internos, salve em casos excepcionais.
6 – Aos orientadores de formação e responsáveis de
estágio é facultado o tempo necessário para o desempenho das funções de formação.
7 – O desempenho das funções de orientador de formação e responsável de estágio é objecto de valorização curricular.
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8 – As funções de orientador de formação não podem ser
exercidas pelos directores de Centro de Saúde, directores
de Departamento, directores de Serviço ou equiparáveis
9 – Aos orientadores de formação são facultados duas
horas semanais do respectivo horário normal de trabalho, acumuláveis ao longo de cada ano civil, para
frequência de actividades de formação pedagógica.
10 – No mês de Janeiro de cada ano civil, deverão os directores ou responsáveis dos serviços remeter à Secção
Regional respectiva da Ordem dos Médicos a lista dos orientadores de formação e dos responsáveis de estágio, a
designar naquela ano, para efeito de obtenção do parecer
referido nos números 2 e 4.
Art.º 6º Planeamento das actividades formativas
De acordo com os programas de formação aprovados, o
planeamento das actividades dos internos é da responsabilidade dos orientadores formação.
SECÇÃO II – ÓRGÃOS DOS INTERNATOS

Art.º 7º - Órgãos dos Internatos
São órgãos dos internatos a Comissão Nacional dos Internatos Médicos, as Comissões Regionais dos Internatos
Médicos e as Direcções de Internato.
Art.º 8º - Da coordenação dos Internatos Médicos
1 – É criado no âmbito do Departamento de Recursos
Humanos do Ministério da Saúde uma estrutura nacional
de coordenação dos Internatos Médicos.
2 – A estrutura coordenadora designada Comissão Nacional dos Internatos Médicos tem funções de orientação,
coordenação administrativa e avaliação do funcionamento dos internatos das especialidades.
3 – A CNIM exerce a sua acção através dos órgãos referidos no art.º 7º.
4 – A CNIM é constituída por doze elementos sendo:
- Seis vogais médicos nomeados pelo Ministro da saúde, dos quais um é presidente.
- Seis elementos designados pela Ordem dos Médicos,
quatro dos quais obrigatoriamente pertencentes aos
Colégios de Especialidade de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública.
Art.º 9º - Das estruturas regionais de formação
médica pós-graduada
1 – Em cada Administração Regional de Saúde do Continente e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira serão criados órgãos de coordenação regional da
formação médica pós-graduada denominadas Comissões Regionais de Internato Médico.
2 – As CRIM serão constituídas por cinco elementos:
- o Presidente da ARS respectiva ou um seu representante, que presidirá;
- três médicos da respectiva região designados pela Ordem dos Médicos;
- um perito da área administrativa-financeira indicado
pela ARS respectiva.

Art.º 10º - Das estruturas locais de formação
médica pós-graduada
Em cada unidade de saúde onde decorram internatos será nomeado um Director de Internato Médico.
Art.º 11º - Organização e funcionamento da
Comissão Nacional dos Internatos Médicos
1 – A Comissão Nacional tem a sua sede no Departamento de Recursos Humanos da Saúde e reunirá, pelo
menos mensalmente, podendo reunir noutros locais
sempre que se mostre conveniente.
2 – A Comissão Nacional poderá reunir extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou por solicitação do Departamento de Recursos
Humanos da Saúde.
3 – A Comissão Nacional poderá constituir comissões permanentes ou eventuais, para estudo e análise
de assuntos específicos.
4 – Nas comissões eventuais ou nos grupos de trabalho podem participar médicos ou outros técnicos que,
para o efeito, sejam convidados pela Comissão Nacional.
Art°12°- Competências da Comissão Nacional
dos Internatos Médicos
A Comissão Nacional exerce a nível nacional, funções de estudo e consulta nos domínios da concepção. coordenação e avaliação do seu desenvolvimento e funcionamento competindo-lhe:
a) Emitir parecer sobre pedidos de transferência
de local de formação;
b) Divulgar, anualmente e por especialidade, a lista
dos hospitais e serviços com idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos, bem como
elaborar o projecto de mapa de capacidades formativas;
c) Emitir parecer sobre o processo que deve obedecer a equivalência de qualificações;
d) Emitir orientações para um desenvolvimento
harmonioso dos internatos e para a aplicação
uniforme, a nível nacional, dos programas de
formação;
e) Elaborar estudos e emitir pareceres sobre os
assuntos que lhe sejam submetidos relativos à
formação médica pós-graduada;
f) Acompanhar a avaliar o desenvolvimento dos
internatos, em articulação com as comissões
regionais de Internato Médico;
g) Analisar e propor transferência de internos ou
mudanças de especialidade nos termos previstos no presente regulamento;
h) Coordenar o processo conducente à realização
das provas de avaliação final dos internatos
complementares;
i) Emitir pareceres sobre assuntos da sua competência que sejam submetidos por serviços centrais do Ministério da Saúde;
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j) Propor o que julgue conveniente para melhoria dos
internatos complementares;
k) Emitir parecer sobre pedidos de mudança de especialidade.
Art.º 13º - Competências das Comissões Regionais
de Internato Médico

As comissões regionais exercem funções de natureza
predominantemente executiva, de acordo com as orientações e critérios emitidos pela comissão nacional,
competindo-lhes nomeadamente:
a) Garantir a aplicação dos programas de formação das
especialidades, em estreita colaboração com as Direcções de Internato Médico, designadamente no
que se refere a sequência, locais de formação e datas de realização dos estágios curriculares;
b) Prestar apoio às direcções dos internatos médicos e
estabelecimentos da sua zona;
c) Propor à Comissão Nacional a transferência de internos colocados em serviços que perderam a idoneidade formativa;
d) Apresentar à Comissão Nacional as propostas
conducentes a uma maior eficiência dos internatos;
e) Emitir parecer sobre os assuntos que lhes sejam submetidos pela Comissão Nacional.
Art.º 14º - Competências das Direcções dos Internatos Médicos
a) Programar o funcionamento e desenvolvimento dos
internatos e dos estágios a efectuar dentro e fora do
estabelecimento, com observância dos programas
aprovados e das normas estabelecidas;
b) Orientar e acompanhar o desenvolvimento geral dos
internatos e a avaliação dos médicos internos, em
estreita colaboração com os directores ou responsáveis dos serviços hospitalares e orientadores de formação;
c) Verificar e avaliar as condições de formação, comunicando à comissão regional qualquer alteração que
possa implicar perda de idoneidade do serviço;
d) Promover e coordenar a realização de actividades
de carácter formativo que se integrem nos objectivos dos programas;
e) Orientar a distribuição dos internos pelos diferentes serviços, de acordo com a respectiva capacidade;
f) Recolher periodicamente junto dos directores de serviço hospitalares, dos orientadores de formação e
dos internos, informação pertinente para um melhor funcionamento dos internatos;
g) Coordenar e centralizar as avaliações;
h) Pronunciar-se sobre os assuntos relativos à formação que lhes sejam submetidos pelos órgãos do estabelecimento ou pelas comissões de internos;
i) Substituir os orientadores de formação ou responsáveis de estágio, em situações devidamente fundamentadas e mediante solicitação de qualquer das
entidades envolvidas na formação.

SECÇÃO III - NORMAS COMUNS AOS ÓRGÃOS
DOS INTERNATOS

Art.º 15º - Remuneração de membros de
órgãos dos internatos
Aos membros da Comissão Nacional, das Comissões
Regionais e Directores do Internato Médico que não
sejam abrangidos pelo artigo 61º do decreto-lei no.
73/90, de 6 de Março, é atribuído um acréscimo salarial de 10% da remuneração estabelecida para a
categoria e escalão de que sejam titulares, a incidir
sobre os valores fixados para a dedicação exclusiva e
horário de trinta e cinco horas.
Art.º 16º - Dispensa de funções
Aos membros dos órgãos de internatos são facultados o tempo e as condições necessários para o desempenho eficiente das suas funções.
Art. 17º - Responsabilidade pelas remunerações e encargos
Para além das remunerações base, os encargos com
os suplementos a que os membros dos órgãos de internatos, ou os outros médicos envolvidos na formação, tenham direito pelo exercício dessas funções,
designadamente ajudas de custo e subsídios de transporte, são da responsabilidade dos estabelecimentos
a que estes membros pertencem, assim como a concessão do apoio logístico necessário.
Art.º 18º - Apoio aos órgãos e responsáveis
pela formação
Os serviços ou estabelecimentos de saúde que sejam
sede ou local de funcionamento, permanente ou ocasional, dos órgãos de internatos ou em que se realizem internatos, fornecerão as instalações, o apoio
logístico e a colaboração necessários e afectar-lhesão os recursos e os funcionários que a execução das
tarefas exijam.
CAPITULO III- COMISSÓES DE INTERNOS

Art.º 19º - Constituição
1 – Nos estabelecimentos de saúde onde decorram
internatos médicos, podem os internos constituir uma
comissão de representantes.
2 – Cada comissão de internos é constituída, no máximo, por três internos.
3 – Os representantes são designados pelos internos
de cada estabelecimento e durante o mês de Janeiro
de cada ano.
4 – A comissão designada comunicará a sua constituição à Comissão Regional de Internatos Médicos e
à respectiva Secção Regional da Ordem dos Médicos.
Art.º 20º - Funções
Às comissões de internos é reconhecida competência para representar os internos do respectivo esta-
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belecimento junto dos órgãos dos internatos e têm como
função contribuir para a melhoria das condições de frequência e de funcionamento dos processos formativos.
CAPITULO IV - ÁREAS E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO

Art.º 21º - Áreas do internato complementar
A criação de áreas profissionais do internato complementar é feita por Portaria do Ministro da Saúde, sob
proposta do Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos, sendo estabelecidos, para cada área, os
parâmetros de qualificação profissional e o programa
curricular.
Art.º 22º - Programas dos internatos
1 – Os programas dos internatos são aprovados por
Portaria do Ministro da Saúde, sob Proposta do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
2 – Os programas a estruturar por áreas de formação
ou estágios devem ser expressos quanto aos objectivos a atingir, conteúdos e actividades, duração total e
parcelar dos períodos de formação e momentos e métodos de avaliação.
Art.º 23º - Estrutura e objectivos de formação
1 – O programa de cada especialidade deve ser estrutura
do por uma sequência de estágios, e dele deve constar:
a) Duração total da formação;
b) Sequência dos estágios;
c) Duração de cada estágio;
d) Local de formação para cada estágio;
e) Objectivos de desempenho e de conhecimentos para
cada estágio ou períodos de 12 meses em estágios de
duração superior;
f) Descrição do desempenho em cada estágio;
2 – Para cada internato deve constar no respectivo programa a formação especifica da especialidade e a formação
em áreas complementares.
Art. º 24º - Revisão de programas
Os programas de formação, para além das alterações e
actualizações que Ihes sejam pontualmente introduzidas,
devem ser revistos, pelo menos de cinco em cinco anos.
Art.º 25º - Sequência e articulação de estágios
Compete aos órgãos dos internatos e aos responsáveis directos pela formação, com a necessária colaboração dos
serviços e estabelecimentos, promover e zelar pela sequência e correcta articulação entre os vários estágios, particularmente daqueles que sejam efectuados fora do serviço
onde o se interno se encontra colocado.
CAPITULO V – IDONEIDADE FORMATIVA
SECÇÃO I – ESTABELECIMENTOS DE FORMAÇÃO E SERVIÇOS IDÓNEOS

Art.º 26º - Princípios Gerais
1 – Os internatos complementares realizam-se em serviços e estabelecimentos de saúde, públicos ou privados re-

conhecidos como idóneos para o efeito e de acordo
com a sua capacidade formativa.
2 – Com a finalidade de garantir o cumprimento
integral do programa e de proporcionar uma formação equitativa e qualitativamente diversificada,
os internos podem frequentar estágios, partes de
estágio ou actividades formativas em estabelecimentos diferentes daqueles em que foram oficialmente colocados, nos termos do disposto no artigo seguinte.
Art.º 27º - Estabelecimentos de Formação nos
Internatos Complementares
1 – Para efeitos de realização de internatos e de reconhecimento de, idoneidade formativa, podem os estabelecimentos agregar-se por critérios de
complementaridade dos serviços médicos de que dispõem e da área geográfica que servem.
2 – A agregação, para efeitos de formação de internos, será fixada por despacho do Ministro da Saúde,
sob proposta da Comissão Nacional dos Internatos
Médicos.
3 – Nos internatos complementares de clinica geral e
saúde pública, a articulação entre estabelecimentos e
instituições terá em conta a complementaridade de
formação e a proximidade geográfica desses estabelecimentos e instituições.
Art.º 28º - Serviços idóneos
1 – Considera-se como idóneo para formação o
estabelecimento ou serviço de saúde que como
tal seja considerado pela Ordem dos Médicos.
2 – O reconhecimento da idoneidade formativa
dos estabelecimentos e serviços de saúde é expresso em áreas de formação em que o serviço é
idóneo.
3 – Os internos serão colocados em serviços idóneos para a formação, que garantam por si só, ou
articuladamente com outros, a totalidade das áreas de formação da respectiva especialidade.
SECÇÃO II – CRITÉRIOS DE IDONEIDADE

Art.º 29º - Para a determinação de idoneidade
aos estabelecimentos e serviços de saúde tão
tidos em consideração os seguintes critérios:
a) Número e qualificação dos médicos do serviço,
de modo a assegurarem o cumprimento dos programas, a garantirem uma orientação e
responsabilização permanente das actividades
formativas e a permitirem uma inserção satisfatória dos internos no serviço;
b) Direcção técnica efectivamente exercida por um
especialista inscrito no respectivo colégio de
especialidade e no pleno gozo dos seus direitos;
c) Existência ou articulação com serviços de urgência e de consulta externa, bem como ade-
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quado apoio em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, quando tal seja exigido pelo cumprimento do programa formativo;
d) Organização e movimento do serviço, o que inclui a
existência de informação médica registada e organizada em arquivo, que permita conhecer e avaliar
a sua actividade e resultados;
e) Existência de condições de apoio à formação, designadamente apoio bibliográfico e realização de reuniões técnico-científicas periódicas ou de outras actividades dirigidas à formação;
f) Outros critérios a definir pela Ordem dos Médicos,
para cada especialidade, tendo em consideração a
especificidade da mesma.
SECÇÃO III – RECONHECIMENTO DE IDONEIDADE E FIXAÇÃO DA
CAPACIDADE FORMATIVA

Art.º 30º - Processo de reconhecimento de idoneidade
1 – A idoneidade formativa dos estabelecimentos e serviços é requerida, através do órgão dirigente máximo,
à Secção Regional da Ordem dos Médicos respectiva,
que após análise e parecer do Colégio de Especialidade submeterá a proposta ao Conselho Nacional Executivo.
2 – Os estabelecimentos e serviços devem fornecer à
respectiva Secção Regional da Ordem dos Médicos,
atempadamente e com objectividade, todos os elementos solicitados e conceder as facilidades necessárias à
análise do pedido e instrução da proposta de concessão de idoneidade.
3 – O reconhecimento de idoneidade e a fixação da
capacidade formativa dos estabelecimentos de saúde
são feitos por despacho do Ministro da Saúde sob proposta do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos tendo por base critérios explícitos de idoneidade.
Art.º. 31º - Capacidade formativa
1 – A capacidade formativa dos serviços está dependente
da sua idoneidade e corresponde ao número máximo de
internos que podem ter simultaneamente em formação.
2 – Para cada estabelecimento deve ser fixado o número
máximo total de internos e, se for julgado adequado,
estruturado por serviço e por anos de frequência.
3 – As capacidades formativas dos serviços serão revistas
anualmente, antes da abertura do concurso de ingresso
nos internatos complementares.
4 – As capacidades formativas são propostas pelas Comissões Regionais, em estreita colaboração com as Direcções
de Internato Médico e remetidas à Comissão Nacional,
para os efeitos previstos no art. 12º deste Regulamento.
5 – Anualmente, até ao final do mês de Junho, a Comissão
Nacional submeterá a homologação do Ministro da Saúde
as propostas de reconhecimento ou de alteração de idoneidades ou de capacidades formativas dos estabelecimentos, acompanhadas do seu parecer.

6 – Da capacidade formativa dos estabelecimentos
no seu todo será reservado um contingente especial
de lugares para a realização dos internatos ao abrigo
de acordos ou protocolos celebrados com as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, com as Forças
Armadas e com Países Africanos de língua oficial Portuguesa.
7 – Os internatos efectuados no âmbito dos acordos
ou protocolos referidos no número anterior obedecem às regras deles constantes.
CAPITULO VI - ADMISSÃO E PROVIMENTO NOS
INTERNATOS

Art.º 32º – Admissão aos internatos
1 – A admissão aos internatos médicos efectua-se por
concurso, nos termos fixados no respectivo despacho de abertura.
2 – A admissão nos internatos é aberta a todos os
licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos.
3 – É requisito especial para admissão ao internato
complementar a posse do diploma do internato geral ou de diploma, certificado ou outro titulo reconhecido como equivalente ou que habilite ao exercício autónomo das actividades de médico.
Art.º 33º - Mapa de lugares a pôr a concursos
1 – Por despacho do Ministro da Saúde, será fixado
para cada internato o número de lugares a pôr a concurso por estabelecimento e, no caso do complementar, também por área profissional.
2 – Na fixação do número de lugares para o internato complementar são consideradas as necessidades
provisionais de médicos especializados em cada área
profissional e a idoneidade e capacidade formativa
dos estabelecimentos de saúde, de modo a não prejudicar o seu regular funcionamento e a adequada
preparação dos internos.
Art.º 34º - Provimento dos internos
1 – Os internos são providos por contrato administrativo de provimento.
2 – O contrato rege-se pela lei aplicável à função pública, sem prejuízo de regras especiais estabelecidas
no presente diploma.
3 – Os internos que sejam distribuídos em lugares
de estabelecimentos de saúde privados serão contratados por serviço ou estabelecimento de saúde público dependente do Ministério da Saúde a determinar e serão colocados, em simultâneo, naqueles estabelecimentos.
4 – A colocação a que se refere o número anterior
rege-se pelos seguintes princípios:
a) É feita pelo período de duração estabelecido para
o internato, com as prorrogações admitidas por
este diploma;
b) Os internos ficam sujeitos ao regime estabelecido
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pelo presente diploma, designadamente quanto ao regime de trabalho, condições de frequência e de avaliação do internato;
c) Os encargos com o interno são suportados pelo estabelecimento onde preste serviço, no valor das remunerações, regime de protecção social aos agentes e funcionários da Administração Pública e subsídios ou suplementos fixados para o respectivo internato;
d) O trabalho prestado sob o regime de colocação conta
para todos os efeitos decorrentes da relação jurídica
prevista no n.º 1 deste artigo, designadamente no que
se refere ao regime de protecção social aos agentes e
funcionários da Administração Pública, mantendo o interessado os correspondentes descontos com base na
remuneração auferida no serviço ou estabelecimento
de saúde público dependente do Ministério da Saúde
em que é provido.
5 – Os médicos candidatos aos internatos que sejam funcionários públicos são providos nos termos do n.º 1 deste
artigo, ficando a sua colocação, caso não optem pela exoneração, dependente da concessão de licença sem vencimento de longa duração pelo serviço de origem.
6 – O disposto no número anterior é extensivo a médicos
que, embora ainda não tenham a qualidade de funcionários públicos, já estejam integrados em carreira médica
em serviço ou estabelecimento dependente do Ministério
da Saúde e gozem da garantia de estabilidade de trabalho
prevista no artigo 33º do decreto-lei n.o 310/82, de 3 de
Agosto.
7 – A licença sem vencimento a que se referem os números anteriores pode ser requerida independentemente do
tempo de serviço prestado á Administração.
Art.º 35º - Prazo de contrato
1 – O contrato é celebrado pelo tempo correspondente ao
período de duração total estabelecido no programa do respectivo internato, incluindo as repetições de estágios ou
de períodos de internato previstas no artigo 56º deste diploma.
2 – A prestação do serviço militar, ainda que em regime
de voluntariado ou de serviço cívico, durante o internato
ou as interrupções de frequência concedidas nos termos
do artigo 39º suspendem a contagem do prazo com lugar
cativo, devendo o médico retomar a sua frequência no
prazo de 30 dias após a prestação daquele serviço ou no
dia seguinte ao do termo do período de interrupção.
Art.º 36º - Início de funções
1 – A admissão dos internos entende-se sempre feita por
urgente conveniência de serviço.
2 – O interno deve apresentar-se no estabelecimento em
que He haja sido atribuído lugar na data marcada para o
inicio do internato.
3 – Salvo em caso de impossibilidade, por motivo de doença. de prestação de serviço militar ou cívico ou de força
maior, devida e tempestivamente justificados e aceites, a
não comparência determina:
a) A anulação da colocação;

b) A cessação de contrato existente noutro estabelecimento para frequência de internato complementar.
4 – Nas situações de impedimento referidas no número anterior; a apresentação deve ser feita no dia
imediato ao da sua cessação, excepto quando devido
a serviço militar ou cívico em que pode verificar-se
até 30 dias após a data em que é dada por terminada
a sua prestação.
CAPITULO VII – REGIME E CONDIÇÕES DE TRABALHO
SECÇÃO I – REGIME DE TRABALHO

Art.º 37º - Princípios gerais
1 – Os médicos do internato geral e do internato complementar devem dedicar à formação teórica e prática a sua actividade profissional durante toda a semana de trabalho e durante todo o ano.
2 – O regime de trabalho durante o internato geral
implica a prestação de trinta e cinco horas por semana e a impossibilidade de exercício profissional não
tutelado.
3 – O regime de trabalho durante o internato complementar implica a prestação de 42 horas por
semana. em regime de dedicação exclusiva, podendo o interno optar pelo regime de não exclusividade.
4 – Aos médicos do internato complementar é permitida uma única vez a opção pelo regime de não
exclusividade.
5 – Os médicos do internato complementar em regime de dedicação exclusiva estão impedidos de acumular outras funções públicas, salvo funções docentes ao abrigo do D.L. n.º 312/84 de 26 Setembro, e,
quando necessário, em escolas dependentes ou sob
tutela do Ministério da Saúde, mediante autorização
nos termos da lei.
6 – Os horários dos internatos são estabelecidos e
programados em termos idênticos aos dos médicos
de carreira. tendo em conta as actividades do internato.
7 – Aos médicos que frequentam os internatos é aplicado, com as excepções previstas neste Regulamento, o regime de faltas, licenças e férias em vigor na
função pública para o pessoal em regime de contrato
administrativo de provimento, sem prejuízo de regime especial aplicável aos médicos do Serviço Nacional de Saúde.
Art.º 38º - Férias
As férias dos internos devem ser marcadas de harmonia com a programação dos estágios, de forma a
não prejudicar a sua frequência e tendo em atenção o
disposto no presente Regulamento.
Art.º 39º - Interrupção do internato
1 – A pedido justificado dos internos. pode ser autorizada a interrupção da frequência do internatos por

52

DO
SS
IER

INTERNATOS MÉDICOS
período não superior a metade da sua duração, seguido
ou interpolado, e com os efeitos previstos para a licença
sem vencimento por um ano.
2 – A. interrupção do internato não poderá, em nenhum
caso, por em causa a duração total da formação prevista
no programa da respectiva especialidade.
3 – Os médicos admitidos à frequência dos internatos complementares, por motivo de doença, maternidade, prestação de serviço militar ou cívico ou de força maior, devida
e tempestivamente justificado e aceite, poderão, desde que
o requeiram, ser autorizados a adiar o inicio do internato,
ficando a sua vaga cativa.
4 – A estes médicos será concedida a readmissão mediante aviso à direcção ou coordenação de internato, feito não
mais de 30 dias após a cessação do impedimento.

so de ingresso, implica a celebração de novo contrato e a cessação dos efeitos do anterior.
3 – Para efeitos de contagem da metade da duração
do internato, nos casos em que às especialidades corresponda plano curricular com duração em anos
impares, considera-se atingida a metade quando frequentados 30 ou 18 meses, respectivamente para
aquelas com duração de 5 e 3 anos.

Art.º 42º - Transferência por perda de idoneidade
ou capacidade formativa do serviço
1 – Em caso de perda de idoneidade ou de capacidade
formativa do serviço, a Comissão Regional respectiva proporá à Comissão Nacional a transferência do interno, ouvidas as suas preferências e esgotando sequencialmente as
seguintes hipóteses:
a) Para o estabelecimento mais próximo em que exista lugar vago do último concurso de ingresso nos internatos;
b) Para o estabelecimento mais próximo em que exista
capacidade formativa relativamente ao considerado no
último mapa de capacidades formativas.

Art.º 44º - Mudança de área por motivo de
saúde
1 – Os internos que, por motivo superveniente de
saúde devidamente comprovado pela junta médica
prevista no número seguinte, fiquem incapacitados
para o exercício na especialidade que frequentem
podem ser autorizados a mudar para outra compatível, com a maior afinidade de programa curricular e
da formação já obtida, sempre que possível no mesmo estabelecimento e tendo em conta a capacidade
formativa dos serviços
2 – Para operacionalizar este processo, a Comissão
Nacional proporá superiormente a constituição permanente de uma junta médica de âmbito nacional.
que será constituída por três elementos efectivos e
três elementos suplentes, que substituirão, em situação de impedimento, os elementos efectivos.
3 – A Junta reunirá mensalmente e analisará os pedidos de mudança de especialidade requeridos pelos
internos.
4 – Sempre que necessário, a junta poderá solicitar
pareceres especializados.
5 – Os requerimentos solicitando mudança de especialidade deverão invocar as razões, em termos de
saúde, que justificam a pretensão, devendo ainda
indicar a especialidade frequentada, o estabelecimento de colocação, os estágios já desenvolvidos e a respectiva duração.
6 – Sendo as razões invocados pelo interno consideradas legitimas pela junta, esta indicará à comissão
regional respectiva as especialidades que o requerente
está incapacitado de frequentar.
7 – Compete à Comissão Regional, depois de ouvido
o interno, propor à Comissão Nacional o internato
para o qual se efectua a mudança, bem como o estabelecimento onde o interno o desenvolverá.
8 – Compete à Comissão Nacional indicar a parte do
programa de formação que considera idêntico ou afim
ao programa da nova especialidade, para efeitos de
equivalência formativa.

SECÇÃO III - MUDANÇA DE ESPECIALIDADE

SECÇÃO IV – COMISSÕES GRATUITAS DE SERVIÇO

Art.º 43º - Princípios gerais
1 – A mudança de especialidade só é permitida, mediante
novo concurso de admissão e durante a primeira metade
da duração da especialidade frequentada, sem prejuízo do
previsto no artigo seguinte.
2 – A mudança de especialidade, por repetição do concur-

Art.º 45º - Condições de concessão
1 – Aos médicos dos internatos complementares podem ser concedidas comissões gratuitas de serviço,
bolsas de estudo ou equiparações a bolseiro, no País
ou no estrangeiro, quando se proponham frequentar
estágios ou cursos ou participar em seminários, con-

SECÇÃO II – TRANSFERÊNCIAS

Art.º 40º- Princípios gerais
1 – A formação dos internos deve ser concluída no estabelecimento de saúde e na especialidade em que esses internos foram colocados por concurso.
2 – A transferência para outro estabelecimento, dentro da
mesma especialidade, pode ser desencadeado a pedido do
interno ou por perda de idoneidade ou capacidade
formativa do serviço onde o interno se encontra colocado.
3 – A transferência de estabelecimento ou de área profissional implica a transmissão da titularidade do contrato para
o estabelecimento de destino, com dispensa de qualquer
formalidade.
Art.º 41º - Transferência a pedido do interno
1 – A Comissão Nacional deferirá o pedido, sem quaisquer outras formalidades, desde que exista vaga por preencher do mesmo concurso de ingresso nos internatos
complementares.
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gressos ou outras acções de formação de idêntica natureza.
2 – As comissões gratuitas de serviço, sem prejuízo do
disposto no número seguinte, só poderão ser concedidas
quando as acções de formação a frequentar:
a) Se enquadrem no plano de formação estabelecido, em
desenvolvimento e, no caso de acções de formação que
correspondam a estágios ou áreas de formação do programa da especialidade, não ultrapassem a duração fixada no programa para esses estágios ou áreas de formação; ou
b) Sejam destinadas à frequência de acções de formação
de curta duração ou de carácter avulso, as quais não
deverão exceder o limite de 15 dias por ano e que em
caso algum poderão prejudicar o tempo de formação
de cada estágio.
3 – A frequência no estrangeiro de estágios que
correspondam a áreas de formação da especialidade será
autorizada nos casos de especial interesse para a formação
Art.º 46º - Autorização
As comissões gratuitas de serviço são concedidas:
a) Pela Direcção do Internato, quando as acções de formação a frequentar não ultrapassem 30 dias, seguidos ou
interpelados, por ano;
b) Por despacho do Ministro da Saúde, nos casos em que
este limite seja excedido, ouvida a Comissão Nacional
dos Internatos Médicos.
Art.º 47º - Instrução do processo
1 – Os pedidos de comissão gratuita de serviço devem ser
apresentados
com a antecedência mínima de 15 dias.
2 – Nos pedidos de comissão gratuita de serviço devem
constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente, com menção da especialidade frequentada e ano de frequência;
b) Identificação da acção de formação, seus objectivos,
data, duração e condições de inscrição;
c) Indicação das acções de formação já frequentadas e do
número de dias que o interno, durante o ano civil respectivo, já despendeu em comissão gratuita de serviço.
3 – Antes de serem submetidos a autorização, os pedidos
de comissão gratuita de serviço devem ser sujeitos a parecer do orientador de formação e do director ou responsável do serviço.
4 – As comissões gratuitas de serviço que dependem de
despacho ministerial devem ser remetidas ao Departamento de Recursos Humanos da Saúde dentro dos 10 dias
seguintes ao seu registo de entrada.
5 – A não observância dos prazos estabelecidos ou a deficiente instrução do processo por motivo imputável ao requerente poderão determinar o indeferimento ou a devolução do pedido.
Art.º 48º - Apresentação de relatório
A frequência de acções de formação com duração superior a 15 dias obriga a apresentação de relatório de actividades sobre a acção de formação frequentada.

CAPITULO VIII – SISTEMA DE AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO
SECÇÃO I –A VALIAÇÃO

Art.º 49º - Natureza e momentos de avaliação
1 – A avaliação do aproveitamento nos internatos é
continua, sendo formalizada no final de cada estagio
e globalmente no final do internato, usando-se. entre outros, os elementos constantes do processo individual do interno.
2 – Quando os estágios sejam de duração igual ou
superior a um ano, haverá um momento de avaliação pelo menos, por cada período de 12 meses.
3 – O Orientador de Formação elaborará um relatório anual relativo à progressão do aproveitamento do
interno. que será enviado pelo Director do Internato
Médico à Comissão Regional e à respectiva Secção
Regional da Ordem dos Médicos.
Art.º 50º - Escala e componentes da avaliação
1 – A avaliação de cada interno é expressa em apto
e não apto e tem como finalidade aferir os seguintes componentes:
a) Desempenho individual.
b) Nível de conhecimentos.
Art.º 51º - Avaliação do desempenho
1 – A avaliação do desempenho é feita continuamente, no decorrer de cada estágio, e visa permitir ao
interno e ao orientador de formação ou responsável
de estágio saber da evolução formativa e do nível de
desempenho atingidos, com base num acompanhamento permanente e personalizado da formação.
Art.º 52º - Avaliação de conhecimentos
1 – A avaliação de conhecimentos tem por finalidade
apreciar a evolução do interno relativamente aos objectivos do programa de formação.
Art.º 53º - Aproveitamento e apuramento das
classificações
1 – O interno que tenha classificação de apto. respectivamente nos componentes desempenho e conhecimentos. considera-se capacitado a passar ao
período seguinte de um estágio ou a outro estágio.
Art.º 54º - Competência para avaliar
1 – As avaliações competem ao orientador de formação, ou de estágio, e ao director do serviço ou departamento, centro de saúde ou equiparável.
Art.º 55º - Responsabilidade pela informação
1 – É da responsabilidade do director de serviço/
departamento ou equiparável, ou dos orientadores de formação, nos internatos complementares
de medicina geral e familiar e de saúde pública,
comunicar: através das Direcções de Internato e
no prazo de 8 dias às Comissões Regionais e à
respectiva Secção Regional da Ordem dos Médi-
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cos as classificações atribuídas nas avaliações efectuadas durante o internato.
SECÇÃO II - FALTA DE APROVEITAMENTO

Art.º 56º - Falta de aproveitamento na avaliação e
compensação
1 – A falta de aproveitamento em qualquer avaliação implica a repetição do tempo considerado sem aproveitamento
ou a sua compensação pelo tempo considerado necessário.
2 – O tempo de compensação ou a repetição serão autorizados pela respectiva Comissão Regional, mediante proposta do Orientador de Formação.
3 – As compensações de um período de formação ou de
um estágio considerado sem aproveitamento na avaliação
não poderão ultrapassar a duração máxima estabelecido
no programa para esse período ou estágio.
4 – O não aproveitamento no mesmo estágio após duas
repetições determina a cessação do contrato e a consequente desvinculação do interno.
5 – A não comparência a avaliações que requeiram a presença do interno determina também a cessação do contrato, salve se justificada por doença, maternidade, paternidade ou motivo de força maior devidamente comprovado
e aceite pela Direcção de Internato Médico.
6 – A repetição de estágios ou de períodos de formação só
pode ser autorizada com direito a remuneração por uma
vez, salve quando a falta de aproveitamento for devida a
ausências por doença, maternidade ou motivo de força
maior; devidamente comprovadas e aceites.
Art.º 57º - Assiduidade
1 – Para além do período de férias, um número de faltas
superior a 10 % da duração do período de formação ou
estágio a avaliar poderá determinar falta de aproveitamento, definindo-se esta falta de aproveitamento no momento
em que o interno excede o número de faltas permitido.
2 – A falta de aproveitamento por excesso de faltas no
período de formação ou estágio devidamente justificados
determina a compensação do tempo em falta.
3 – A autorização da compensação segue os trâmites expressos no artigo... e rege-se pelo previsto no n.º 3 da
mesma disposição.
4 – O gozo da licença de férias durante a frequência de
estágios com duração igual ou inferior a quatro meses deve
ser compensado.
CAPITULO IX – AVALIAÇÃO FINAL
SECÇÃO I – PRINCIPIOS GERAIS

Art.º 58º - Finalidade
1 – No final do internato, após conclusão do programa,
haverá uma avaliação final, que se destina a complementar a avaliação continua, reflectindo o resultado de todo o
processo formativo, e que avaliará a integração de conhecimentos, aptidões e atitudes adquiridos pelo interno.
2 – A avaliação final consta de três provas, públicas e eliminatórias: curricular, prática e teórica.

Art.º 59º - Admissão às provas
1 – São submetidos à avaliação final dos internatos
complementares os internos que tenham concluído
a sua formação e que tenham obtido aproveitamento
em cada um dos estágios considerados no programa
oficial de formação.
2 – Podem ainda ser admitidos à avaliação final os
médicos a quem tenha sido concedida pela Ordem
dos Médicos equivalência formativa.
Art.º 60º - Épocas de avaliação
1 – Apresentam-se à avaliação final os internos que
tenham completado a totalidade dos estágios até ao
último dia útil do mês imediatamente anterior ao da
respectiva época de avaliação.
2 – Existem duas época de avaliação final: a de Janeiro e a de Junho.
3 – As provas de avaliação final devem ser dadas por
concluídas até ao final de Fevereiro e até ao final de
Julho, consoante a época em causa.
4 – Os internos devem apresentar-se à primeira época de avaliação imediatamente a seguir à conclusão
com aproveitamento do programa de formação.
5 – A apresentação à avaliação final em época diferente da estabelecida no número anterior deve ser
fundamentada por motivo de força maior, devidamente justificado, e fica sujeita a autorização individual do director-geral do Departamento de Recursos
Humanos da Saúde.
SECÇÃO II - JÚRI

Art.º 61º - Constituição e designação dos
elementos
1 – Para cada especialidade são constituídos júris
de âmbito nacional compostos por cinco elementos efectivos e dois suplentes designados pela
Ordem dos Médicos e nomeados pelo Ministro
da Saúde, um dos quais desempenha as funções
de Presidente.
§ Um dos elementos efectivos será obrigatoriamente o orientador de formação do candidato.
2 – Cada um dos elementos do júri deve estar
inscrito no respectivo Colégio de Especialidade
da Ordem dos Médicos e no pleno gozo dos seus
direitos.
3 – A Comissão Nacional remeterá à Ordem dos
Médicos até 30 de Junho, para a época de Janeiro,
e até 28 de Fevereiro para a época de Junho, a
relação dos internos a avaliar em cada uma das
épocas.
4 – A proposta e constituição do júri e a sua
hierarquização deverá ser enviada pela Ordem dos
Médicos à Comissão Nacional para nomeação ministerial com antecedência mínima de dois meses
sobre o início da época de avaliação final respectiva.
5 – Os locais de realização de provas deverão ser determinados por sorteio, de entre os serviços que pos-
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suam, pelo menos 50% de idoneidade do tempo total de
formação da respectiva especialidade e que nessa época
não apresentem candidatos a exame final.
6 – No caso de não haver serviços nas condições enunciadas, o sorteio incidirá sobre todos os serviços idóneos.
Art.º 62º - Funcionamento do júri
1 – Para a fundamentação geral das suas decisões, que são
tomadas por maioria, o júri reúne com todos os elementos.
2 – Em qualquer das provas o candidato deve ser interrogado, no mínimo, por três elementos.
3 – Os júris elaboram actas:
a) De cada uma das provas, nas quais devem constar as
classificações atribuídas e respectiva fundamentação;
b) Da classificação obtida na avaliação final.
Art.º 63º - Responsabilidade pelos encargos
1 – O pagamento das ajudas de custo e das deslocações
dos membros dos júris competirá aos estabelecimentos de origem de cada membro do júri, mediante comprovação escrita emitida pela instituição onde se realiza cada avaliação final.
2 – Os encargos relativos a membros de júri não pertencentes aos quadros do Ministério da Saúde serão
suportados pela Ordem dos Médicos.
3 – Compete ao estabelecimento onde se realizam as
provas prestar todo o apoio logístico necessário à realização do processo de avaliação final.
SECÇÃO III- PROVAS DE AVALIAÇÃO FINAL

Art.º 64º - Calendário das provas
1 – É da responsabilidade do presidente do júri a definição do calendário das provas de avaliação final.
2 – Antes do inicio de cada época de avaliação final, as
Comissões Regionais de Internato Médico publicitarão a
constituição do júri e o calendário das provas, que incluirá o local de realização das mesmas.
3 – É da responsabilidade do presidente do júri, através
dos serviços administrativos do seu estabelecimento, o
envio dos curricula dos candidatos aos restantes membros do júri, bem como de toda a restante informação pertinente à realização das provas.
4 – A avaliação final dos internatos complementares é constituída por provas públicas eliminatórias, e inclui as provas constantes dos artigos seguintes, segundo a ordem aí
mencionada.
Art.º 65º - Prova curricular
1 – A prova curricular destina-se a avaliar a trajectória
profissional do candidato ao longo do processo formativo,
consistindo na apreciação e discussão do curriculum vitae.
2 – A classificação da prova curricular resulta da média
aritmética da classificação atribuída por cada um dos elementos do júri, sendo este valor arredondado para a décima mais próxima.
3 – A classificação da prova curricular baseia-se na leitura

e avaliação do documento apresentado pelo candidato e ainda na discussão do mesmo; a classificação
atribuída a esta prova por cada um dos elementos do
júri é fundamentada pela utilização de um suporte,
onde constam os elementos a valorizar que são, entre outros, os seguintes:
a) Descrição e análise da evolução da formação ao
longo do internato;
b) Descrição e análise do contributo do trabalho do
candidato para os serviços e funcionamento dos
mesmos;
c) Frequência e classificação de cursos cujo programa de formação seja de interesse para a especialidade e que se enquadrem na fase de formação em
que foram efectuados;
d) Contributo do interno para a produção cientifica
do serviço.
4 – A argumentação da prova curricular tem a duração máxima de duas horas e trinta minutos, cabendo
metade do tempo ao júri e a outra metade ao candidato e observando-se o disposto no n. º 2 do artigo
61º.
5 – A classificação da prova curricular é publicamente expressa na escala de O a 20 valores, considerando-se aprovado o interno que obtenha uma classificação igual ou superior a 10 valores.
6 – Para a prestação desta prova o interno deve endereçar aos serviços administrativos do estabelecimento a que pertence o Presidente do júri, até 10 de Janeiro ou até 20 de Maio, consoante a época, sete
exemplares do curriculum vitae.
7 – A reprovação nesta prova implica a revisão da
idoneidade formativa do serviço.
Art.º 67º- Prova prática
1 – A prova prática destina-se a avaliar a capacidade
do interno para resolver problemas e manejar situações do âmbito da especialidade e reveste a forma
de:
a) Observação de um doente, elaboração de relatório
e sua discussão, para as especialidades clinicas; ou
b) Análise de casos, com elaboração de relatório e
sua discussão, para as especialidades não clinicas.
2 – Todas as provas que envolvam doentes devem
cumprir os princípios éticos necessários, nomeadamente no que diz respeito ao consentimento dos doentes envolvidos.
3 – Nas especialidades clínicas aplicam-se ainda as
seguintes regras:
a) O doente referido no n° 1 é sorteado, no próprio
dia em que se realiza a prova, de um número mínimo de três doentes escolhidos pelo júri;
b) A observação do doente, efectuada na presença e,
pelo menos, um dos membros do júri alheio à instituição, não se poderá prolongar para além de uma
hora, podendo o candidato, no decurso da observação, tomar as notas que entenda necessárias;
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c) O candidato, após autorização do doente e do júri, pode
executar exames especiais que julgue convenientes a
um mais completo esclarecimento da situação clinica
em causa;
d) Terminado o período de tempo destinado à observação
do doente, o candidato iniciará a redacção de um relatório sobre o doente que observou, dispondo de noventa minutos para a sua conclusão;
e) O relatório escrito a que se refere o número anterior
deve conter a anamnese, o resultado da observação, as
hipóteses diagnosticas mais prováveis, bem como a sua
discussão;
f) O candidato deve ainda elaborar uma listagem justificada
de exames complementares ou especializados que considere necessários a um melhor esclarecimento da situação clínica em causa;
g) O relatório e a lista são entregues ao júri, que os encerra
em envelope nominal, rubricado pelos intervenientes
na prova;
h) O júri fornece ao candidato os resultados dos estudos
requisitados, sempre que estes constem no processo clínico do doente;
i) O candidato dispõe de sessenta minutos para, face aos
elementos fornecidos pelo júri, elaborar um breve relatório, do qual devem constar o diagnóstico mais provável, o respectivo plano terapêutico e o prognóstico e
plano de seguimento.
4 – Nos internatos de especialidade a seguir indicados, os
casos a analisar dependem da especialidade, de acordo
com o seguinte:
I – ANATOMIA PATOLÓGICA
a) Observação e relatório do diagnóstico de 25 lâminas
histológicas, sorteadas e escolhidas pelo júri, imediatamente antes do início da prova;
o tempo concedido para esta fase é de duas horas;
b) Descrição e interpretação, perante o júri, de 20 diapositivos de imagens de macro e ou microscópicas, sorteados e escolhidos pelo júri imediatamente antes do início da prova; o tempo concedido para esta fase é de
trinta minutos;
c) Discussão dos relatórios da prova de lâminas e do relatório de uma autópsia feita no último trimestre do internato; esta autópsia é executada sob controlo de um dos
elementos do júri alheio à instituição, que entrega ao
júri, em envelope fechado, uma informação escrita sobre a qualidade do desempenho técnico do candidato.
II – ANESTESIOLOGIA:
a) Observação e estudo de um doente, sorteado de entre
um mínimo de três escolhidos para o efeito pelo júri,
no próprio dia em que se realiza a prova;
b) Serão fornecidos ao candidato o diagnóstico, a intervenção proposta, o posicionamento do doente e a duração prevista para o acto cirúrgico;
c) A observação do doente, efectuada na presença de, pelo
menos, um dos elementos alheios à instituição do candidato, tem a duração máxima de noventa minutos,
podendo o candidato, no decurso da observação, to-

mar as notas que entenda necessárias; pode ainda
executar as técnicas não invasivas que forem adequadas e possíveis;
d) Durante este período o candidato solicitará os exames complementares que julgue necessários, fornecendo o júri os que estiverem disponíveis;
e) Terminado o período de tempo destinado à observação do doente, o candidato iniciará a redacção
de um relatório sobre o doente que observou, dispondo de noventa minutos para a sua conclusão;
neste relatório devem constar as propostas de conduta no pré, intra e pós-operatório imediato.
III – IMUNO-HEMOTERAPIA:
a) Estudo, perante pelo menos um elemento do júri
alheio à instituição, de um doente sorteado de entre um mínimo de quatro escolhidos para o efeito
pelo júri imediatamente antes do início da prova;
b) É concedido o prazo de uma hora para observação e estudo do doente, sendo de noventa minutos o período de tempo concedido para a elaboração do respectivo relatório;
c) Execução de um trabalho laboratorial da especialidade, feito, pelo menos, perante um elemento
do júri alheio à instituição; o trabalho a executar é
sorteado de um número mínimo de quatro, escolhidos para o efeito pelo júri imediatamente antes
do início da prova;
d) Segue-se a elaboração do relatório, dispondo o
candidato de uma horas para a sua redacção; o
tempo concedido para a realização do trabalho laboratorial é fixado pelo júri;
e) As restantes condições não especificadas são reguladas pelo disposto nos n° 3 e 5 do presente artigo.
IV – MEDICINA NUCLEAR:
a) Análise, perante pelo menos um dos elementos
júri alheio à instituição, de dois casos clínicos (história e exame clínico), sorteados de um conjunto
escolhido para o efeito pelo júri imediatamente
antes do início da prova; o tempo concedido para
esta fase da prova é fixado pelo júri;
b) A segunda fase da prova consiste na elaboração de
um relatório contendo os exames complementares e de investigação em medicina nuclear considerados necessários à formulação do diagnóstico
provisório; o tempo concedido para a elaboração
do relatório é de sessenta minutos;
c) Fornecidos pelo júri os exames pedidos, incluindo os efectuados em medicina nuclear, é concedido ao candidato o tempo de sessenta minutos para
a elaboração do relatório final, que deverá conter
o diagnóstico definitivo e sua fundamentação, e
os relatórios sobre os exames de especialidade;
d) Discussão dos dois relatórios finais.
V – NEURORRADIOLOGIA:
a) Análise, perante pelo menos um dos elementos do
júri alheio à instituição, de dois casos clínicos (his-
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tória e exame clínico), sorteados de entre um número
mínimo igual ao dobro dos candidatos, excepto nas situações de candidato único, em que o número de casos
será, no mínimo de quatro, escolhidos para o efeito
pelo júri imediatamente antes do inicio da prova;
b) Esta fase da prova tem a duração máxima de uma hora
e o relatório redigido pelo candidato deve ser acompanhado de uma listagem dos exames complementares
ou especializados (excepto os radiológicos) considerados necessários;
c) Fornecidos os exames complementares ou especializados referidos, o candidato elabora um segundo relatório com uma nova formulação do diagnóstico diferencial e respectivos fundamentos para a investigação radiológica; esta fase da prova tem a duração máxima de
trinta minutos;
d) Fornecidos, entre os exames radiológicos, os que constam no processo clínico, o candidato tem mais sessenta
minutos para elaborar o relatório final, contendo o diagnóstico radioclínico e o relato de um dos exames radiológicos indicados pelo júri;
e) Na discussão final pode ser pedido ao candidato, para
além da critica dos relatórios, que interprete os exames
radiológicos não relatados.
VI – PATOLOGIA CLÍNICA:
a) Execução de duas análises clínicas e redacção do respectivo relatório; as análises a efectuar, feitas perante
pelo menos um dos elementos do júri alheio à instituição, são sorteadas de entre uma lista de 30, lista que é
divulgada pelo júri com 30 dias de antecedência; a lista
das 30 análises em referência deve abranger de forma
equitativa as seguintes áreas: hematologia, microbiologia e química clínica;
b) O tempo concedido para a execução das análises é determinado pelo júri, sendo de uma hora o período de
tempo concedido para a elaboração do relatório;
c) Observação e exame de seis preparações: duas de
hematologia, duas de bacteriologia e duas de
parasitologia; as preparações são sorteadas e escolhidas pelo júri, imediatamente antes do início da prova,
de entre um número mínimo de 10 preparações por
cada uma das áreas mencionadas; o tempo total concedido é de duas horas, igualmente repartido entre a observação das preparações e a elaboração do relatório.
VII – RADIOLOGIA
a) Análise de quatro casos imagiológicos, sorteados de um
número mínimo de seis casos escolhidos pelo júri;
b) Os casos referidos na alínea anterior serão constituídos
pelos documentos iconográficos e pelos elementos clínicos e laboratoriais que o júri entenda necessário à respectiva apreciação pelo candidato; este deve elaborar um
relatório de cada caso no qual constem a descrição dos
achados, as hipóteses mais prováveis e, sendo caso disso, a proposta de outros actos imagiológicos de diagnóstico ou terapêutica adequados à situação clínica;
c) Para apreciação dos casos e elaboração dos quatro relatórios referidos na alínea anterior o candidato dispõe

de um tempo máximo de duas horas e trinta minutos.
VIII – SAÚDE PÚBLICA:
a) Prova escrita, consistindo num conjunto de questões dirigidas ao diagnóstico, à resolução e à monitorização de situações de foro da especialidade, designadamente vigilância e controlo de grupos de risco e
de riscos ambientais, epidemiologia das doenças
transmissíveis e crónico-degenerativas, aplicação de
métodos de administração em saúde, epidemiológicos e de investigação;
b) O tempo concedido para a realização da prova prática é de três horas e a avaliação de cada prova é feita,
no mínimo, por três elementos do júri; esta prova
não tem discussão.
5 – Os relatórios elaborados pelos candidatos são entregues ao júri, que os encerrará em envelope nominal, rubricados pelos intervenientes nas provas; os
envelopes serão abertos na presença do candidato no
início da discussão.
6 – A discussão do relatório é feita, no mínimo, por
três elementos do júri e tem a duração máxima de
noventa minutos, cabendo metade desse tempo ao
júri e a outra metade ao candidato.
7 – A classificação da prova prática é publicamente
expressa na escala de O a 20 valores, considerandose aprovado o candidato que obtenha uma classificação igual ou superior a 10 valores.
8 – A classificação da prova prática resulta da média
aritmética da classificação atribuída por cada um dos
elementos do júri, sendo este valor arredondado para
a décima mais próxima.
Art.º 68º - Prova teórica
1 – A prova teórica destina-se a avaliar a integração e
o nível de conhecimentos do candidato.
2 – A prova teórica constará da discussão pelo
interno de 3 temas sorteados de um número de
30, publicados pela Ordem dos Médicos. trinta
dias antes da realização da prova.
3 – A argumentação da prova teórica tem a duração
máxima de duas horas e trinta minutos, cabendo
metade do tempo ao júri e a outra metade ao candidato, devendo este ser interrogado por três elementos do júri.
4 – A classificação da prova teórica é publicamente
expressa na escala de O a 20 valores, considerandose aprovado o interno que obtenha uma classificação
igual ou superior a 10 valores.
5 – A classificação da prova teórica resulta da média
aritmética da classificação atribuída por cada um dos
elementos do júri, sendo este valor arredondado para
a décima mais próxima.
SECÇÃO IV – CLASSIFICAÇÃO E FALTA DE APROVEITAMENTO

Art.º 69º - Classificação da avaliação final
1 – É aprovado na avaliação final o candidato que em
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cada uma das três provas obtenha uma classificação igual
ou superior a 10 valores, sendo esta resultante da média
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular;
prática e teórica, arredondada para a décima mais próxima.
2 – A lista classificativa final do internato, assim como a
classificação em cada uma das provas são afixadas em local público do respectivo serviço, dispondo os candidatos
de 10 dias após a afixação para recorrer da decisão do
júripara o Ministro da Saúde.
3 – O recurso hierárquico deve ser entregue no estabelecimento responsável pelo processo de avaliação final, o qual
o remeterá de imediato ao Ministro da Saúde.
Art.º 70º - Falta de aproveitamento
1 – Em caso de falta de aproveitamento na avaliação final,
sem prejuízo das situações enquadradas no artigo 57º, o
júri, através do orientador de formação do interno, proporá um programa de formação tendente a corrigir as deficiências formativas encontradas; essa formação durará
até à época de avaliação final seguinte, data em que o interno se deve apresentar de novo à avaliação final.
2 – A falta de aproveitamento na repetição da avaliação
final determina a cessação de contrato e a consequente
desvinculação do interno.
3 – Após a desvinculação, o candidato poderá ainda apresentar-se a avaliação final em épocas sucessivas.
4 – Para esse efeito, o candidato deverá informar de imediato ao Departamento de Recursos Humanos da Saúde,
através do estabelecimento onde esteve colocado, o seu
desejo de se apresentar de novo a avaliação final.
5 – A falta de comparência do candidato em qualquer dos
dias de prova em que seja exigida a sua presença determina a cessação do contrato, salvo nos casos fundamentados
em motivo de força maior devida e tempestivamente justificados e aceites pelo Departamento de Recursos Humanos da Saúde, ouvida a Comissão Nacional dos Internatos
Médicos.
SECÇÃO V - FUNDAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL

Art.º 71º - Classificação final do internato
Todas as operações conducentes à classificação da avaliação final e da classificação final de internato são suportadas por actas, às quais se apensam os suportes de avaliação utilizados em cada uma das provas; todos estes documentos são autenticados pelo júri.
CAPITULO X – EQUIVALÊNCIAS DE FORMAÇÃO
SECÇÃO I – EQUIPARAÇÃO A GRAUS JÁ OBTIDOS

Art.º 72º - Equivalências de diplomas, certificados
ou outros títulos
1 – Sem prejuízo do reconhecimento de diplomas, certificados ou outros títulos ao abrigo do disposto no n.º
3 do artigo 22º do decreto-lei n.º 73/90, de 6 de Março,
podem ser concedidas equivalência a estágios ou áre-

as de formação de habilitações de idênticas natureza e idoneidade obtidas em estabelecimentos
nacionais ou estrangeiros.
2 – Os títulos de especialista concedidos pela Ordem dos Médicos consideram-se equivalentes ao
grau de assistente para efeito de ingresso nas carreiras médicas.
3 – As equivalências de formação ou de qualificação profissional previstas no n. º 3 do artigo 22º
do decreto-lei 73/90, de 6 de Março, são concedidas pela aplicação do disposto no número anterior aos médicos que obtenham a equivalência ao
título de especialista, nos termos do artigo 92º
do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo
decreto-lei 282/77, de 5 de Julho, considerandose que as Comissões Técnicas são constituídas
pelos Júris Nacionais da Ordem dos Médicos.
4 – O requerimento de equivalência é dirigido ao
Ministro da Saúde, devendo mencionar a área profissional em que é pretendida a equivalência e ser
instruído com três exemplares do curriculum
vitae.
5 – O requerimento referido no número anterior
é enviado à Ordem dos Médicos, devendo o júri
emitir o respectivo parecer.
6 – O parecer do Júri deve ser enviado ao Ministro da Saúde, no prazo de 60 dias, após a recepção do requerimento na Ordem dos Médicos.
7 – A concessão de equivalência pode ser condicionada à aprovação em processo de avaliação.
8 – Para efeitos de ingresso nas carreiras médicas, as equivalências têm o valor e produzem os
efeitos correspondentes às habilitações a que forem concedidas, não dispensando o cumprimento de outras condições que sejam legalmente
exigidas para o exercício profissional em território nacional.
SECÇÃO II- EQUIVALÊNCIA AOS INTERNATOS
COMPLEMENTARES

Art.º 73º - Princípios gerais
1 – Só podem ser concedidas equivalências no âmbito dos internatos complementares a habilitações
obtidas após a conclusão do internato geral ou de
obtenção de titulo que habilite ao exercício autónomo da medicina.
2 – Podem requerer equivalência de habilitações correspondentes aos internatos complementares, no todo
ou em parte, os cidadãos portugueses e os cidadãos
estrangeiros que, ao abrigo de legislação especial,
normas comunitárias ou acordo internacional,
reunam as condições legalmente exigidas para o ingresso em carreira médica regulada pelo decreto-lei
n.º 73/90, de 6 de Março.
Art.º 74 - Equivalência total ou parcial
1 – O processo de equivalência total ou parcial ao
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programa de formação de uma especialidade é da competência da Ordem dos Médicos.
2 – Em caso de parecer negativo, a Ordem dos Médicos (ouvido o Colégio de Especialidade respectivo) indicará as insuficiências formativas encontradas e o
modo de as colmatar, nomeadamente em termos de
formação.
SECÇÃO III - INSTRUÇÃO DO PEDIDO E EFEITOS DE EQUIVALÊNCIA

Art. º 75º - Instrução do pedido de equivalência
1 – As equivalências são requeridas à Ordem dos Médicos, de acordo com o número seguinte, devendo o requerimento mencionar, obrigatoriamente, os estágios a que é
requerida a equivalência, o programa ou curso em que se
integravam, o estabelecimento onde foram adquiridas e a
especialidade a que dizem respeito.
2 – O requerimento será instruído com os elementos curriculares e documentos comprovativos da frequência e da
classificação, se atribuída, podendo ser solicitado ao candidato elementos adicionais considerados necessários para
a apreciação do pedido, nomeadamente documentos comprovativos das condições de admissão, regulamentos e programas de estudos ou de formação.
CAPÍTULO XI - OBTENÇÃO DO GRAU DE ASSISTENTE

Art.º 76º - Princípios Gerais
1 – A aprovação na avaliação final dos internatos complementares confere o grau de assistente na respectiva especialidade.

2 – A aprovação final nos internatos complementares é comprovada por diploma, conforme modelo
constante do anexo II a este Regulamento, cujos impressos constituirão exclusivo da Imprensa Nacional
Casa da Moeda.
3 – Após a obtenção do grau de assistente numa especialidade apenas poderá ser frequentado um segundo internato e mediante novo concurso de ingresso nos internatos complementares.
Art. º 77º - Diploma
1 – O diploma é emitido, a requerimento do interessado, pela Comissão Nacional dos Internatos Médicos.
2 – O diploma é homologado pelo director-geral do
Departamento de Recursos Humanos da Saúde e pelo
Presidente da Ordem dos Médicos.
3 – De cada diploma a entidade que o homologa lavrará termo em livro próprio.
4 – Com a assinatura do titular do órgão que emite o
diploma serão inutilizadas estampilhas fiscais no valor fixado na Tabela Geral do Imposto do Selo.
CAPÍTULO XII- REMUNERAÇÕES E SUPLEMENTOS

Art.º 78º - Remuneração e Suplementos
1 – A remuneração e suplementos dos internos são
fixados em diploma próprio.

Sob a direcção do Maestro Ivo Cruz, a Ópera de Câmara do Real Theatro de Queluz trouxe ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM, em 16 de
Maio, a Opereta de Franz Lehár «A Viúva Alegre». Limitações de espaço, não nos permitiram dar maior destaque ao evento. De qualquer modo não
podíamos deixar de o registar nas páginas da “nortemédico”.

60

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
4 – Face às dúvidas existentes relativamente à reorganização dos serviços de oncologia pediátrica, o CRN solicitou
às Direcções dos Colégios de Pediatria e de Oncologia Médica a resposta às questões formuladas nos Documentos
4 e 5. A resposta a estas questões consta dos Documentos
6 e 7. Com base naqueles pareceres, o CRN deliberou informar o Senhor Ministro da Saúde, o Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte e os Presidentes dos
Conselhos de Administração do Hospital de S. João e do
IPO-Porto que a posição da Ordem dos Médicos é favorável à concentração dos serviços de oncologia pediátrica
no IPO-Porto.
5 – Relativamente a um Protocolo de Colaboração entre a
empresa Netsaúde e o Ministério da Saúde, o CRN solicitou um parecer ao Conselho Nacional de Ética e
Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos, à Procuradoria Geral da República e à Direcção Geral de Contribuições e Impostos, conforme consta dos Documentos 8 e 9.

2 – FORMAÇÃO MÉDICA

1 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
1 – A propósito do Centro Materno-Infantil do Norte o
CRN emitiu o comunicado que consta do Documento 1.
2 – A Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina
Geral e Familiar emitiu o comunicado constante do Documento 2 referente às consequências e implicações do
novo modelo de receita médica da autoria do Senhor Ministro da Saúde. O CRN subscreve, por completo, a posição aí traduzida.
3 – Face à relevância técnica e humana dos acontecimentos relacionados com o falecimento de várias crianças objecto de assistência no Hospital de Guimarães, o CRN
emitiu o comunicado constante do Documento 3.

1 – Sob proposta do CRN o CNE aprovou uma proposta
de portaria referente à prestação de serviço de urgência
durante o internato complementar. Esta proposta que será
enviada ao Ministro da Saúde consta do Documento 10.
2 – Relativamente ao despacho constante do Documento
11, o CRN emitiu o comunicado que consta do Documento 12 apoiando a iniciativa do Coordenador da SubRegião de Saúde do Porto, Dr. Miguel Galaghar.

3 – POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1 – Face à campanha da Associação Nacional de Farmácias em que se induzem os doentes a recorrerem aos especialistas do medicamento (isto é aos farmacêuticos que trabalham nas farmácias), o CRN realizou a Conferência de
Imprensa onde foi divulgado o texto reproduzido no Documento 13 e publicou, sob a forma de publicidade paga,
o comunicado que consta do Documento 14, onde se
interroga publicamente o Senhor Ministro da Saúde sobre
o seu silêncio relativamente àquela campanha.
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4 – ORGANIZAÇÃO REGIONAL
1 – A propósito de uma reunião partidária promovida na
Ordem dos Médicos pelo candidato à presidência da Comissão Concelhia do PS do Porto, Engenheiro Nuno Cardoso, o CRN emitiu o comunicado que consta do Documento 15.
2 – O CRN negociou com a Companhia de Seguros AMA
a realização de um seguro de responsabilidade civil para
empresas de saúde. A apresentação deste seguro consta
dos Documentos 16 e 17.

5 – ORGANIZAÇÃO DISTRITAL
1 – Decorreu no dia 5 de Maio uma Reunião dos Delegados da Ordem dos Médicos nos Hospitais com vista à troca de informações relativa à legislação sobre Hospitais, quer
no que se refere a Hospitais transformados em sociedades
anónimas quer no que se refere àqueles que não sofreram
aquela transformação.
Doc. 1 (27-03-03)
POSIÇÃO DO CRNOM SOBRE O CENTRO MATERNOINFANTIL DO NORTE
1 – Nos últimos dias vários Órgãos de Informação noticiaram a presença do Presidente do Colégio da Especialidade
de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos em reuniões com dirigentes do Ministério da Saúde a propósito
do Centro Materno-Infantil do Norte.
2 – O Conselho Regional do Norte reconhece ao Senhor
Ministro da Saúde a possibilidade de convocar médicos que,
a titulo estritamente pessoal, forneçam ao Senhor Ministro
da Saúde pareceres ou opiniões também estritamente pessoais. Só nessa qualidade pessoal é que, a serem verdadeiras as referidas notícias, o Dr. Luís Graça poderá ser tido por
conselheiro do Senhor Ministro da Saúde.
3 – Consultado o Presidente da Ordem dos Médicos, informa-se a opinião pública do Porto e do Norte que nem o
Conselho Regional do Norte nem o Conselho Nacional Executivo autorizaram o Presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia a emitir quaisquer opiniões
relativas ao Centro Materno-Infantil do Norte junto do Ministério da Saúde. Assim, quaisquer opiniões que aquele
médico tenha emitido não vinculam a Ordem dos Médicos,
que, por isso, se reserva o direito de as invalidar.
4 – Sem prejuízo das iniciativas internas que considere adequadas ao cumprimento dos regulamentos da Ordem dos
Médicos, o Conselho Regional do Norte irá designar uma
Comissão de Peritos que elabore um relatório fundamentado que permita à Ordem dos Médicos emitir o seu parecer
sobre o Centro Materno-Infantil do Norte. Só após a aprovação deste relatório pelos órgãos executivos da Ordem dos
Médicos é que o Senhor Ministro da Saúde poderá arrogarse o direito de afirmar que obteve a posição da Ordem dos
Médicos sobre qualquer matéria relacionada com o Centro
Materno-Infantil do Norte.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 2
COMUNICADO DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DA
ESPECIALIDADE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DA
ORDEM DOS MÉDICOS
OS TRÊS PRIMEIROS MESES DAS NOVAS RECEITAS E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO SENHOR MINISTRO
PROFISSIONAL ECONOMISTA
O Senhor Ministro da Saúde, Profissional Economista, fez
uma Portaria em 18 de Novembro passado que entrou em
vigor em 1 de Janeiro presente com a intenção expressa de
facilitar o acesso dos doentes aos medicamentos, sem prejuízo do imprescindível controlo médico sobre os níveis de
prescrição e com a vantagem da diminuição dos custos sociais e de ser uma relevante contribuição para o descongestionamento dos serviços prestadores.
O que aconteceu, de facto, passados 3 meses: PRECISAMENTE O CONTRÁRIO.
EM RELAÇÃO AOS DOENTES:
• Aumenta o n° de vezes que os doentes têm de vir às consultas.
• Diminui o tempo clínico da consulta.
• Diminui o número de embalagens de 6 para 4 e de 4 para
2 por especialidade, o que tem um efeito perverso:
– Aumenta os gastos em impressos.
• Aumenta, com as substituições pelos Farmacêuticos, as
confusões possíveis dada a iliteracia da grande parte da
população que identifica pelas cores, forma e dimensões.
• Restringindo, do ponto de vista psicomotor, o movimento
do braço médico (como já defendia o seu antecessor Prof.
Correia de Campos), certamente terá provocado um efeito de diminuição de prescrição. TERÁ SIDO BENÉFICA?
CONCLUINDO: EM NADA BENEFICIOU O DOENTE, NEM A
QUALIDADE DA CONSULTA, NEM CUMPRIU A PREOCUPAÇÃO DO SENHOR MINISTRO PROFISSIONAL ECONOMISTA QUE DIZ TER COM OS DOENTES.
EM RELAÇÃO AOS MÉDICOS:
• Aumento desnecessário, absurdo e até, a nosso ver,
inconstitucional de informações (o n° de telefone do doente?), cruzado com o do médico e com a sua especialidade... de infecciologia, DSTs, oncologia, psiquiatria, etc.,
é uma violação da confidencialidade dos doentes.
• Só um Profissional Economista é que poderia pensar que
uma receita de manipulados se pode fazer na exiguidade
daquele espaço ou um Médico que nunca tenha aprendido ou nunca tenha prescrito, e às vezes também os há em
funções oficiais.
• Algures, disse o Sr. Ministro ser o «lobby» da Saúde. Mas
mais parece de quem tem a Saúde por «hobby» avalizar
um tipo de Receita que deixa um ínfimo campo para a descrição da posologia, que para mais não serve do que para
as necessárias e perigosas abreviaturas e frases condensa-das, à consideração do intérprete da Farmácia.
• Mas o Senhor Ministro Profissional Economista que é tido
como um bom Gestor e Estratega vai certamente saber
justificar ao Tribunal de Contas, senão à Assembleia da
República ou talvez até à sua austera Colega Ferreira Leite, como delapidou milhões de receitas em todo o país
substituindo-as por exemplares impressos 4 vezes, com
maior gasto de tinta, em papel mais caro e, não obstante,
facilmente falsificável!!!
• Obrigação dos Médicos no Exercício Privado de pagarmos
estes luxos do Senhor Ministro!
• A obrigação de autorizarmos ou negarmos a utilização de
genéricos que, como sabemos da prática em todo o país
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real, não são iguais, provavelmente por efeito dos excipientes ou da
farmacocinética, não sabemos porquê, nem sabem os serviços... Mas
"que las hay... hay!"
• O gasto de tempo com a identificação por DCI de todos os princípios activos nas associações medicamentosas principalmente com
aquelas horríveis e ilegíveis listas verdes do Infarmed!
EM RELAÇÃO AOS CUSTOS SOCIAIS:
• Como se demonstrou, os custos directos aumentaram em materiais
e em mão-de-obra, e os indirectos em desperdícios.
• Os benefícios só melhoraram se se prescreveram mais genéricos – e
até acreditamos que isso tenha acontecido, pelo menos nos genéricos de marca. Não será, porém, de esquecer os vários genéricos mais
caros do que similares que o não são.
• Se a isto juntarmos uma questão que, sendo colateral, coincide no
tempo, como seja a mais impensável das confusões que actualmente se verifica pelos diversos e avulsos redimensionamentos das embalagens de medicamentos, em que o mesmo tipo de fármaco pode
ter apresentações as mais díspares, com desperdícios de utilização
ou insuficiência de terapêuticas, facilmente se percebe a tempestade instalada por quem semeou ventos inúteis.
• Feitas as contas, se o Senhor Ministro Profissional Economicista em
vez de tentar poupar contra os Médicos com artifícios burocráticos,
lhes facilitasse a vida com uma verdadeira informatização da prescrição e dos Registos teria feito uma medida estratégica que beneficiava a todos e teria o nosso apoio, provavelmente teria menos custos e
facilitaria uma actualização autocrítica da capacidade de prescrição
dos Clínicos em lugar da irritação que gera em nós com medidas
possidónias.
EM RELAÇÃO AO DESCONGESTIONAMENTO DOS SERVIÇOS:
• Não foi isso que aconteceu nos primeiros três meses em que ainda
não esteve disponível em grande parte do País real a Receita
Renovável.
• Para além das questões éticas e legais que o facto desta Receita ser
feita por decalque levanta, o seu elevado custo gráfico e em materiais, em presença do benefício da informatização a todos os níveis,
incluindo o do controlo com poupança efectiva de materiais e de
mão-de-obra, não abonam muito em favor do Senhor Ministro Profissional de Economia com a Especialidade de Gestor e Estratega.
PORTANTO, O NOVO RECEITUÁRIO FALHOU NA MAIOR PARTE DOS
EFEITOS QUE O SENHOR MINISTRO PROFISSIONAL ECONOMISTA
COM A ESPECIALIDADE DE GESTOR SE PROPUNHA.
MAS O SENHOR MINISTRO ESTRATEGA É CRIADOR DE EVENTOS?
Como os Senhores jornalistas sabem muito melhor do que eu, há tradições que se mantêm na Imprensa, pelo menos na escrita, apesar da
evolução dos tempos. Uma dessas tradições é a de no dia 1 de Abril se
publicar pelo menos uma mentira. Mas também havia uma tradição
dentro da Imprensa diária – O Diário da República não entrava nessa
tradição – mas, este ano, publicou-se o Decreto-Lei 60/2003!
Aqui durante meses ao introduzir o aforismo "Para quê um Médico de
Família se pode ter uma Família de Médicos?" não só pretendeu justificar os médicos assistentes indiferenciados, como repetindo a cassete "O Ministro e o Povo contra o lobby dos Médicos de Família", tentou fazer passar a ideia de que éramos reaccionários e nos opúnhamos às mudanças e os utentes estavam contra nós. Foi preciso um
estudo independente do Dr. Villaverde Cabral demonstrar o contrário
para começar a tentar mudar a perspectiva, mas como escrevia o nosso Colega Acácio Gouveia "Não creio que o MS ignore mais do que é

importante para a sua estratégia, a cassete das bichas de madrugada às portas dos CS e da não marcação de consultas
pelo telefone é resultado não de casmurro desconhecimento, mas de conveniência de Marketing. Quer dizer, não importa se é ou não verdade, é preciso que tal pareça para
legitimar a política de terra queimada. O Ministro não quer
melhorar o sistema quer substitui-lo, e por isso quanto pior
melhor."
O Senhor Ministro profissional economista Estratega por
vocação "subordina na prática as necessidades da Saúde às
restrições de financiamento", como escrevem alguns Deputados para pedir a Apreciação Parlamentar do Decreto.
O Senhor Ministro profissional Economista por vocação
Estratega prepara-se para nomear Directores não Médicos,
e até de fora da função pública, a quem vai pagar principescamente (desde 1982 os Médicos desempenharam estas funções sem ganharem mais do que o seu salário), e Coordenadores de unidades Médicas sem olhar às hierarquias de
qualidade e diferenciação obtidas por Provas Públicas. Porque provavelmente o Senhor Ministro que é melhor
Estratega do que Gestor só sabe trabalhar com medíocres
que nunca quiseram progredir. Sim, porque em Medicina
Geral e Familiar só não fez formação profissional e científica quem não quis.
Só um Senhor Ministro Profissional Economista, Gestor
questionável mas bom Estratega pode convencer o Senhor
Primeiro-ministro e a Senhora Ministra das Finanças, o Tribunal de Contas e o Senhor Presidente da República que
gastar mensalmente uma verba entre 1864 Euros e 1535 Euros
vezes cerca de 400 Centros de Saúde sem aumentar a sua
capacidade de trabalho, o que significa cerca de 2 milhões
de contos por ano(!!!) é uma boa Gestão!!!
Só um Senhor Ministro Profissional Economista, Gestor por
antiguidade mas Eminente Estratega na destruição das Carreiras e tentativa de o fazer nas Especialidades, com o objectivo mais ou menos aparente, mas sempre negado, de
privatizar o que pode dar lucro, pode acreditar que nestas
condições os Médicos vão aceitar responder ética, judicial,
criminal ou até socialmente quando é obrigado por uma
Chefia, não necessariamente técnica e científica, a cumprir
as suas ordens que perseguem objectivos exclusiva ou mesmo apenas excessivamente económico-financeiros .
Só um Senhor Ministro Profissional Economista, Gestor por
tradição mas Estratega por convicção é que pode pensar que
a vigilância do desempenho Médico seja exercida por um
Director Profissional não Médico, que organizará e supervisionará as actividades de formação e investigação dos
Médicos e define a política de formação contínua e aplica a
política de incentivos!!!... E pensará que nem os Sindicatos,
nem as Associações, nem principalmente o Colégio e a Ordem vão deixar de intervir nas suas respectivas áreas de
competência?
Julgávamos que a enorme intuição Estratégica do Senhor
Ministro o tivesse feito aproveitar o dia 5 de Abril. Temos a
sensação de que é uma oportunidade perdida de que se vai
arrepender. Mas o Estratega é ele, nós apenas os Profissionais Médicos.
Carlos Mendes Leal
Presidente da Direcção do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos
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Doc. 3 (23-04-03)
MORTE DE CRIANÇAS NO HOSPITAL DE GUIMARÃES
– INFORMAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS –
1 – É função da Ordem dos Médicos defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional médicas, a fim de assegurar e fazer
respeitar o direito dos utentes a uma medicina qualificada e dar parecer sobre todos os assuntos relacionados com o ensino, com o exercício
da medicina e com a organização dos serviços que se ocupem da saúde, sempre que julgue conveniente fazê-lo, junto das entidades oficiais
competentes ou quando por estas for consultada.
2 – Verifica o CRN da OM que se começa a instalar um clima de dúvida quanto às circunstâncias e responsabilidades que envolvem o
falecimento de várias crianças e cujo epicentro geográfico é, aparentemente, o Hospital de Guimarães.
3 – Nos termos das suas competências, não pode o CRN ser alheio a uma situação que envolve a vida de doentes ou colaborar com
situações de irresponsabilidade, se estas existirem.
Enquanto entidade independente de qualquer tipo de poder, deliberou o CRN anunciar que se encontra disponível para nomear rapidamente
uma Comissão Pericial com vista a contribuir para o esclarecimento desta situação. Esta Comissão está por isso à disposição do Ministério da
Saúde, do Poder Judicial se este vier a intervir e, sobretudo, das famílias das crianças falecidas.
A todos os familiares destas crianças o CRN dirige singelamente uma palavra de conforto e manifesta as suas sinceras condolências.
O Conselho Regional do Norte

Doc. 4
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Doc. 5
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Ex.mo Senhor
Presidente da Direcção do Colégio de Pediatria

Ex.mo Senhor
Presidente da Direcção do Colégio Oncologia Médica

Relativamente à reestruturação dos serviços de oncologia
pediátrica, solicita o CRN o parecer técnico do Colégio de que
Vossa Ex.ª é digníssimo Presidente relativamente às seguintes
questões:

Relativamente à reestruturação dos serviços de oncologia
pediátrica, solicita o CRN o parecer técnico do Colégio de que
Vossa Ex.ª é digníssimo Presidente relativamente às seguintes
questões:

1 – Os níveis de qualificação técnico profissional dos médicos
que asseguram cuidados assistenciais a crianças com patologia
oncológica são diferentes no Hospital de S. João e no IPO-Porto? Se sim, quais são essas diferenças?

1 – Os níveis de qualificação técnico profissional dos médicos
que asseguram cuidados assistenciais a crianças com patologia
oncológica são diferentes no Hospital de S. João e no IPO-Porto? Se sim, quais são essas diferenças?

2 – A casuística de patologia oncológica pediátrica é substancialmente diferente entre o Hospital de S. João e o IPO-Porto? Se
sim, em que aspectos?

2 – A casuística de patologia oncológica pediátrica é substancialmente diferente entre o Hospital de S. João e o IPO-Porto? Se
sim, em que aspectos?

3 – Os meios auxiliares de diagnóstico e os meios terapêuticos
disponíveis, exigíveis à prestação de cuidados médicos de oncologia pediátrica, são diferentes entre o Hospital de S. João e o
IPO-Porto? Se sim, quais?

3 – Os meios auxiliares de diagnóstico e os meios terapêuticos
disponíveis, exigíveis à prestação de cuidados médicos de oncologia pediátrica, são diferentes entre o Hospital de S. João e o
IPO-Porto? Se sim, quais?

4 – As condições de internamento e de assistência em ambulatório para crianças com patologia oncológica são diferentes entre
o Hospital de S. João e o IPO-Porto? Se sim, em que aspectos?

4 – As condições de internamento e de assistência em ambulatório para crianças com patologia oncológica são diferentes entre
o Hospital de S. João e o IPO-Porto? Se sim, em que aspectos?

Solicitando uma resposta célere a estas questões, peço-lhe que
aceite os meus melhores cumprimentos.

Solicitando uma resposta célere a estas questões, peço-lhe que
aceite os meus melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Regional

O Presidente do Conselho Regional

Doc. 6
RESPOSTA DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE
ONCOLOGIA MÉDICA
Em resposta ao Vosso Ofício n.º 878 de 22-4-03 dá-se o seguinte
parecer :
1 – Os níveis de qualificação técnico profissional dos médicos
dos Serviços de Pediatria do IPO e do Hospital de S. João são
os mesmos: Especialistas em Pediatria. Contudo, uma vivência
profissional numa Instituição vocacionada unicamente para o
tratamento do cancro resulta normalmente numa maior diferenciação dos seus especialistas na área da Oncologia.
2 – No momento actual o número de doentes oncológicos
pediátricos é equivalente no IPO e no Hospital S. João. A abertura do Serviço Urgência Pediátrico no Hospital S. João como

único de referência da ARS Norte resultou numa drenagem
preferencial para este Hospital das doenças oncológicas que
se manifestam como situações agudas.
No entanto é de referir que até Dezembro 2001 o nº de novos
casos/ano recebidos no Serviço de Pediatria do IPO foi sempre
superior a 50 enquanto que no Serviço de Pediatria do Hospital S. João foi menor.
O nº de 50 novos doentes/ ano é o número mínimo considerado suficiente para credenciar uma Unidade Pediátrica Oncológica, recomendações da Universal Society Pediatric Oncology
(USPO).
No ano 2002 foram registados no Serviço de Pediatria do IPO
36 novos casos e no Serviço de Pediatria do Hospital S. João 43
novos casos, o que significa que nenhum reúne número suficiente de casos de acordo com os critérios de idoneidade.
3 – Relativamente aos meios auxiliares de diagnóstico labora-
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torial disponíveis e necessários para a prestação de cuidados
médicos em pediatria oncológica, podem considerar-se semelhantes nas duas Instituições.
Em relação aos meios auxiliares de diagnóstico imagiológico,
importa considerar que está em fase de aquisição um equipamento de PET (Tomografia de Emissão de Positrões) para o Departamento de Diagnóstico de Imagem do IPO, com previsibilidade de funcionamento em Maio de 2004.
Trata-se de um equipamento altamente diferencial e complexo,
de utilização crescente no estadiamento e avaliação da resposta terapêutica de muitas neoplasias malignas.
Relativamente aos meios terapêuticos disponíveis para tratamento de doentes oncológicos, existe no IPO do Porto o Serviço de
Transplantação de Medula Óssea, único na Região Norte e Centro do País, com uma tecnologia e experiência indispensáveis
ao tratamento de determinados tipos de neoplasias malignas
da criança.
Em relação ao tratamento por Radiações poderemos considerar
serem os meios equivalentes nas duas Instituições, no entanto
convém realçar que o Serviço de Radioterapia do Hospital de S.
João depende totalmente para o seu funcionamento do apoio
do Serviço de Física do Departamento de Radioterapia do IPO
do Porto.
Refere-se ainda ser possível a realização no IPO do Porto de
terapêuticas com I131 e I131MIBG no tratamento de tumores endócrinos, técnicas estas não existentes no Hospital de S. João.
4 – Quanto às condições de internamento e de assistência
ambulatória para crianças com patologia oncológica existem algumas diferenças entre as duas Instituições.
O Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia do
Porto foi planeado e construído de raiz com o objectivo de assegurar o tratamento do cancro pediátrico em todas as suas localizações a todos os doentes da Região Norte de Portugal.
Está dotado de 24 camas, 7 das quais em quartos individuais, 5
delas pertencendo à Unidade de Neutropénicos, Unidade não
existente no Hospital de S. João.
No Serviço de Pediatria do IPO por cada doente internado há 1
cama disponível para o seu acompanhante.
Por cada 2 camas existe uma casa de banho somente para o doente e seu familiar.
Existe casa de banho independente para os funcionários.
No Serviço de Pediatria do Hospital S. João existem 2 casas de
banho de utilização comum a doentes, a familiares e a funcionários.
O Serviço de Pediatria do IPO possui ainda uma sala de reuniões com 20 lugares, 2 salas de apoio pedagógico, uma de apoio
pedagógico / lúdico para crianças até aos 5 anos e outra de apoio
a crianças mais idosas e adolescentes. Estes apoios ou não existem ou são rudimentares no Hospital de S. João.
O Serviço de Pediatria do IPO está dotado duma área própria e
exclusiva do ambulatório, com uma sala de espera própria, 3
gabinetes de consulta, 1 gabinete de enfermagem / ensino aos
Pais, uma sala de administração de citostáticos (Hospital de Dia),
condições não existentes no Serviço de Pediatria do Hospital
de S. João.
Julgo ter respondido com objectividade às questões formuladas.
Com os melhores cumprimentos.
A Presidente da Direcção do Colégio
Dra. Cândida Azevedo.

Doc. 7 (9-05-03)
RESPOSTA DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE PEDIATRIA

1 – Introdução
A instalação da Oncologia Pediátrica do Porto/Norte do país
num único centro afigura-se inevitável pela necessidade de
concentrar os recursos humanos cada vez mais escassos e
pelo número de doentes que cada um dos actuais centros
assiste, e que é insuficiente para a existência autónoma, segundo os critérios propostos pela Sociedade Internacional
(SIOP). Há dois centros candidatos a essa concentração de
recursos – o IPO e o Hospital de S. João (HSJ). Como em
situações semelhantes, há argumentos subjectivos e a proximidade física das duas instituições torna inútil a discussão da "acessibilidade".
O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos solicitou um parecer técnico sobre o assunto
formulando perguntas específicas a que responderemos e
acrescentaremos algumas questões genéricas de princípio,
como é hábito desta Direcção do Colégio de Pediatria.
Questão: Níveis de qualificação dos profissionais.
Ambos os serviços dispõem de quadros médicos qualificados, com formação e reconhecimento internacional. Ambos participam no Registo Oncológico do Norte e em protocolos oncológicos internacionais. Esta evidência é reforçada pela intenção de fundir ambos os quadros médicos e
não excluir qualquer um deles.
O serviço do HSJ tem o único grupo multidisciplinar nacional de neoplasias pediátricas do SNC, com participação de
Pediatras Oncologistas e Neurocirurgiões com larga experiência pediátrica. Esse serviço tem também a colaboração
diária do serviço de Pediatria Cirúrgica. O apoio cirúrgico
pediátrico no IPO consiste num único cirurgião pediátrico,
cuja competência é reconhecida mas não chega para fornecer todo o apoio cirúrgico a um único serviço de oncologia
do Norte.
Frequentemente alguns doentes do IPO necessitam de ser
transportados ao Hospital S. António para intervenções de
Neurocirurgia.
Questão: Casuística de patologia oncológica.
Os últimos números disponíveis revelam que o serviço do
Hospital de S. João tem maior número de novos doentes,
embora a diferença seja pouco expressiva. O facto de o HSJ
ter serviço de urgência aberto torna mais provável que seja
o seu serviço a receber novos casos de diagnóstico "agudo" ou referenciados por outras instituições. No entanto,
como se disse acima, nenhum dos dois serviços reúne o
número de novos casos requerido para manter existência
autónoma e idoneidade de formação especializada por critérios internacionais (mínimo de 50 novos doentes/ano).
Questão: Meios auxiliares de diagnóstico e de terapêutica.
Ambos os serviços têm acesso a meios de diagnóstico e terapêutica adequados à maioria das situações, embora no IPO
alguns serviços funcionem apenas em horários diurnos.
Questão: Condições de internamento e ambulatório.
O Serviço do IPO é bastante mais recente do que o do HSJ
e dispõe de instalações de internamento claramente melhores e mais amplas.
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No que toca às condições do ambulatório, ambos os serviços trabalham em instalações satisfatórias.
Tendo respondido às questões colocadas, a Direcção do
Colégio de Pediatria não pode deixar de enunciar também alguns princípios a que deve dar-se prioridade na
escolha do serviço onde juntar os dois existentes:
1 – A decisão relativa à Oncologia deve obedecer à mesma lógica e princípios que presidir à decisão genérica
sobre a Pediatria na região do Porto e Norte do País. Seria difícil compreender que se criasse o precedente de
analisar separadamente cada uma das especialidades
pediátricas, excepto em casos muito específicos como a
Neonatologia.
2 – A Oncologia necessita de trabalhar em estreita colaboração com a Neurocirurgia, Cirurgia Pediátrica,
Nefrologia Pediátrica, Gastrenterologia Pediátrica, etc.,
pelo que são mais evidentes as afinidades com serviços
pediátricos do que de adultos. É essencial trabalhar em
equipa com serviços que não se esgotam na prática
pediátrica mas tenham alguns especialistas com grande
experiência da vertente pediátrica da sua especialidade,
como a Neurocirurgia.
3 – A qualidade das instalações do Serviço é, sem dúvida, um factor importante de conforto para os doentes e
familiares, de satisfação para os profissionais e de melhor controlo infecção. Mas não é certamente o único,
nem o mais importante dos factores a considerar.
4 – Anuncia-se para breve uma decisão sobre a instalação do futuro Centro Pediátrico do Porto. Como se afirmou acima, a decisão relativa à Oncologia deve acompanhar a que presidir a toda a restante Pediatria. As dificuldades actuais de recursos humanos de cada um dos
serviços de oncologia devem constituir factor de pressão adicional para que essa opção seja feita e concretizada com a maior brevidade, e não iniciar um novo
"sisma" de realojamento da oncologia que, além das
despesas que envolve, seria um novo problema no futura próximo.
5 – Não pode ignorar-se a situação actual de "quase rotura" do Serviço do HSJ devido ao maior afluxo de novos doentes através do seu Serviço de Urgência, único
do Porto. Por esse motivo, e estando em causa o bem
estar dos doentes e condições de trabalho há que propor soluções a adoptar. Não defendendo soluções "temporárias" que se sabe poderem ser definitivas, é possível propor a divisão dos novos casos por áreas geográficas, à semelhança do que já acontece com os internamentos de pediatria. A médio prazo proceder-se-ia à fusão dos novos serviços no novo centro pediátrico.
Em conclusão, a opção definitiva para instalação da Oncologia Pediátrica do Porto deve acompanhar a "solução global" da Pediatria na cidade e pressionar e sua
concretização pela necessidade urgente de fundir os serviços existentes. Qualquer decisão imediata, se indispensável, e limitada à sub-especialidade deve ser encarada
como transitória.
Como se afirmou, a junção dos 2 serviços existentes deve
ser encarada como uma "fusão" de recursos sem primazia dum sobre o outro, independentemente da escolha
feita.
O Presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria,
Dr. Jorge Amil Dias.

Doc. 8
PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE
E A EMPRESA NETSAÚDE
– PEDIDO DE PARECER À PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA –
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM
1 – Vários órgãos de informação noticiaram recentemente
a realização de um Protocolo celebrado entre o Ministério
da Saúde, representado pelo Senhor Ministro da Saúde,
Dr. Luís Filipe Pereira, e a Empresa Netsaúde, representada
pelos seus Administradores José Manuel Petiz da Silva e
Nuno Francisco Fernandes Delerue Alvim de Matos.
2 – Analisado o referido Protocolo verifica-se que o mesmo pode criar obrigações jurídicas para ambas as partes
extravasando materialmente um acto daquela natureza e
consubstanciando um verdadeiro contrato, em especial no
que foca às obrigações assumidas pelo Ministério da Saúde nos termos das cláusulas terceira, quarta e quinta do
referido Protocolo.
3 – Assim entende o CRN da OM que o mesmo se deve
subordinar ao Decreto-lei 197/99, de 8 de Junho, que consagra as regras da contratação pública, nomeadamente de
serviços, bem como o Decreto-Lei 196/99, também de 8 de
Junho, que estabelece as regras gerais que visam a coordenação da aquisição e utilização de tecnologias de informação na Administração Pública.
4 – A violação daquele primeiro diploma envolve a responsabilidade civil e financeira das entidades que por tal sejam responsáveis.

5 – Um contrato desta natureza e celebrado em ajuste directo – como parece ter sido o caso – viola, assim, os princípios da transparência, publicidade, igualdade, concorrência e imparcialidade.
6 – Verifica-se ainda que na Página da Web da Empresa
Netmédico consta a promoção de aquisição de um
telemóvel para médicos aderentes, que utilizarão um número profissional virtual em que os últimos 5 dígitos
corresponderão ao número da cédula profissional da Ordem dos Médicos. Na mesma página consta a informação
que os médicos aderentes poderão gerar algum proveito
se receberem no número profissional mais de 6 chamadas/dia tendo em conta que todas chamas recebidas no
número profissional serão pagas em créditos correspondentes ao valor de 0,12 Euros por minuto. Esta remuneração coloca, desde logo, a questão de saber se esta é admissível para os médicos em regime de dedicação exclusiva à
luz do disposto no número 7 do Artigo 9º do Decreto-Lei
73/90 de 6 de Março.
7 — Acresce que esta mat ria suscita quest es ticas insa
designadamente a realiza o de actos que podem envolver r
ponsabilidade m dica por via telef nica, pagos em fun o
respectivo n mero e dura o da chamada telef nica que lev
ram j este Conselho a suscitar um parecer ao Conselho N
onal de tica e Deontologia M dicas da Ordem dos M dicos
Neste contexto, e porque a confirmar-se qualquer ofensa
ao conjunto de princípios anteriormente enumerados estaremos perante situações objectivamente contrárias aos
fins estatutários da Ordem dos Médicos, deliberou o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos solicitar à
Procuradoria Geral da República um parecer relativo às
questões atrás enunciadas e, caso se venha a revelar necessário, que seja suscitada a fiscalização do contrato acima referido por parte do Tribunal de Contas.
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Doc. 9 (11-06-03)
PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA
NETSAÚDE
– PEDIDO DE PARECER À DIRECÇÃO GERAL DAS
CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS –
Ex.mo Senhor,
Director Geral dos Impostos
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos vem, nos termos do disposto no Código do IRS, do Código de Procedimento e
do Processo Tributário e do artigo 68º da Lei Geral Tributária, requerer a V. Ex.a. que se digne emitir parecer vinculativo sobre as
seguintes questões:
1 – Nos termos da informação divulgada na página da internet
www.netmedico.pt (Documentos anexos), decorre que os médicos
que aderirem ao contrato de n.º de telemóvel profissional com a
Empresa Netsaúde serão creditados em Euro 0,12 / minuto.
2 – Pretende-se assim saber se tal crédito / pagamento constitui um
rendimento tributável em sede de IRS e/ou IRC.
3 – Requer ainda seja analisada a obrigatoriedade ou não de emissão de recibo pelos médicos que recebem tal crédito / pagamento
ou, na eventualidade de tal não ser obrigatório para os médicos,
seja analisada a obrigatoriedade de emissão de recibo pela Empresa Netsaúde.
4 – Mais se pretende seja dada a respectiva inserção fiscal, nomeadamente se aquele montante e/ou valor total da chamada (Euro 0,60
/ minuto) consubstancia despesa de saúde dedutível pelo doente.
5 – Finalmente requer a V. Ex.a se digne emitir parecer acerca de tal
remuneração / crédito consubstanciar ou não violação do regime
de exclusividade de funções na função pública atento o facto de a
entidade remuneradora ser estranha à administração pública.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(Dr. Miguel Leão)

Doc. 10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA PELOS MÉDICOS DO
INTERNATO COMPLEMENTAR
– PROPOSTA DE PORTARIA –
As crescentes exigências e responsabilidades postas no exercício
das actividades médicas e cirúrgicas especializadas, potenciadas pela
livre circulação de profissionais na União Europeia, requerem elevado níveis de formação pós-graduada.
Acresce ainda que os novos modelos de organização dos cuidados
de saúde se destinam a garantir, de forma crescente, o livre acesso
a serviços de elevada qualificação técnica. Esta elevada qualificação
implica a existência de uma formação médica contínua durante os
internatos complementares devidamente inserida em serviços
prestadores de assistência especializada, nos diversos sectores de
actividade da acção médica.
O cumprimento daqueles objectivos exige a permanente actualização dos programas de formação para cada especialidade e que aquela garanta não só as melhores condições de formação durante os
internatos complementares como também a valorização dos títulos de qualificação profissional que assegurem aos cidadãos uma
confiança crescente em modelos organizativos inovadores.
Assim, sob proposta da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional dos Internatos Médicos:
Ao abrigo do disposto nos artigos 7º, 8º e 15º do Decreto-Lei nº 128/
92, de 4 de Julho, bem como no 35º do Regulamento dos Internatos
Complementares, aprovado pela Portaria 695/95, de 30 de Junho:
1– Nos casos das especialidades em que a prestação de ser viço de
urgência dessa especialidade esteja previsto nos programas de formação, conforme o definido nas respectivas portarias, os médicos
do internato complementar devem prestar serviço de urgência em
regime de presença física, integrados em equipas de urgência da
respectiva especialidade, sob orientação, em regime de presença
física, de especialista da mesma especialidade.

2– Nos casos das especialidades em que não esteja prevista a prestação de serviço de urgência dessa especialidade
nos respectivos programas de formação, os médicos do
internato complementar devem cumprir o seu horário de
trabalho integrados no funcionamento normal do serviço
da respectiva especialidade.
3– No caso do programa de f ormação da especialidade contemplar a prestação de serviço de urgência durante a frequência de estágios parcelares, conforme o definido na
respectiva portaria, aquela prestação deve obedecer às
seguintes disposições:
a) Os médicos do internato complementar deverão prestar serviço de urgência integrados nas equipas de urgência das especialidades correspondentes aos estágios parcelares que se encontram a frequentar, sob orientação, em
regime de presença física, de especialista dessa especialidade e na instituição onde decorre o referido estágio parcelar.
b) Nos casos em que não existam equipas de urgência organizadas das especialidades correspondentes aos estágios parcelares referidos no número anterior os médicos do
internato complementar devem cumprir o respectivo horário de trabalho integrados no funcionamento normal do
serviço da especialidade correspondente ao estágio parcelar que se encontram a frequentar, salvo se, de acordo
com o respectivo programa de formação, se aplicar o previsto no n.º 1 da presente Portaria.

Doc. 11 (19-03-03)
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELO COORDENADOR DA
SUB-REGIÃO DE SAÚDE DO PORTO NOS DIRECTORES DOS
CENTROS DE SAÚDE
DESPACHO Nº 6640/2003 PUBLICADO NA II SÉRIE DO DIÁRIO
DA REPÚBLICA EM 3 DE ABRIL DE 2003
Despacho n.º 6640/2003 (2ª série) – No uso da faculdade
conferida pela deliberação n.º 1644/2002, de 11 de Setembro, do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, e pelo despacho n.º 25 494/2002,
de 11 de Setembro, do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte,
publicados no Diário da República, 2ª série, n.º 275 e 276,
de 28 e 29 de Novembro de 2002, respectivamente, e ao
abrigo do disposto nos artigos 35º e seguintes do Código
do Procedimento Administrativo, subdelego nas direcções
dos centros de saúde a competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito da sua unidade orgânica:
1 – Afectar o pessoal na área de intervenção do respectivo
centro de saúde;
2 – Aprovar os respectivos planos de férias e suas alterações, bem como acumulações, nos termos legais;
3 – Justificar ou injustificar faltas;
4 – Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em
juízo, quando requisitados nos termos da lei de processo;
5 – Conceder licenças até 30 dias;
6 – Conferir posse ao pessoal da área do respectivo centro
de saúde, exceptuando o pessoal médico e o de enfermagem;
7 – Autorizar as deslocações de pessoal, nomeadamente
quando incumbido de missões de fiscalização, orientação
e recolha de elementos de estudo, junto de serviços ou
instalações relacionados com as suas funções;

67

8 – Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos,
reuniões, seminários, colóquios, curso de formação ou outras
iniciativas semelhantes realizadas no País, desde que não resultem encargos, remetendo mensalmente à Divisão de Gestão de
Recursos Humanos listagens das autorizações;
9 – Autorizar as requisições de transporte mais económico ou
adequado à natureza da missão, incluindo o recurso a passes
ou assinaturas de transporte público, bem como a automóvel
de aluguer, nos termos das disposições legais em vigor, com
exclusão de uso de automóvel próprio;
10 – Autorizar o reembolso de despesas de transporte, não previamente autorizadas, dentro da localidade de serviço;
11 – Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido, por
motivo de doença, com obrigatoriedade de comunicação à Divisão de Recursos Humanos;
12 – Mandar verificar o estado de doença, comprovada por atestado médico, bem como mandar submeter os funcionários ou
agentes a junta médica, nos termos dos artigos 36º, 37º e 39º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
13 – Conceder as regalias previstas na Lei n.º 116/97, de 4 de Novembro, aos funcionários que reúnam as condições para serem
trabalhadores-estudantes;
14 – Conceder as regalias previstas na Lei n.º 17/95, de 9 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 194/96, de 16 de Outubro, com obrigatoriedade de comunicação à Divisão de Gestão de Recurso Humanos;
15 – Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados nos respectivos serviços, excepto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados;
16 – Movimentar todas as contas, quer a débito quer a crédito,
incluindo cheques e outras ordens de pagamento, sendo sempre obrigatórias duas assinaturas;
17 – Autorizar, dentro dos limites orçamentais fixados e demais
normas em vigor, a aquisição de bens e serviços correntes até
ao limite mensal de Euro 2000;
18 – Autorizar, dentro dos limites orçamentais fixados e demais
normas em vigor, as reparações de equipamentos e instalações,
de carácter urgente, até ao limite mensal de Euro 1300;
19 – Autorizar a manutenção e reparação de viaturas até ao limite mensal de Euro 250;
Este despacho produz efeitos a partir de 19 de Julho de 2002,
ficando, por este meio, ratificados todos os actos que, no âmbito dos poderes ora subdelegados, tenham sido praticados.
O Coordenador,
Miguel Joaquim da Silva Dias Galaghar.

Doc. 12 (28-04-03)
DESPACHO N.º 6640/2003 DE 3 DE ABRIL DE 2003-04-28
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS DIRECTORES DOS CENTROS DE SAÚDE
EM MATÉRIAS RELATIVAS À FORMAÇÃO MÉDICA
– POSIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS –
1 – No dia 3 de Abril de 2003 foi publicado o Despacho N.º 6640/2003 da autoria do
Coordenador da Sub-Região de Saúde do Porto, Dr. Miguel Galaghar que entre outras subdelegações de competências comete aos Directores dos Centros de Saúde
"autorizar a inscrição e a participação em estágios, congressos, reuniões, seminários,
colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes realizadas no País,
desde que não resultem encargos, remetendo mensalmente à Divisão de Gestão de
Recursos Humanos listagem das autorizações".
2 – Esta medida merece o vivo aplauso do CRN da OM visto que permite o real
exercício da liberdade de formação dos médicos e reflecte, com toda clareza, que os
princípios que o Dr. Miguel Galaghar defendeu e praticou quando membro do CRN
continuam a ser defendidos e praticados ainda que no desempenho de outras funções.
3 – Esta medida demonstra como é possível flexibilizar e desburocratizar o funcionamento dos Centros de Saúde sem necessidade de recorrer a pseudo-gestores iluminados.
4 – Esta medida demonstra porque é que o Director de um Centro de Saúde deve ser
obrigatoriamente um médico especialista em Medicina Geral e Familiar, ao contrário
do que pensa o Senhor Ministro da Saúde.
5 – O CRN da OM apela assim a todos os Coordenadores das Sub-Regiões de Saúde
para que adoptem de imediato as mesmas medidas em boa hora tomadas pelo Coordenador da Sub-Região do Porto, Dr. Miguel Galaghar.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Doc. 13 (31-05-03)
CAMPANHA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS (ANF)...
DUAS PERGUNTAS AO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM EM 31 DE MAIO DE 2003
Os factos:
1 – É sabido que o Senhor Ministro da Saúde foi um profissional gestor ligado a um
grupo económico com interesses na saúde, o Grupo Mello. Isto é normal.
2 – É sabido que a Associação Nacional de Farmácias é sócia do Grupo Mello no
Hospital Amadora Sintra. Isto é normal.
3 – É sabido que o Senhor Ministro da Saúde negociou com a ANF um acordo em
que esta passa a cobrar juros ao Estado a 30 dias e não a 70 dias. Isto é normal porque
o Senhor Ministro da Saúde é Ministro da Saúde.
4 – O Senhor Ministro da Saúde lançou uma campanha de promoção de genéricos
em que se apelava aos doentes para confiarem nos médicos e suas prescrições e
para a qual até foi contratado um médico para desempenhar as funções de agente
publicitário. Isto é normal porque o Senhor Ministro da Saúde é Ministro da Saúde.
5 – A ANF apoiou e apoia a campanha do Senhor Ministro. Isto é normal porque a
ANF tem o direito de apoiar a política e as campanhas do Senhor Ministro da Saúde.
6 – O Senhor Ministro da Saúde condenou a APIFARMA por esta lançar uma campanha onde se afirmava para os doentes confiarem no seu médico. Isto é normal porque o Senhor Ministro da Saúde é Ministro da Saúde.
7 – O último facto: A ANF acaba de lançar uma campanha publicitária onde se afirma
"Se tem dúvidas sobre medicamentos, fale com o especialista. Vá à sua farmácia". Isto
também é normal, porque a ANF pode promover as campanhas que entender.
As perguntas:
Para que tudo seja normal, coerente e transparente o CRN solicita publicamente ao
Senhor Ministro da Saúde que responda às seguintes questões:
a) Relativamente à campanha da ANF: Vossa Exª é contra? Vossa Ex.ª é a favor ? Vossa
Ex.ª é indiferente?
b) Para Vossa Ex.ª, quem são os especialistas do medicamento?
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Doc. 14 (03-06-03)
MEDICAMENTOS
–INFORMAÇÃO A OS PORTUGUESES –
A PROPÓSITO DA CAMPANHA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS
(ANF)...

Doc. 16
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL PARA
EMPRESAS DE SAÚDE NEGOCIADO ENTRE O CRNOM E
A COMPANHIA DE SEGUROS AMA (AGRUPACIÓN
MUTUAL ASEGURADORA)
Ex.mo (a) Colega (a)

O CONTEXTO:
1 – Sabia que o Senhor Ministro da Saúde foi um profissional gestor ligado a
um grupo económico com interesses na saúde, o Grupo Mello?
2 – Sabia que a Associação Nacional de Farmácias é sócia do Grupo Mello no
Hospital Amadora Sintra?
3 – Sabia que o Senhor Ministro da Saúde negociou com a Associação Nacional
de Farmácias um acordo em que esta passa a cobrar juros ao Estado ao fim de
30 dias e não ao fim de 70 dias, como até agora?

No âmbito do protocolo de cooperação entre a Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos e a Mutua de
Seguros AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) enviolhe um resumo das Condições Especiais do Seguro de
Responsabilidade Civil Geral para Empresas de Saúde.
Este tipo de seguro resultou de uma negociação entre as
duas entidades, na perspectiva de o adaptar às necessidades das empresas de saúde, em geral, e dos médicos
em particular.

4 – Sabia que a Associação Nacional de Farmácias apoia a política do Senhor
Ministro da Saúde?

Esta apólice garante a cobertura de riscos de responsabilidade civil, naturalmente variáveis conforme os riscos a
5 — Sabia que a Associa o Nacional de Farm cias acaba de lan ar umaproteger,
campanha
inerentes às actividade dos médicos e seus copublicit ria onde se afirma "Se tem d vidas sobre medicamentos, fale
com o espelaboradores
e auxiliares, exercidas no contexto de sociecialista. V
sua farm cia"?
dades ou empresas, independentemente da especialidade ou especialidades envolvidas. A celebração do conN S SABEMOS QUE A ASSOCIA O NACIONAL DE FARM CIAS CONHECE A
COR, A EMBALAGEM, A PRATELEIRA, OS PRE OS E AS MARGENS DE LUCRO trato de seguro com a Mutua de Seguros AMA está apenas condicionada ao registo junto da Ordem dos MédiDOS PRODUTOS ¸ VENDA NAS FARM CIAS.
cos do Tomador do Seguro, nomeadamente através da
N S, OS M DICOS, CONHECEMOS OS MEDICAMENTOS E, POR ISSO, SABEidentificação da Direcção Clínica da entidade tomadora.
MOS TRATAR OS DOENTES COM OS MEDICAMENTOS INDICADOS.
Esperando que este seguro corresponda às expectativas
PERANTE ESTA CAMPANHA PUBLICIT RIA DA ASSOCIA O NACIONAL DE
do Ex.mo (a) Colega peço-lhe que aceite os meus melhoFARM CIAS PORQUE
QUE PENSA QUE O SENHOR MINISTRO DA SA DE
res cumprimentos
EST CALADO?
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Doc. 15 (09-05-03)
REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA DO CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO CONCELHIA DO PORTO DO PARTIDO
SOCIALISTA, ENGENHEIRO NUNO CARDOSO
– INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO DO PORTO E AOS MÉDICOS –
1 – Foi com surpresa que o CRN da OM tomou conhecimento de um comunicado da candidatura do Senhor Engenheiro Nuno Cardoso onde se anuncia
(sic) "Durante um Jantar-Convívio a decorrer na Ordem dos Médicos Nuno
Cardoso apresenta a sua candidatura a 200 militantes de Paranhos".
2 – Importa informar que a Ordem dos Médicos recusa qualquer ligação a esta
iniciativa partidária e recusa ainda que o bom nome da Ordem dos Médicos
esteja a ser associado a qualquer campanha partidária, neste caso concreto, do
Senhor Engenheiro Nuno Cardoso. Informa-se ainda que não é possível à Ordem dos Médicos proibir a realização de iniciativas partidárias nas suas instalações quando estas são reservadas por médicos. Na verdade, as instalações da
Ordem dos Médicos foram alugadas pelo Médico Dr. João Leite Vieira para
cerca de cento e vinte pessoas, após a candidatura do Senhor Engenheiro Nuno
Cardoso ter tido conhecimento que o aluguer das instalações da SRN da OM é
50% mais barato quando este é feito por médicos.
3 – Importa clarificar que as instalações da SRN da OM não teriam sido cedidas
à candidatura do Senhor Engenheiro Nuno Cardoso se fosse do conhecimento
do CRN que se estaria perante uma manifestação de carácter partidário com
reserva realizada por qualquer entidade ou individualidade estranha à Ordem
dos Médicos. Está, de qualquer modo, criado o precedente da realização de
acções partidárias dentro das instalações da SRN da OM. Assim, entende o CRN
que todos os outros partidos políticos com representação parlamentar poderão, se o desejarem, usufruir das instalações da SRN da OM, utilizando (ou não)
a mesma metodologia da candidatura do Senhor Engenheiro Nuno Cardoso.
Esta decisão irá ser comunicada de imediato aos Partidos Políticos acima referidos e também à candidatura do Médico Dr. José Luís Catarino, adversário do
Senhor Engenheiro Nuno Cardoso à liderança do PS no Concelho do Porto.
4 – O CRN aproveita para instar o Senhor Engenheiro Nuno Cardoso a visitar
demoradamente as instalações da SRN da OM como militante partidário, já
que, enquanto Presidente da Câmara do Porto, nunca se dignou fazê-lo apesar
de ter sido convidado por três vezes.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

O Presidente do Conselho Regional

Doc. 17
RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL GERALEMPRESAS DE SAÚDE
TOMADOR DE SEGURO/SEGURADO:......................................
ARTº 1º – OBJECTO DO SEGURO
Pela presente Condição Especial fica garantida, até aos limites estipulados nesta Condição Especial e/ou nas Condições Particulares, a Responsabilidade Civil Extracontratual
que, ao abrigo da lei civil, seja imputável ao Tomador de
Seguro/Segurado, através do pagamento das indemnizações que legalmente lhe sejam exigíveis pelos danos
patrimoniais e/ou não patrimoniais resultantes de lesões
corporais e/ou materiais por este causadas a Terceiros, em
consequência da exploração de Actividades/Especialidades
de _______________________ identificadas nas Condições
Particulares da Apólice.
Mantém-se, na parte em que não se oponha às disposições desta Condição Especial, o estabelecido nas Condições Gerais do Ramo Responsabilidade Civil Geral.
1 – Ficam, assim, garantidos no objecto do Seguro:
a) Os edifícios e equipamentos destinados às Actividades/
Especialidades seguras, indicadas no corpo deste Artigo, quer o Tomador do Seguro/Segurado seja proprietário, arrendatário ou usufrutuário dos mesmos;
b) A actuação dos profissionais de saúde (trabalhadores e/
ou prestadores de serviços) do Tomador de Seguro/Segurado, indicados no Art. 7º desta Condição Especial,
no desempenho das suas funções, enquanto ao seu serviço;
c) A actuação dos trabalhadores e/ou prestadores de serviços do Tomador do Seguro/Segurado, com excepção
dos referidos na alínea anterior, constante do Art. 7º
desta Condição Especial, no exercício das respectivas
funções, enquanto ao seu serviço.

69

2 – A validade das garantias conferidas por esta Condição Especial depende de:
a) Estar o Tomador de Seguro/Segurado devidamente registado na respectiva Ordem profissional, nos termos por esta definidos;
b) Relativamente aos danos causados a Terceiros pelos equipamentos
utilizados pelo Tomador de Seguro/Segurado, existir contrato de manutenção e/ou assistência com Entidade para o efeito creditada;
c) Estar actualizado o quadro de trabalhadores e/ou prestadores de serviços do Tomador de Seguro/Segurado indicados no Art. 7º desta Condição Especial.
ARTº 2º – EXCLUSÕES
2.1 – Para além das exclusões indicadas no Art. 5º das Condições Gerais
da Apólice de Responsabilidade Civil, ficam expressamente excluídas das
coberturas contratuais as reclamações pelos danos decorrentes de:
a) O Tomador de Seguro/Segurado utilizar nomenclatura, anúncio ou
qualquer forma de divulgação diferente daquelas que estejam aprovadas pela respectiva Ordem Profissional;
b) Obrigações contratuais que ultrapassem a Responsabilidade Civil legal;
c) Obras ou reparações de qualquer tipo que se efectuem no local de
risco e/ou equipamentos;
d) Realização de qualquer actividade ou especialidade diferente da inerente ao risco seguro, tal como identificada no corpo do Art. 1º;
e) Desempenho de actividade profissional por trabalhadores e/ou
prestadores de serviços do Tomador de Seguro/Segurado que não
possuam a habilitação ou autorização legal necessária para o efeito;
f) Actos e/ou omissões dos trabalhadores e/ou prestadores de serviços
do Tomador de Seguro/Segurado que exorbitem as competências/
funções para as quais foram contratados e que constam do quadro
referido no Art. 7º desta Condição Especial;
g) Aplicação de técnicas inovadoras ou experimentais, ou de técnicas
que não estejam devidamente reconhecidas pela Autoridade ou Entidade competente para o efeito, como violadoras das legis artis.
h) Utilização de substâncias ou equipamentos que devam ser objecto
de qualquer seguro obrigatório de Responsabilidade Civil;
i) Danos derivados de acções, omissões ou erros originados pela extracção, transfusão e/ou conservação de sangue ou plasma sanguíneo que
tenham como consequência a aquisição, transmissão ou contágio do
síndroma de imunodeficiência adquirido (S.I.D.A.), bem como outros
actos, negligentes ou não, que tenham a mesma consequência.

ARTº 5º – ÂMBITO TERRITORIAL
As garantias desta Condição Especial apenas produzem
efeitos em relação a sinistros ocorridos em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
ART° 6° – PRÉMIO
O Prémio contratual, indicado nas Condições Particulares,
decorre dos dados constantes do Art. 7°, declarados pelo
Tomador de Seguro/Segurado, pelo que este se obriga a
comunicar à Seguradora qualquer alteração. As variações
de prémio resultantes das alterações serão objecto de adicional ou estorno calculado proporcionalmente ao tempo
a decorrer até ao vencimento seguinte.
ARTº 7º – QUADRO DE TRABALHADORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO
O Quadro de trabalhadores e/ou prestadores de serviços
do Tomador de Seguro/Segurado é composto pelas pessoas abaixo indicadas:
a) Médicos:
(Identificados por nome, número de inscrição na respectiva Ordem profissional e título de Especialidade do qual seja
titular)
b) Outros Profissionais de saúde:
(Identificados por nome, número de inscrição na respectiva Ordem profissional, quando exista, ou número de contribuinte, e as funções a desempenhar)
c) Outros trabalhadores e/ou prestadores de serviços:
(Identificados por nome, número de contribuinte, categoria e/ou funções a desempenhar)
O Tomador de Seguro/Segurado

A Seguradora

2.2 – Ficam, ainda, excluídos de qualquer indemnização os danos sofridos por bens de terceiros que, por qualquer motivo (depósito, uso, transporte, manipulação ou outro), se encontrem em poder do Tomador de
Seguro/Segurado ou de pessoas por quem este seja responsável, salvo
bens pessoais usados pelos utentes do Tomador do Seguro.
ARTº 3º – CAPITAL SEGURO
O capital seguro, indicado nas Condições Particulares da Apólice, considera-se o valor máximo indemnizável por sinistro e anuidade, independentemente do número de lesados.
ARTº 4º – ÂMBITO TEMPORAL
As garantias desta Condição Especial aplicam-se apenas aos danos ocorridos durante o período de vigência da Apólice, por factos ocorridos
durante o mesmo período, podendo ser reclamados durante os 24 meses seguintes à data de resolução do Contrato se, nesta última data, não
forem conhecidos pelo Tomador de Seguro/Segurado.
Excluem-se expressamente de todas as coberturas contratuais todas as
reclamações por quaisquer factos, danos ou eventos ocorridos anteriormente à data de início da Apólice ou posteriores à data da sua resolução
ou anulação, independentemente do momento em que sejam reclamados, mesmo que não estejam cobertas por qualquer outra Apólice. Havendo dificuldade em determinar a data do facto causador da reclamação, considerar- se-á para efeitos deste Artigo a data em que o Terceiro
consultou o Tomador de Seguro/Segurado pela primeira vez.

A realizar entre 10 de Outubro e
29 de Novembro de 2003
Duração: 60 horas
Nº de formandos: 12
Local: SRNOM
Custo: 299,28 Euro

Para mais informações contactar o Departamento de Formação da OM: Av. Almirante Gago Coutinho, 151 – 1749084 Lisboa (Telf. 218427100; Fax. 218427101)
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SECÇÃO DISTRITAL DE BRAGA OM
«MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM SAÚDE.
INICIAÇÃO AO PROGRAMA SPSS»

(recortar ou fotocopiar e enviar...)

Ficha de
Inscrição

No âmbito da formação médica contínua pós-graduada, bem como do envolvimento numa colaboração activa visando o enriquecimento da fase de pré-graduação, a Ordem dos Médicos - Secção Distrital de Braga
tem em elaboração um protocolo de cooperação com a
Universidade do Minho.
Inserido nesse projecto de cooperação está programado, numa primeira fase, um curso de curta duração,
intitulado “Métodos estatísticos em saúde – Iniciação
ao programa SPSS”.
O curso é organizado numa parceria entre a Ordem dos
Médicos e o Grupo de Investigação em Estatística da
Officina Mathematica da Universidade do Minho e conta com a colaboração dos professores Cármen Cardoso
Suarez e Otero Cepeda, da Unidade de Bioestatística da
Faculdade de Medicina da Universidade de Santiago de
Compostela.
O SPSS é, nos dias de hoje, uma das ferramentas
informáticas mais utilizadas para a realização de cálculos estatísticos. É indispensável uma formação base neste
programa para que o utilizador possa usufruir de todas

as suas potencialidades, ficando assim apto a efectuar a recolha, tratamento e análise dos dados de
forma correcta.
Ao longo do curso os diversos assuntos tratados serão analisados no SPSS e ilustrados com bases de
dados em saúde. Dos conteúdos programáticos poder-se-ão destacar: intervalos de confiança, testes de
hipóteses, regressão e análise de dados categóricos.
Os docentes e investigadores da Officina Mathematica estão aptos a colaborar com os participantes do
curso no tratamento estatístico de dados.
O curso terá lugar nas instalações da Universidade
do Minho em Guimarães, e tem a duração de 30
horas. Decorrerá nos dias 20 e 27 de Setembro, das
9 às 13 horas, nos dias 4, 11, 18 e 25 de Outubro,
das 9 às 13:30 horas e 8 de Novembro das 9 às 13
horas. A propina será de 200 euros para médicos e
100 euros para estudantes de medicina, com um
máximo de trinta formandos.
As inscrições podem ser efectuadas na secretaria da
Sede Distrital de Braga da Ordem dos Médicos ou
mediante o envio do boletim de inscrição à Sede
Distrital de Braga da Ordem dos Médicos, Rua do
Raio, Edifício Visconde do Raio, 181, 2º piso. Estará também disponível uma ficha de inscrição em
formato electrónico no endereço de email evaz@
ofmath.uminho.pt. Para informações complementares relativas a estes assuntos consultar o endereço
http://www.ofmath.uminho.pt/curso-spss/.

Métodos Estatísticos em Saúde – Iniciação ao Programa SPSS
Nome ___________________________________________________________________________________
Morada _________________________________________________________________________________
Cód. Postal _________ - __________________
Tel. ______________________; Telem.______________________; email_____________________________
Junto envio o cheque nº _____________________ no valor de ________ euros para regularização
da inscrição.
Data ___/___/___

Ass.___________________________________________

Secretariado - Secção Distrital de Braga da Ordem dos Médicos. Rua do Raio, Edifício Visconde do Raio, 181,
2º piso. Tel. 253613327; Fax.253613328
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NOVOS BENEFÍCIOS SOCIAIS
ACORDADOS PELA SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS
LISTAS QUE TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), INCLUI-SE AQUI UMA LISTAGEM DE MAIS
EMPRESAS ADERENTES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E A PERCENTAGEM DE DESCONTO ACORDADA.
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
EUROPCAR
Descontos: 1. A EUROPCAR conceder os seguintes descontos sobre a Tarifa
Nacional no momento do Aluguer: Portugal 40%; Europa 20%; Estados
Unidos e Am rica 10%; Canad 10%; Jap o 10%; Am rica Latina 10%.
Viaturas Comerciais Ligeiras: 20% em Portugal e Europa2. Sempre que a EUROPCAR disponha de uma tarifa promocional v lida no
momento do aluguer, aplicar um desconto de 5%.

HOTÉIS
GRUPO CONTINENTAL
RADISSON SAS HOTEL LISBOA
Av. Marechal Craveiro Lopes, 390 ¥ 1749-009 Lisboa
(Tel: 21 0045000; Fax: 21 0045001; reservasrad@grupo-continental.com;
www.radisson.com /lisbonpt).
Desc. 50% s/ pre o de balc o.

HOLIDAY INN LISBOA
Av. Ant nio Jos de Almeida, 28 A ¥ 1000-044 Lisboa
(Tel: 21 0044000; Fax: 21 7396672; www.holiday-inn.com/lisbonpt).
Desc. 50% s/ pre o de balc o.
HOLIDAY INN LISBON CONTINENTAL
Rua Laura Alves, 9 ¥ 1069-169 Lisboa
(Tel: 21 0046000; Fax: 21 7973769; www.holiday-inn.com/lisbon-continpt).
Desc. 50% s/ pre o de balc o.
HOTEL BONFIM-SETÚBAL (Hotel Associado)
Av. Alexandre Herculano ¥ 2900-206 Set bal
(Tel: 265 550700; Fax: 265 534858; www.grupo-continental.com).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
CLARION SUITES-LISBOA (ex-Suite Hotel D. Rodrigo)
Rua Rodrigo da Fonseca, 45/50 ¥ 1250-193 Lisboa
(Tel: 21 0046600; Fax: 21 3863000).
Desc. 40% s/ pre o de balc o.
QUALITY HOTEL PORTUS CALE (PORTO)
Av. da Boavista, 1060 ¥ 4100-113 Porto
(Tel: 22 6083900; Fax: 22 6083906; qualityboavista@choicehotel.pt).
Desc. 20% s/ pre o de balc o.
QUALITY INN (ex-Holiday INN Garden Court Porto)
P . da Batalha, 127/130 ¥ 4000-102 Porto
(Tel: 22 3392300; Fax: 22 2006009; quality.batalha@grupo-continental.com).
Desc. 35% s/ pre o de balc o.
QUALITY INN CASA DA CAMPEÃ (Vila Real/Douro)
Vale da Campe - Sardoeira - Torgueda ¥ 5000-742 Vila Real
(Tel: 259 979640/604/605; Fax: 259 979760; quality.vilareal@mail.telepac.pt).
Desc. 15% s/ pre o de balc o.
QUALITY INN SABROSA (Douro)
Av. dos Combatentes da Grande Guerra - Casa de Barros ¥ 5060 Sabrosa
(Tel: 259 930240; Fax: 259 930260; quality.douro@mail.telepac.pt).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
QUALITY INN MONTALEGRE
Rua do Avelar, 2 ¥ 5470 Montalegre
(Tel: 276 510220; Fax: 276 510228; quality.montalegre@mail.telepac.pt).
Desc. 25% s/ pre o de balc o.
QUALITY INN CARTAXO
Rua 25 de Abril - Quinta das Pratas ¥ 2070 Cartaxo
(Tel: 243 701200; Fax: 243 701201; quality.cartaxo@clix.pt).
Desc. 35% s/ pre o de balc o.
COMFORT INN VALPAÇOS
Rua Her is do Ultramar ¥ 5430-476 Valpa os
(Tel: 278 710170; Fax: 278 713525; hotelvalpa os@vizzavi.pt ).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
COMFORT HOTEL PRÍNCIPE
Av. Duque D vila, 201 ¥ 1050-082 Lisboa
(Tel: 21 3536151; Fax: 21 3534314; comfortprincipe@esoterica.pt).
Desc. 20% s/ pre o de balc o.

COMFORT HOTEL EMBAIXADOR
Av. Duque de Loul , 73 ¥ 1050-088 Lisboa
(Tel: 21 3194000; Fax: 21 3557596; comnfortembaixador@mail.telepac.pt).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
COMFORT INN FAFE
Av. do Brasil ¥ 4820 Fafe
(Tel: 253 000700; Fax: 253 595229; comfort.fafe@mail.telepac.pt).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
COMFORT INN BRAGA
Rua Damiana Maria da Silva, 20 ¥ 4700 Braga
(Tel: 253 000600; Fax: 253 676872; comnfort.braga@mail.telepac.pt).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.
COMFORT HOTEL S. MAMEDE (ESTORIL)
Av. Marginal ¥ 2670-248 Estoril
(Tel: 21 4659110; Fax: 21 4671418; hotelsmamede@ip.pt).
Desc. 30% s/ pre o de balc o.

AR CONDICIONADO - VENTILAÇÃO
ARTUR SERRANO
Rua Direita, 298 ¥ 4450-650 Le a da Palmeira
(Tel: 22 9953891; Fax: 22 9953891).
Desc. 12%.

A «Cor do Cálice» é o título de um livro da autoria do Dr. Duarte Bento
que se encontra já à venda nas livrarias. O Dr. Duarte Bento é especialista de Medicina Interna e Assistente Hospitalar no Hospital de Macedo
de Cavaleiros. Nortemédico dá os sinceros parabéns ao autor reproduzindo aqui o folheto de divulgação que nos fez chegar.
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CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
AGENDA
ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER

ACONTECEU...

9 Mai – Baile de Gala de Medicina da Queima das Fitas da UP.

REUNIÕES CIENTÍFICAS

12 a 20 Jun – Exposição “Artemédica”.

4, 5, 11 e 12 Abr – Curso de Master in Business Strategy – Internacional Execut [Escuela de Negócios de Vigo].
8 Abr – Reunião Científica da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular da Universidade do Porto.
10 a 12 Abr – Curso de Actualização em Venerologia e Dermatologia.
11 Abr – Reunião da Associação Portuguesa de Deficientes.
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 Mai – Curso de Master in Business
Strategy – Internacional Execut [Escuela de Negócios de Vigo].
12 Mai – Ertapenem – Perfil de um novo Antibiótico.
13 Mai – Reunião Científica da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular da Universidade do Porto.
15 e 16 Mai – 2ªs Jornadas de Medicina no Trabalho.
22 a 24 Maio – III Jornadas de Prótese Dentária.
23 Mai – Conferência de Especialistas Espanhóis – Instituto de Psicanálise do Porto.
26 e 27 Mai – Reunião da Sociedade Portuguesa de Ortopedia DentoFacial.
30 Mai – Reunião Inter-Hospitalar do Norte (Pediatria).
31 Mai – 5º Aniversário da Associação de Familiares e Amigos dos
Doentes Anorécticos e Bulímicos.
6 Jun – Curso Prático Dopler.
6 e 7 Jun – I Congresso Internacional de Acupunctura Médica em Portugal – Sociedade Portuguesa de Acupunctura Médica.
10 Jun – Reunião Científica da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular da Universidade do Porto.
13 e 14 Jun – Curso de Master in Business Strategy – Internacional
Execut [Escuela de Negócios de Vigo].
26 a 28 Jun – 2º Congresso Galaico-Duriense – Associação
Medinterna – HSJ.
27 de Junho – Reunião Inter-Hospitalar do Norte (Pediatria).
5 Jul – Congresso da Sociedade Portuguesa de Fotobiologia.

CONCERTOS

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
4, 5, 11 e 12 Abr – Curso de Formação para Orientadores dos Internatos Médicos.
4, 5 e 12 Abr – Curso de Pós-Graduação “Gestão para Médicos”
[Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
5 Abr – Debate sobre Hospitais Universitários.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 Mai – Curso de Pós-Graduação
“Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
21 Mai – Assembleia Eleitoral das Direcções dos Colégios de Especialidade.
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 Jun – Curso de Pós-Graduação “Gestão
para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
18 Jun – Dia do Médico.
28 Jun – Seminário de Comunicação em Medicina.

EXPOSIÇÕES

11 Abr – Recital pelo Dr. João Luís Freitas e José António Miranda.
16 Mai – Ópera “A Viúva Alegre”.
20 Jun – Concerto pelo Grupo Almas Boémias.

VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 Set – Curso de Master in Business Strategy –
Internacional Execut [Escuela de Negócios de Vigo].
26 e 27 Set – Jornadas de Ortopedia (Formação Pós-Graduada) [Serviço de
Ortopedia do H. S. João].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
11, 12, 18 e 19 Set – Curso de Pós-Graduação “Gestão para Médicos”
[Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].

ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
29 e 30 Jun e 1 a 3 Jul – Leilão de Antiguidades da Leiloeira Invicta.

EXPOSIÇÕES
Até 31 de Julho – MundiMundo / Galeria de Arte Popular.
1 Ago a 30 Set – Quadros de António Costa Cardoso.
1 Set a 17 Out – Quadros de Maria Condeço.
22 Set a 31 Out – Quadros de Paula Cruz.

O GRUPO DE FADOS DE
COIMBRA, «ONDAS DA
MEMÓRIA», QUE CONTA NA
SUA COMPOSIÇÃO COM
COLEGAS MÉDICOS, ACABA
DE LANÇAR UM CD («SOBRE
AS ONDAS DA MEMÓRIA»)
cuja receita reverte integralmente para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC). O
CD não está disponível no
circuito comercial, podendo
ser adquirido na LPCC, no IPO
e na loja de pequenas
utilidades «Era mesmo isto que
eu queria», situada na Rua
Nova de S. Crispim, n.º 64. São
apenas 10 euros. Colabore!

