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EDITORIAL
As relações da Ordem dos Médicos com o Poder
Político, seja qual for a respectiva origem partidária, são, inevitavelmente, relações dialécticas de permanente convergência e divergência. O resultado
depende, obviamente, da postura, dos métodos,
das convicções e das capacidades dos interlocutores. Não sendo a Ordem dos Médicos uma
organização vocacionada para aceitar prebendas do
Poder Político (como já aconteceu no passado remoto e no passado recente) exige-se uma permanente postura de reivindicação de forma a cumprir
os objectivos constantes do seu Estatuto.
É este o posicionamento da SRN da OM, quer em
matérias que são da sua competência regional quer
em matérias de âmbito nacional, sujeitas à decisão
do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos. Por isso foi recentemente apresentado à
Senhora Ministra da Saúde um conjunto de propostas relativas à revisão da legislação sobre internatos, à revisão de normas relativas à prescrição de
medicamentos e à revisão do Estatuto Disciplinar
dos Médicos e das competências da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde. A primeira destas propostas é agora publicada na nortemédico, enquanto as outras foram já divulgadas em números anteriores. Todas elas correspondem à expressão dos
princípios defendidos pelo CRN e, felizmente, e
dada a sua relevância nacional, são hoje propostas
de toda a Ordem dos Médicos. Espera-se agora que
estas iniciativas possam culminar em êxito, reflectindo, no plano prático, o tipo de relacionamento
que tem caracterizado os contactos do Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos com o
Ministério da Saúde.
Haverá, contudo, que ter em atenção que em matérias decisivamente importantes para a Ordem dos
Médicos, não pode haver confusão entre cordialidade institucional e os resultados de negociações
que, afinal, traduzem a vontade, a convicção e a
credibilidade dos interlocutores. Haverá, pois, que
alargar a outras áreas conquistas recentemente obtidas pela Ordem dos Médicos e que foram desde
sempre motivo de interesse dos actuais corpos gerentes da SRN. Refiro-me, por exemplo, à consagração do papel primordial da Ordem dos Médicos na verificação da qualidade técnica de unidades privadas de saúde que prestam serviços no
âmbito de hemodiálise e diálise peritoneal, medicina física e reabilitação, medicina nuclear, radiologia, radioterapia, patologia clínica e anatomia

patológica. Refiro-me, ainda, à consagração da exclusiva competência dos médicos em proceder à
prescrição de medicamentos, com garantias de que
a sua prescrição não é alterada nas farmácias e com
a faculdade de, no caso de prescrição de genéricos,
vincularem a respectiva dispensa, à indicação do
laboratório responsável pela sua produção.
Mas se é verdade que os assuntos acima referidos
aguardam resolução, certo é, que no que se refere a
assuntos de natureza estritamente regional, existem exemplos reais que indiciam o reconhecimento, de facto, das competências da Ordem dos Médicos. Cito, como exemplo, a suspensão de projectos que visavam atribuir a outros profissionais de
saúde competências que só os médicos possuem e
ainda a decisão histórica, do ponto de vista técnico
e político, da Senhora Ministra da Saúde, de satisfazer o pedido do CRN para que a Ordem dos Médicos passasse a integrar as Comissões de Acompanhamento de unidades de saúde com novos modelos de gestão, como é o caso do Hospital da Feira e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Na
verdade, e pela primeira vez no que refere a unidades públicas de saúde, é reconhecida à Ordem dos
Médicos o direito de intervir na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, como decorre do articulado e do espírito do Estatuto da Ordem dos
Médicos e da Lei de Bases da Saúde. Pena é que
nem tudo sejam rosas, como se verificará pelos relatos desta Revista referentes ao Hospital do Conde de Ferreira e que traduzem, numa palavra, as
consequências de uma política de saúde mental que
parece destinar-se mais aos seus autores ideológicos que aos utentes rotulados de doentes psiquiátricos.
Não posso terminar este editorial sem uma menção muito especial a alguém que é o mais antigo
“dirigente” da Ordem dos Médicos. Refiro-me ao
Director de Serviços da SRN, o Sr. Fernando Allen,
recentemente homenageado em sessão pública dos
actuais corpos gerentes da SRN a que se associaram antigos dirigentes desta Secção. A Medalha que
lhe foi entregue é um gesto mínimo para quem foi,
é e será uma referência de honestidade, cortesia,
abnegação e credibilidade da Ordem dos Médicos.
Para que conste em forma de letra relevo o privilégio de ter podido agradecer, em nome de todos os
médicos do Norte, tudo aquilo que o Sr. Fernando
Allen fez, faz e continuará a fazer pelos médicos da
“Sua” Ordem.
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AS Q UEIXAS SÃO MUITAS : OS ESPECIALISTAS EM M EDICINA G ERAL E FAMILIAR SENTEM NA PELE O DESCO N FORTO D OS CENTROS DE SAÚDE , A
ANIM OSIDADE DE MUITOS ENFERMEIROS E A IMPACIÊNCIA D OS UTENTES .
E NÃO É TUD O : A FALTA DE RECO NHECIMENTO PELO TRABALH O DESENVOL-

DE

SAÚDE

TO D O DÉFICE DE PROFISSIO NAIS DA
ÁREA E A SOBRECARGA DE Q UEM ESTÁ

OPÇÃO ATRACTIVA PARA OS INTERN OS

E M ENTREVISTA À nortemédico, FÁTIMA O LIVEIRA DISCUTIU OS PROBLEMAS DA ESPECIALIDADE, REFLECTIU SOBRE OS DESAFIOS
D O M O MENTO E APELO U À COLABO RAÇÃ O CO M A SECÇÃ O REGI O NAL
N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS
(SRN O M), Q UE Q UER SER UMA

GERAIS, Q UE, AN O APÓS AN O , PRE-

PARCEIRA CO MBATIVA NA LUTA PELA

FEREM O UTROS RAM OS DA

MELH ORIA DAS CO NDIÇ ÕES DE TRA-

NA .

M EDICIAGRAVAMEN-

BALH O D OS MÉDICOS DE FAMÍLIA .

VID O NÃO FAZ DA ESPECIALIDADE UMA

O

RESULTAD O É O

N O TERREN O .

5

-MÉDICOS ESTÃO
SOBREC RREG DOS”
FÁTIMA OLIVEIRA ESTÁ PREOCUPADA COM A FALTA DE ESPECIALISTAS EM
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Gostaria de começar por pedir-lhe que descrevesse as condições em que trabalham os
médicos da carreira de Medicina Geral e Familiar, nomeadamente no que se refere a instalações, meios auxiliares e equipamentos,
condições de higiene e segurança.
Quando se fala em condições de trabalho, pensase imediatamente na estrutura física dos centros
de saúde, mas essa não é a única dimensão em jogo.
A esse nível, é correcto reconhecer que já há um
bom número de centros de saúde novos que foram
construídos a pensar na necessidade de garantir
um determinado leque de condições de funcionamento, das quais eu saliento a estruturação do serviço em módulos com relativa autonomia. Mas
existem ainda inúmeros centros de saúde que não
possuem essas condições e funcionam em locais
improvisados que não preenchem os requisitos
mais básicos: as instalações são exíguas, os gabinetes insuficientes, as salas de espera desconfortáveis,
a acessibilidade inadequada. E há também centros
de saúde que, apesar de novos, não estão
estruturados como deveriam: alguns têm até um
aspecto muito institucional, muito frio, quase
intimidatório, o que os torna inadequados à prestação de cuidados personalizados.
No que toca aos equipamentos e meios auxiliares de diagnóstico, qual é o ponto da situação?
De um modo geral, os centros de saúde estão razoavelmente apetrechados. Mas a definição dos equipamentos essenciais depende da localização do serviço: no caso de uma unidade situada numa região
bem equipada, com hospital e laboratórios próximos, não faz sentido, tendo em vista uma gestão
adequada dos recursos disponíveis, que se concentrem mais equipamentos. A situação já é outra se
considerarmos os centros de saúde de zonas periféricas, em que a distância relativamente a hospitais e instituições prestadoras de exames complementares de diagnóstico é significativa. A avalia-

ção só pode ser feita caso a caso. Mas, de um modo
geral, os centros de saúde vão tendo o equipamento necessário para cumprir a sua função.
E em matéria de recursos humanos?
Tanto em termos de pessoal administrativo, com
em termos de enfermeiros, os recursos são muito
exíguos na generalidade dos casos. Já para não falar do sector médico, em que o défice é ainda mais
grave. Mas o problema não reside apenas na falta
de profissionais destes ramos: muito frequentemente, o que acontece é que não são se proporciona às

EXISTEM AINDA INÚMEROS CENTROS DE SAÚDE A FUNCIO NAR
EM LO CAIS IMPROVISAD OS Q UE
NÃO PREENCHEM OS REQ UISITOS MAIS BÁSICOS.
pessoas que estão no terreno um ambiente de trabalho satisfatório. O médico nem sempre dispõe
da colaboração necessária, quer por parte dos enfermeiros, quer por parte do pessoal administrativo, para poder estar mais disponível para os seus
utentes. Para que possa estabelecer uma relação
satisfatória com o utente, o médico tem de ser aliviado nalguns aspectos burocráticos e administrativos. Há um mundo vastíssimo de situações que
impedem um maior rendimento dos médicos.
A informatização dos centros de saúde pode
contribuir decisivamente para a racionalização das tarefas e para a rentabilização dos
recursos. Que balanço pode ser feito dessa
medida?
A informatização dos centros de saúde já atingiu
um patamar interessante: quase todos os centros
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de saúde estão informatizados, o que oferece enormes vantagens. Uma delas é a possibilidade, ainda
por explorar, de fazer uma correcção dos ficheiros,
estimando com alguma exactidão, através do cartão de utente, quais os utentes que realmente estão
inscritos nos centros de saúde. Essa contabilização
permitiria programar melhor o funcionamento dos
centros de saúde, porque uma gestão adequada dos
recursos implica um conhecimento mais rigoroso
da população e das suas necessidades reais em
matéria de saúde.

Enfermeiros nem sempre cooperam
Quais são as principais queixas entre os médicos desta especialidade no Norte?
A exigência dos utentes. Os utentes são muito agressivos na crítica, o que é, sem dúvida, uma consequência dos estímulos que lhes são fornecidos do
exterior, nomeadamente pelos meios de comunicação social. A imagem que passa é a do profissional irresponsável, negligente, desinteressado. As
pessoas ficam apreensivas, e essa insegurança gera
agressividade. Resolver isto passa por uma campanha de esclarecimento: as pessoas têm de saber que
os médicos só não fazem melhor porque as condições não o permitem. Na Medicina Geral e Familiar, este problema sente-se com particular agudeza,
devido à personalização do atendimento. Cada con-

O MÉDICO NEM SEMPRE DISPÕE
DA COL BOR ÇÃO NECESSÁRI , Q UER POR PARTE D OS ENFERMEIROS , Q UER P OR PARTE
D O PESSOAL ADMINISTRATIVO .
sulta acaba por ser polivalente em conteúdo e em
número, porque o utente transporta os problemas
de outros elementos do seu agregado familiar. Essa
polivalência é tremendamente desgastante para o
profissional, sobretudo porque o tempo é limitado. Além do desgaste enorme das consultas programadas, há que contar também com outras solicitações extra, como é o caso da consulta de urgência dos utentes do seu ficheiro e aquelas situações, que não configurando propriamente uma necessidade em saúde, são essenciais na vida dos utentes. É o caso da passagem de inúmeras declarações
para diversos fins, que constitui mais uma sobrecarga para o médico, que tem dificuldade em programar para hora e dia mais apropriados, sendolhe impensável negar esse atendimento, sob pena
de deteriorar uma relação de anos. Estas coisas originam muitos conflitos: a maioria das reclamações
nos centros de saúde deve-se a situações deste

género. Também é muito vulgar o utente zangar-se
porque o seu médico não lhe prescreve exames que
no hospital lhe mandaram solicitar no centro de
saúde. Ora essa não é uma atribuição do médico
de família, nem é justo que os centros de saúde
sejam sobrecarregados com tarefas que podem ser
resolvidas nos hospitais. No meio de tudo isto, o
utente vira-se contra o médico do centro de saúde,
porque é com ele que se sente mais à vontade. Há
ainda outra prática que complica toda a situação:
quando um utente sem consulta marcada vai a um
centro de saúde, é atendido por um administrativo, sem que haja intervenção de um enfermeiro
antes de chegar ao médico. Ora, o administrativo
não é obviamente a pessoa indicada para avaliar
da necessidade do atendimento. Teria toda a lógica que esse utente fosse previamente atendido por
um enfermeiro. Só que, de há uns tempos para cá
– e esta situação foi herdada do antigo Conselho
de Administração da ARS-Norte –, começou uma
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campanha pela defesa da “dignidade” dos enfermeiros que eu ainda não percebi muito bem onde
quer chegar nem que razão a despoletou.
Uma campanha que prejudicou a relação entre médicos e enfermeiros...
Efectivamente. Até porque começou a advogar-se
o direito do enfermeiro a uma actividade autónoma no centro de saúde, a que também se achou
por bem chamar “consulta” – o que, na minha opinião, é pernicioso, porque o conceito de consulta
tem uma abrangência que nada tem a ver com o
atendimento da enfermagem. Tudo isto é muito
grave: o enfermeiro não pode senão aplicar técnicas conforme orientação médica. Se aspira a mais,
deve ir frequentar o curso de Medicina... Aliás, o
único responsável pela saúde dos doentes que constam do seu ficheiro é o médico de família. E não é
concebível que ele seja responsável por um utente
que recebe, sem o seu aval, e mesmo sem o seu
conhecimento, conselhos de saúde no mesmo espaço físico. Os enfermeiros foram industriados
nesse sentido por chefias directas dos centros de
saúde que, por sua vez, também eram orientadas

O

ÚNICO RESP O NSÁVEL PELA

SA Ú D E D O S D O E N TES Q U E
CO NSTAM D O SEU FICHEIRO É
O MÉDICO DE FAMÍLIA .
superiormente. Com o novo Conselho de Administração da ARS-Norte, as coisas mudaram um
pouco, mas subsiste um hábito muito prejudicial
aos serviços: a Direcção de Enfermagem dá ordens
directas aos locais de trabalho, a ponto de as direcções dos centros de saúde, que são órgãos colegiais, se tornarem inoperantes. A articulação com a
enfermagem acaba por ser difícil. E as direcções
dos centros de saúde também são culpadas, porque o desânimo acaba por fazê-las demitirem-se
das suas responsabilidades, sobretudo quando se
defrontam com estas barreiras estimuladas e protegidas no exterior.
A SRNOM chegou a denunciar casos de centros de saúde onde os enfermeiros praticavam
realmente consultas mediante orientações que
lhes eram dadas nesse sentido. Essa situação
continua a verificar-se?
Com a mudança do Conselho de Administração
da ARS-Norte, houve pelo menos uma mudança
de princípios. Na prática, ou porque a situação já

estava enraizada, ou porque a própria prática das
hierarquias de enfermagem continua a estimular
no sector essa aspiração de autonomia e a contrariar os princípios definidos pela ARS-Norte, não houve uma mudança real de postura. Mas julgo que da
parte da enfermagem há já uma maior abertura e
mais disposição para cooperar.
Qual poderá ser o papel da Ordem dos Médicos na luta pela melhoria das condições de
trabalho nos centros de saúde? Gostaria que
comentasse em particular uma das propostas
eleitorais da actual direcção da SRNOM: a eleição de um delegado em cada local de trabalho
que funcionasse como porta-voz junto da OM.
Essa é uma tarefa que ainda não está acabada. A
ideia foi exactamente esta: como é impossível à
Ordem aperceber-se das problemáticas específicas
de cada local de trabalho, tentou resolver essa deficiência criando a figura do delegado, que é eleito
pelos seus colegas e funciona como interlocutor
directo da OM. Além disso, a SRNOM tem concretizado outras diligências, fazendo deslocar elementos dos órgãos dirigentes aos locais de trabalho para
dialogar com os colegas, nos casos em que há problemas que têm vantagem em ser analisados in loco.
Este é um trabalho que tem sido profícuo e que
tem contribuído para corrigir certas anomalias.
A SRNOM propunha também que a eleição do
director do centro de saúde fosse feita pelos
médicos. Qual é a situação actual?
Há um novo regulamento dos centros de saúde,
ainda não em vigor, que já contempla em parte esse
mecanismo. O erro desse regulamento, neste capítulo, é a obrigatoriedade de eleição conjunta de uma
direcção clínica constituída por um médico e um
enfermeiro. Trata-se de uma regra inadmissível,
porque a eleição pressupõe a apresentação de um
projecto para o centro de saúde, o que não deve
ser feito em conjunto com a enfermagem, pela diferença de especificidades. Como se trata de uma
direcção clínica, cada grupo profissional deve votar só no elemento da sua área. Isto é condicionar à
partida a eleição.

Médicos de Família não chegam
para as encomendas
Na sua opinião, existe um défice real de especialistas em Medicina Geral e Familiar ou verifica-se apenas uma inadequada distribuição
dos profissionais existentes?
A falta de cobertura médica às populações inscritas nos centros de saúde é uma realidade na esma-
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gadora maioria dos casos. Existem nestas unidades inúmeros utentes a descoberto – e que, lembre-se, têm igual direito à assistência médica. O
próprio ratio previsto por lei para os centros de
saúde, que recomenda uma população de cerca de
1500 utentes por médico, é desrespeitado: quase
todos os médicos têm um ficheiro mais volumoso.
E mesmo os 1500 recomendados já são excessivos: bastava cumprir os programas de vigilância
anuais e assegurar um acompanhamento razoável
dos idosos e dos adolescentes para já não serem
suficientes as horas todas do horário de atendimento do ano. E há a agravante de todos os inscritos
solicitarem consultas nos centros de saúde. Os
médicos têm assim de assegurar não só o atendimento dos utentes do seu ficheiro, mas também a
consulta de recurso para os utentes sem médico de
família atribuído, que acabam por procurar
fidelizar-se para não mudar sistematicamente de
médico, o que, na prática, é equivalente a um aumento do número de utentes sob a sua responsabilidade.
Quais são as soluções possíveis para diminuir
este défice?
Desde logo, tornar a especialidade mais atractiva.
Porque este panorama que lhe estou a traçar é conhecido dos médicos recém-formados, que, no seu
internato geral, fazem estágio em centros de saúde. Das duas uma: ou o interno tem um perfil excepcional que se adapta a este tipo de exigência,

O S MÉDICOS VÊEM A CLÍNICA
GERAL CO M O UMA ESPECIALIDADE TO D O - O -TERREN O .
ou foge da especialidade. Que, além de não ser
atractiva, não é reconhecida como mereceria: ainda há muito quem argumente que os médicos não
cumprem horários, que estão sempre com pressa
para outras actividades. Mas só passam para a opinião pública as situações-defeito, que não constituem regra. A regra são aqueles que se esforçam e
que acabam por colmatar a falta de recursos nesta
área.
De que forma será possível conferir mais dignidade ao estatuto desta especialidade?
A questão não é conferir mais dignidade, que é algo
que a especialidade possui por si só. O problema é
que os médicos dos Cuidados Secundários vêem a
Medicina Geral e Familiar como uma especialidade todo-o-terreno, e o encaminhamento dos doentes para estes cuidados contribui para a sobrecarga dos colegas das outras especialidades. Nos
hospitais, compreendem-se mal as condições de
exercício da Medicina Familiar no centro de saúde, o que influencia a atitude dos novos médicos,
diminuindo a sua motivação para esta especialida-

de. É urgente reconhecer o trabalho desenvolvido
pelos profissionais desta especialidade, criar condições, dar importância à satisfação dos profissionais, porque sem ela não pode haver satisfação dos
utentes.
Uma das propostas constantes do programa
eleitoral dos actuais responsáveis pela SRNOM
passava por “lutar por uma melhor adequação do ensino pré-graduado ao exercício da
Medicina Geral e Familiar”. Onde residem os
desajustamentos actuais?
A experiência das faculdades com os centros de
saúde é ainda muito curta. Os estudantes de Medicina já passam por alguns centros de saúde, mas
há um princípio que está errado: os locais de estágio são especialmente escolhidos para o efeito, o
que proporciona uma visão deturpada do funcionamento de um serviço deste tipo. Os estudantes
acabam por não ter contacto com os problemas reais
da maioria dos centros de saúde. Por outro lado, a
educação médica ainda continua a insistir muito
na especialização, orientando o médico para a patologia e não para a visão do doente como um todo.
Para quem escolhe outras especialidades, isto faz
todo o sentido; para quem vem para a Medicina
Geral e Familiar, as coisas não são assim. E acaba
por caber ao internato a responsabilidade de
colmatar as falhas da formação pré-graduada.
Mas até que se consiga estimular o interesse
dos internos pela Medicina Geral e Familiar,
como é que se resolve o problema? O recurso
a médicos estrangeiros e à realização de convenções na área parecem-lhe boas opções?
As convenções poderão ser um passo mais acertado do que o recrutamento de médicos estrangeiros. Nesta especialidade, é ainda mais relevante o
sucesso na comunicação com o utente, de forma a
estabelecer-se uma relação de empatia e confiança.
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Ora, os médicos portugueses, porque têm em comum com os seus utentes as suas raízes culturais,
estão mais aptos a estabelecer uma comunicação
mais adequadas, podendo assim melhor atingir os
objectivos propostos. Nas faculdades de Medicina,
tem-se constatado que há jovens suficientemente
talentosos que, se, no seu tempo de formação, fossem estimulados para esta área, ficariam menos
receosos e talvez já não recorressem a especialidades hospitalares mais tradicionais e, portanto, com
mais garantias de estabilidade.

AS CO NVENÇ ÕES PO DERÃO SER
UM PASSO MAIS ACERTAD O D O
Q UE O RECRUTAMENTO DE MÉDICOS ESTRANGEIROS.
E quanto às convenções?
No que toca às convenções, há um obstáculo de
base: é preciso médicos para elas... Se eles não existem no terreno da especialidade para o centro de
saúde, também me custa a crer que existam para a
convenção... De qualquer forma, ainda que não de
um modo ideal, os centros de saúde estão a cumprir a sua função, embora à custa de uma sobrecarga para os médicos. Convém não esquecer que,
além da consulta de recurso, ainda há os Serviços
de Atendimento de Situações de Urgência (SASU),
que também estão sob a alçada dos centros de saúde. Aliás, os números das consultas de SASU não
param de aumentar em resultado da incapacidade
dos centros de saúde para resolverem todos os seus
problemas, que vão sendo empurrados para os serviços de recurso.
A entrada em funcionamento dos SASU veio
acentuar o problema da sobrecarga dos médicos?
A sobrecarga nota-se num cansaço maior: por vezes, o médico faz o seu atendimento programado,
assegura o recurso, e ainda preenche horas de
SASU. Mas o problema não é o SASU em si: é a
forma como ele é frequentado. A maior parte das
situações que vão ter ao SASU deviam ser resolvidas no centro de saúde. Só que o utente vai mais
facilmente ao SASU do que ao centro de saúde por
várias razões.
A conveniência do horário...
Sem dúvida. A acessibilidade aos SASU é muito
maior do que a centros de saúde, onde as consultas estão mais organizadas. E o tempo de espera
nem é sequer muito significativo, até porque os

médicos têm a preocupação constante de evitar a
acumulação de utentes. Outra característica
apelativa é a certeza do atendimento: ninguém vai
embora sem uma resposta. Evitar esta procura desnecessária passa pelos responsáveis, que devem
explicar aos utentes as desvantagens do atendimento em SASU. Por outras palavras: os SASU estão
sobrecarregados com situações para as quais não
estão vocacionados. E esta é a maior problemática
dos SASU. E há ainda um outro problema: os médicos que fazem urgência em domingos e feriados
têm todo o direito a folga. E essa folga deve processar-se na semana seguinte. O que vale é que, normalmente, os médicos não fazem essa exigência,
caso contrário haveria alturas em que os centros de
saúde seriam obrigados a fechar por falta de profissionais disponíveis. Ao contrário do que se julga, os médicos são pessoas de boa vontade e colaboram na resolução das problemáticas dos serviços, caso contrário estes estariam seriamente comprometidos.

Autonomia do médico não pode
ser posta em causa
No segundo número da Nortemédico, a ministra da Saúde afirmou que a “relação entre o
médico e o doente se tinha quebrado um pouco ao nível dos cuidados primários”. Pedialhe que comentasse esta afirmação.
Infelizmente, tenho de estar de acordo com essa
afirmação. A explicação para essa quebra reside em
todos os factores negativos que tenho vindo a referir e que contribuem para o empobrecimento dessa relação.
Acha que essa relação tem piorado ao longo
dos últimos anos?
Nessa perspectiva, sim. Direi melhor: tornou-se
mais difícil, devido aos obstáculos que se criaram.
Um dos maiores obstáculos é a exigência dos utentes: os utentes têm muitos direitos. E têm direito a
tudo... Não percebem que os direitos de cada um
esbarram nos direitos dos outros. Reclamam se alguém lhes passa a frente, mesmo que realmente se
trate de uma situação mais urgente. Ninguém lhes
explica até onde vão os seus direitos – e isso também compromete um pouco a relação.
Apesar de reconhecer esses obstáculos, a
SRNOM comprometeu-se a lutar pelo equilíbrio na relação entre o médico e o doente. Aliás, outro compromisso da actual direcção da
SRNOM é a luta contra a degradação da qualidade dos actos médicos, insistindo nomea-
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damente na fixação de um número máximo
de 1500 utentes por médico de família e também na recusa de qualquer tentativa de determinação arbitrária do tempo de consulta. Até
que ponto esta luta está ganha?
É uma luta que nunca ficará ganha. As respostas
têm de ir surgindo sempre que se colocam casos
concretos no âmbito destas problemáticas. Mas a
OM só pode actuar se as situações anómalas forem
denunciadas, o que é uma responsabilidade dos
médicos. Tem de haver uma dinâmica de denúncia. Os médicos não podem esperar que os seus
colegas da OM tomem a iniciativa sem um conhecimento aprofundado dos problemas. Temo-nos
deslocado a alguns locais para averiguar certas situações concretas. Mas isso só é possível, e esse é
um alerta que aqui deixo, se os médicos não delegarem nos outros as suas preocupações. Não chega eleger representantes na Ordem: é preciso fazer
chegar-lhe os problemas. Esta medida do delegado
é muito importante, mas não deve demitir os médicos das suas responsabilidades de comunicar com
a Ordem. Os médicos lucrariam muito mais se trouxessem os seus problemas cá para fora bem alto.
Isso permitiria desfazer algumas ilusões na população, que continua convencida de que é possível
fazer outro tipo de trabalho com os recursos que
existem. Se a realidade transparecesse mais, já não
seria tão fácil que esta campanha de difamação dos
médicos fosse tão bem sucedida. Costumo dizer
que já passou o tempo do Muro das Lamentações:
agora temos de partir para a acção. E agir é exigir
também que nos dêem condições. É verdade que
as pessoas, enquanto se lamentam, vão desabafando – mas os médicos podem fazer esse desabafo
com a Ordem, que terá sempre interesse em ouvir
todas as queixas dos colegas. Aliás, posso aproveitar para lembrar que, na terceira quinta-feira de
cada mês, a SRNOM promove um encontro para
troca de experiências destinado aos médicos de Medicina Geral e Familiar. Houve uma interrupção
para férias, mas penso retomar este espaço em
Outubro.
A Ordem tem-se batido também por uma clarificação das regras do sistema remuneratório
experimental, de modo a que a sua aplicação
(que condiciona a adesão a determinados formulários terapêuticos) não comprometa a autonomia técnica do médico e desvirtue a relação com o doente. Que balanço faz deste sistema remuneratório?
A Ordem ainda não procedeu a uma avaliação formal do sistema remuneratório experimental: neste
momento, ainda não possuo elementos quer sobre
a satisfação dos médicos, quer sobre o impacto
obtido na eficiência dos serviços. Pelas informações que me vão chegando, eu sei que há vários
níveis de descontentamento – e um deles até tem a
ver com pagamentos em atraso. No que diz respeito aos protocolos, a situação não ficou esclarecida:
não se percebe se a intenção foi deixar essa possi-

bilidade nas entrelinhas e, em qualquer altura, usála como uma arma de coacção. Não estou senão a
fazer especulações... Isto não aconteceu ainda, mas
pode vir a acontecer.
A verificar-se essa situação, considera que a
autonomia técnica do médico seria posta em
causa?
Claro. Isso não pode acontecer de modo nenhum.
Mas foi esse o meu receio quando li as regras do
jogo: isto é uma arma, porque faz depender a manutenção dos médicos no sistema do cumprimento de um certo número de regras, o que equivale a
colocá-los entre a espada e a parede.. Tenho, aliás,
outras reservas: se a ideia foi estimular os médicos,
proporcionando-lhes melhores condições físicas,
recursos humanos e informáticos optimizados, e
estímulos económicos, não percebo por que motivo não se testou o sistema em meia dúzia de centros de saúde para comparar depois o seu rendimento com o daqueles que funcionam nos moldes
habituais. Neste momento, ainda não é possível
uma análise objectiva – e seria até interessante que
os médicos que optaram por esse sistema fizessem
chegar à Ordem as suas opiniões.

Articulação com hospitais em
alta
Há pouco referiu as dificuldades de articulação entre centros de saúde e hospitais. Que
balanço faz dessas relações?
Numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. A primeira tendência das pessoas
que se sentem assoberbadas e incapazes de resolverem os problemas é atirar as culpas para os outros. Como é que se ultrapassa isto? Se as pessoas
se conhecerem melhor. É o que está a acontecer.
Da parte dos hospitais, já se sente uma compreensão diferente dos problemas dos centros de saúde
e um reconhecimento dos limites da sua
polivalência. Nos centros de saúde também já há a
noção de que os médicos hospitalares estão disponíveis para cooperar na resolução dos problemas
urgentes de um utente. As reuniões que têm vindo
a ser promovidas, inclusivé nos centros de saúde,
e que trazem os médicos dos hospitais para conversar sobre experiências profissionais ou discutir
determinada patologia, têm contribuído para uma
troca de experiências enriquecedora para ambas as
partes.
No contexto da articulação entre hospitais e
centros de saúde, como avalia a experiência
dos SASU?
A articulação dos SASU com os hospitais tem sido,
de um modo geral, bastante positiva. Os SASU aliviaram os serviços de urgência daquelas situações
que estão dentro do âmbito do atendimento em
cuidados primários. De um modo geral, os utentes
transferidos para as urgências hospitalares, sem-
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pre com carta de referência, são aqueles que necessitam de cuidados de outras especialidades ou
que exigem exames auxiliares de diagnóstico específicos. Claro que, pontualmente, dá-se um ou outro desentendimento. Mas é raro: além de situações pontuais, quer de muito boa quer de má articulação, não tenho um conhecimento geral mais
pormenorizado. Também aqui seria importante que
nos fosse dada uma visão objectiva das dificuldades desta área por parte dos colegas.

OS

MÉDICOS DE FAMÍLIA PRE-

CISAVAM DE DISP O R DE MAIS
TEMP O PARA ACTIVIDADES DE

15 DIAS Q UE
ESTÃO PREVISTOS NÃO SÃO SU FICIENTES.

FORMAÇÃO

–

OS

Formação continuada é indispensável
A formação continuada é uma necessidade
particular em Medicina Geral e Familiar?
Sem dúvida. É uma necessidade de todas as especialidades, mas que se sente de forma mais aguda
nesta área, em que faz falta uma formação
multifacetada e polivalente. Convém não esquecer
também que outra das vantagens da formação seria o alívio da sensação de isolamento que a maioria dos colegas experimenta na prática diária da
Medicina Familiar.
Em que moldes poderá processar-se essa formação?
Os serviços terão de desempenhar o papel principal. A OM também pode actuar, nomeadamente
no levantamento das necessidades dos colegas da
área. E a intervenção das Regiões e Sub-regiões de
Saúde é nuclear – para já, vão proporcionando uma
formação adequada. Mas também é preciso que o
próprio centro de saúde tome essa tarefa em mãos
e se preocupe em perceber quais os assuntos concretos que os colegas gostariam de ver abordados.
No meio de toda esta problemática de falta de recursos, o problema é que não sobra tempo para
isto: é complicado libertar gente para a formação.
Os médicos de família precisavam de dispor de mais
tempo para actividades de formação – os 15 dias
que estão previstos não são suficientes.

Uma especialidade “aliciante”
Que balanço faz da actuação do Colégio da
Especialidade?
O Colégio ainda está a começar, é muito cedo para
fazer um balanço. Aliás, os colegas têm estado muito
ocupados com situações que herdaram dos membros anteriores, de que são exemplo os pedidos de
verificação de idoneidade, o que atrasa um pouco
o desenvolvimento das iniciativas que preconizam.
De resto, conheço as pessoas, sei que não lhes faltam ideias e vontade de avançar para o terreno, de
forma a sentir os problemas dos colegas. O Colégio está bem entregue: os dirigentes estão atentos
aos factores que podem fazer retroceder os avanços da Medicina Geral e Familiar, como é o caso da
entrada de médicos estrangeiros nos centros de saúde. Confio neles.
Antes de terminar esta entrevista, pedia-lhe
que reflectisse sobre o papel específico da
Medicina Geral e Familiar numa fase de evolução científica em que a ultra-especialização
é a nota dominante.
Exactamente porque a Medicina se ultra-especializou é que a especialidade de Medicina Geral e
Familiar faz cada vez mais falta. O utente vê-se confrontado com um médico que só acompanha uma
área cada vez mais diminuta do seu organismo – e
sente, por isso, necessidade de colocar os seus problemas a alguém que os articule e que possua uma
visão do todo, até para efeitos de medicação... Por
outro lado, só o médico de família pode articular
as queixas dos utentes com as dos seus familiares,
construindo assim uma visão transversal dos problemas de saúde da família. Há uma relação que se
estabelece entre o médico e os agregados familiares, o que pode ser pernicioso para os médicos,
que acabam por envolver-se muito nos problemas
pessoais dos utentes. Mas as coisas melhoraram
muito desde a criação da especialidade. .
Quais são então as qualidades que deve possuir um bom médico de família?
Não são precisas mais qualidades do que aquelas
que se pedem a qualquer pessoa. É preciso algum
humanismo... E gostar de comunicar com gente,
como, aliás, em qualquer ramo da Medicina que
faça consultas e lide directamente com os doentes.
Para os mais novos, apesar de todos os problemas,
julgo que pode constituir uma especialidade aliciante. Até porque permite, mais do que qualquer
especialidade hospitalar, uma dinâmica própria e
margem de manobra para iniciativas pessoais.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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BERÇO DA PSIQUIATRIA PORTUGUESA

PROF. C ARLOS M OTA C ARD OSO

O Hospital do Conde de Ferreira sempre foi, ao longo de
toda a sua rica história, uma unidade hospitalar de referência, especializada na prestação de cuidados de Psiquiatria e
Saúde Mental, com mais de um século de funcionamento,
prestando cuidados de saúde a um denso grupo populacional,
abrangendo hoje uma área de intervenção constituída teoricamente pelas freguesias da parte oriental da cidade do Porto e por diversos concelhos limítrofes, mas na prática cobrindo, de facto, as carências organizativas e técnicas de todos os distritos do norte e centro de Portugal.
A actividade assistencial que tem vindo a desenrolar-se envolve as várias componentes da moderna intervenção psiquiátrica e estende-se pelas áreas do internamento, consulta
externa, ambulatório, hospital de dia, psiquiatria de ligação
(apoio aos hospitais do Porto, particularmente Hospital de
Santo António e Hospital de S. João, este ao nível do Serviço
de Urgência, psiquiatria consiliar, privilegiando com especial atenção a ligação aos centros de saúde, apoio aos médicos
de família, apoio psicossocial no ambulatório, apoio aos estabelecimentos prisionais, apoio aos tribunais através do
Serviço de Psiquiatria Forense.
Outras actividades que sempre mereceram a atenção e o carinho do H.C.F. expandiram-se pelas áreas do ensino, da investigação, do apoio às diversas academias, promovendo
sempre a difusão da cultura pelos campos da medicina e
pelos campos das humanidades, muito particularmente nas
vertentes psicológica e filosófica.
São estas as cores da sua história. Os homens que a escreveram foram sobretudo anónimos que dedicadamente emprestaram ao bem comum o que de melhor Deus lhes tinha dado.
Seria porém injusto não recordar neste memorando as pessoas que plantaram no chão do Porto o majestoso edifício e
que plantaram no chão da história o mais rico e importante
hospital português dedicado às neuro-ciências. São estes os

nomes primeiros: Joaquim Ferreira dos Santos (Conde de
Ferreira), António Maria de Sena, Júlio de Matos, Magalhães
de Lemos, Maximiano Lemos. Para eles o nosso profundo
respeito.
Recordando a história recente. Setembro de 1995.
Com a publicação do Dec. Lei nº. 232/95 iniciou-se um processo de intenção (quer por parte do estado, quer por parte
da Santa Casa da Misericórdia do Porto) de reprivatização
do Hospital do Conde de Ferreira, tendo o Conselho de
Administração sido substituído por uma Comissão de Gestão, constituída por sete elementos: três representando a Santa
Casa da Misericórdia do Porto, três representando o H.C.F.(o
ex conselho de administração) e ainda o então Presidente da
Administração Regional de Saúde do Norte que presidia à
referida Comissão. Este órgão teria como objectivo a regulação e o acompanhamento do processo de devolução do hospital à Santa Casa da Misericórdia, processo que haveria de
estar concluído (segundo o diploma em apreço) em 31 de
Dezembro de 1995, já que a privatização estava decretada
para ter início formal em 1 de Janeiro de 1996.
Conhecidas alterações políticas no país, ocorridas no fim de
1995, conjugadas com idênticas alterações verificados na
gestão da Santa Casa da Misericórdia do Porto a partir de
Dezembro do mesmo ano, provocaram uma demissão funcional das entidades que estavam a conduzir o referido processo de privatização. Entre 1 de Janeiro e 12 de Agosto de
1996 o Hospital do Conde de Ferreira viveu uma situação
de grande instabilidade funcional, já que o hospital existia e
funcionava, era nomeadamente suportado por duodécimos
do O.G.E., mas legalmente estava de facto privatizado desde
1 de Janeiro de 1996, sem estrutura de gestão legalizada e
sem quadro de pessoal.
Esta situação, semelhante a uma “realidade virtual”, de atri-
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HOSPITAL DO
ONDE DE
buições e competências diluídas numa Comissão Mista que só existia no papel mas que na prática não funcionava, acabou por ser de
alguma forma corrigida com a publicação do Decreto-Lei n.º 126/
96, de 12 de Agosto, que veio suspender até 31 de Dezembro de
1996 a vigência do Decreto-Lei n.º 232/95, restituindo ao Conselho de Administração do Hospital do Conde de Ferreira poderes
institucionais de gestão financeira e funcional.
Toda a actividade desenvolvida entre 13 de Agosto e 31 de Dezembro de 1996 vida a reflectir-se no clima de instabilidade verificado a partir de 13 de Setembro de 1995.
De facto, o Conselho de Administração herdou um hospital que
tinha estado privatizado, nomeadamente sem orçamento aprovado, mas também agora com uma perspectiva de funcionamento a
prazo, sem qualquer projecto ou plano de actividades delineado,
na medida em que os próprios objectivos estratégicos estavam limitados à reprivatização ao fim de cinco meses e por isso o funcionamento restrito ao conceito de simples manutenção.
Foi um período sem linhas programáticas que apontassem o objectivo final do seu funcionamento, com sucessivos adiamentos de
orientações tutelares, política e funcionalmente incapazes de definir a forma do processo de transição e a estrutura a legar à Santa
Casa da Misericórdia do Porto.
A instabilidade funcional do hospital viria a ter repercussões na
normalidade do funcionamento, sendo a mais evidente a instabilidade sócio-profissional gerada na globalidade dos técnicos de saúde e demais funcionários do hospital, vivendo-se um período algo
conturbado mas, fundamentalmente, assistindo-se a um esvaziamento dos efectivos de pessoal do quadro, devido às inúmeras
situações de reforma desencadeadas e mesmo à “fuga” de um enorme número de funcionárias para outros serviços do Estado (nomeadamente chefias, por transferência e/ou concurso), situação
desencadeada por alguma precariedade do ambiente jurídico-funcional, e desconhecimento dos termos da futura transição.
A situação quase atingiu pontos de rotura, nomeadamente no sector administrativo onde, por exemplo, deixou de haver funcionários com categoria de chefia, estando os serviços sob a responsabilidade de oficiais administrativos.
Também ao nível da gestão dos recursos materiais, nomeadamente no que se refere às instalações e equipamentos, face à inexistência
de investimento e, tendo em conta a idade do hospital e a deterioração de algumas instalações, foi extremamente difícil manter o
equilíbrio entre a funcionalidade dos serviços, o evitar da sua degradação, a própria imagem interior e exterior do hospital e o controlo das despesas de manutenção e conservação que eram e são
elevadas.
De realçar o espírito de grande elevação de todos os trabalhadores
da instituição, que apesar das brutais limitações acima explicitadas
ajudaram a garantir e a manter a dignidade dos serviços. Mesmo
na ausência de qualquer tipo de investimento financeiro e humano no hospital (situação aliás que já se vinha verificando de há uns
anos a esta parte), o aspecto assistencial não foi descorado, na
medida em que se procurou garantir ao longo deste período, o
nível de qualidade já atingido, nomeadamente na área da
humanização dos serviços, conseguindo-se manter a valência comunitária e as unidades de cuidados diferenciados, tentando-se
não deixar cair os indicadores de gestão, tais como a taxa de ocupação, a demora média, procurando-se mesmo aumentar o número médio de consultas e de meios complementares de diagnóstico
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e terapêutica, face aos condicionalismos indicados, sobretudo tendo em conta a enorme diminuição de efectivos.
No aspecto económico-financeiro, partindo de um orçamento de
receitas restritas, suportado fundamentalmente pelo chamado “subsídio de exploração”, também ele reduzido, elaborou-se e imprimiu-se uma gestão orçamental dos custos, limitada ao estritamente necessário à manutenção do normal funcionamento do hospital, estabilizando ou reduzindo mesmo, comparativamente a anos
anteriores, a percentagem do orçamento de compras, sem diminuição acentuada da lotação, procurando manter um equilíbrio
financeiro que as restrições orçamentais exigiam.
Os resultados obtidos nos finais de 1996 poderiam ser considerados normais, sobretudo se comparados com anos anteriores, tendo evidentemente em conta uma gestão tão condicionada como a
relatada; este facto permite-nos concluir pelo cumprimento do rigor orçamental, aliás sempre exigível, para um desempenho onde
a afectação de recursos económicas, humanos e materiais se limitam, como no caso presente, ao conceito de “gestão corrente”.
A tutela foi insistentemente alertada para a degradação que se perfilava no horizonte, tendo em conta a lamentável indefinição e
irresponsabilização que envolvia o processo do “Conde de Ferreira”.
Sentia-se que muitos responsáveis políticos não tinham e não têm
a menor sensibilidade em relação à bondade das intenções daqueles que defendem ainda a pertinência dos hospitais psiquiátricos
em Portugal, embora evidentemente reconvertidos.
É então neste cenário que começa o desmantelamento da instituição, primeiro no plano formal (perda da sua personalidade jurídica ficando na dependência do Hospital de Magalhães de Lemos),
depois no plano clínico com a desvalorização e indiferenciação do
hospital (o exemplo mais flagrante foi o encerramento do serviço
de toxicodependência, meses antes vivamente elogiado por alguns
dos mais categorizados técnicos ligados ao sector).
A gravidade da situação a que se chegou no plano clínico, o clima
de suspeição que grassa por todos os lados, a indecisão e desorientação da S.C.M.P., a grave responsabilidade do estado em todo este
lamentável processo e, sobretudo, o espectro do trágico vazio que
seguramente virá no “dia seguinte”, impõe que a Assembleia da
República aconselhe o governo a revogar o diploma da privatização
do HCF, restituindo à instituição a autonomia e a personalidade
jurídica que caracterizaram a sua história nos últimos vinte e quatro anos. Só por ignorância ou manifesta má fé se argumenta que é
possível (resta saber se é legítimo), colocar os 250 doentes de evolução prolongada nas suas famílias, em lares, ou em apartamentos
adquiridos para o efeito.
Ciclicamente são difundidas informações, incorrectas umas, falsas
outras, respeitantes às alternativas que o estado e as instituições
privadas põem à disposição dos cidadãos quando o H.C.F. deixar
de garantir a cobertura das áreas que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Quem acredita que
Gaia, Valongo, Vale do Sousa, Bragança, Travanca e Ponte da Pedra
tenham a curto prazo condições para servirem de alternativa ao
“Conde de Ferreira”?
Convém aliás vincar que, não obstante o espantoso avanço no campo psicofarmacológico observado nos últimos anos, continuam a
sobrar, infelizmente, muitas situações para as quais a única resposta sensata se resume à protecção do doente no terreno físico
hospitalar. O resto, bom o resto são meias verdades e a meia verdade distingue-se muito mal da demagogia!
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Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos

D R. BERNARD O TEIXEIRA C OELH O

Antes de mais, um cordial abraço e saudações amigas
ao Conselho a que preside.
Aproveitando a disponibilidade que o Exmo. Colega
me transmitiu em relação aos problemas do Hospital
do Conde de Ferreira, aqui os venho expor sucintamente.
Tais problemas vêm sendo vividos pelos médicos que
represento num registo angustioso de difícil descrição mas que, inapelavelmente, reverberam no actuar
clínico quotidiano, envenenando também o trabalho
de todos os outros técnicos e demais funcionários.
Este penoso clima arrasta-se há perto de seis anos,
em cescendo, fruto de um “diálogo” ambíguo entre a
Tutela e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, ambas
movendo as suas peças num tabuleiro virtual com
nebulosas regras de jogo, sob um “campo magnético”
que varia entre duas polaridades: o “politicamente
correcto” governamental de reprivatizar a todo o custo e os interesses, pouco claros, de uma Instituição
que em vez de expor os merecidos galões de benevolência multissecular, aparece mais propensa a mostrar-se como uma “empresa” insegura, oscilando entre o propósito legítimo de reaver o que por direito/
obrigação lhe cabe e os cumes das ondulações de
opinião que, em cada ano que passa, ganham
fisionomias mutantes intra-institucionais.
Todo este percurso culminou no Decreto-Lei nº 131/
98, de 13 de Maio, por mim designado “Da incúria
em forma de Decreto-Lei”.
Incúria porquê? Porque não ganha o merecimento de
outro termo um diploma que, oferecendo embora uma
fisionomia formal correcta, determina algo que a realidade vem apontando como não crível: a possibilidade de o Estado poder criar, no concreto e até final
do ano 2000, espaços físicos que substituam os existentes no Hospital do Conde de Ferreira para os doentes agudos da área de intervenção deste e, menos
ainda, espaços adequados aos doentes crónicos (perto de 300).
Acresce que a política de desactivação até agora seguida tem vindo a facilitar a saída de técnicos, com
especial relevo para os enfermeiros experientes, substituindo estes por recém formados.
Tudo isto desagua em insegurança, desmotivação,
diminuição da qualidade de cuidados, pese embora a
boa vontade de muitos, o que é um traço de carácter
e não uma finura técnica.
Em suma, a Tutela é, para a avassaladora maioria dos
médicos que represento, arguida de incúria ao permitir e até estimular tal situação.
Como se tudo isto não bastasse e em directa consequência do diploma supra citado, a gestão do Hospi-

tal está, desde 01/01/99, entregue ao Conselho de
Administração do Hospital de Magalhães Lemos, o
qual, num exercício de duvidosa diplomacia, conseguiu que a Ministra da Saúde aceitasse, excepcional e
anormalmente, nomear um Conselho de Administração de sete membros: os 4 do HML e os 3 da anterior
Comissão de Gestão do HCF. Esta solução poderia
ser um acto de bom senso se, o que não acontece, o
HCF tivesse um Director Clínico em vez de um vogal
do Conselho de Administração. Um entre sete membros... Não se esqueça que o HCF só desaparecerá (?)
formalmente no final do ano 2000. Haverá aqui, por
certo, algo a ponderar...
Enfim, aquilo a que há seis anos se configurava no
horizonte como pacífico, natural, justo, lícito e lógico, tranformou-se em algo contra o que há necessidade e dever de lutar.
Ponto da situação actual:
1. Deram já entrada na Assembleia da República as
mais de 30.000 assinaturas contra a desactivação
do Hospital. Este processo já baixou à Comissão de
Saúde que elegeu como Relator o nosso Colega, Deputado Dr. Roque da Cunha.
2. Representantes da União dos Amigos do HCF foram recebidos, em 24/03/99, na Assembleia da República, pelos partidos políticos.
3. Tanto quanto me é dado saber, haverá intenção de
ouvir mais médicos e outras personalidades.
Auxílio pretendido:
Os bons ofícios desse Conselho Regional no sentido
de conseguir uma posição do CNE que ajude a travar
politicamente o processo de desmantelamento de um
Hospital centenário, indispensável e desejado pela
população.
Porto, 29 de Março de 1999

OPINIÃO
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EDUC ÇÃO MÉDIC CONTÍNU :
DESENVOLVIMENTO PERM NENTE
AINDA A PROBLEMÁTICA DOS CRÉDITOS

D R. HERNÂNI VILAÇA

Constitui a primeira um imperativo ético, desde
Hipócrates, numa perspectiva técnico-centífica sintetizado no lugar comum que "O médico estuda até morrer", ou parafraseando Nuno Grande, "O médico que
não estuda uma semana, atrasa-se um mês; se não estuda durante um mês, desactualiza-se um ano e, se está
um ano sem estudar, então, provavelmente, deixou de
ser médico"; o segundo alarga o seu horizonte a áreas
afins ou não à vertente científica, destacando-se a gestão, administração, enquadramento jurídico, sistemas de
financiamento, etc., presentes na actividade diária e,
como tal, de exigência crescente quando pensamos o
Médico integrado num sistema prestador de cuidados
de saúde (L. Harvey - Congresso Nacional de Medicina Coimbra 2000).
Definidos pela UEMS (União Europeia dos Médicos Especialistas), como actividade voluntária, as pressões da
Sociedade, Sistemas Reguladores das actividades de Saúde, Direitos dos Utentes, o Esclarecimento Informado,
os "media" e toda a "entourage" que a informática de
massas proporciona, exigem que a educação médica contínua (EMC) constitua uma "mais valia" no mercado de
emprego, se não de uma forma ostensivamente positiva,
pelo menos numa nuance velada aos profissionais que
não atestam curricularmente a sua formação contínua
ou não a quantificam, levando-os a ser preteridos para o
desempenho de determinados cargos, ou contratações
(caso das Seguradoras).
Destas premissas surge a ideia da quantificação dessa
actividade de educação permanente, em créditos, nas
mais diversas vertentes e imagens que a EMC possa assumir, desde o estudo/leitura em horas, às revisões
casuísticas, comunicações, publicações, assistência a
Congressos ou frequência de Cursos ou Seminários, etc.,
etc., etc.. Como consequência directa deste conceito, há
que creditar, ou seja, definir o valor relativo em créditos
que cada uma destas actividades proporciona. Por força
de necessidades, estes eventos ocorrem em Instituições
que na prática, tutelam o credor ou que promovem as
acções de formação creditadas, daqui a necessidade de
também qualificar as Instituições formadoras, as Sociedades Científicas, as diferentes acções de formação, etc.,
por forma a proporcionar aos Médicos X créditos em Y
anos, promulgando-lhe a capacidade profissional de continuar a desempenhar a sua Especialidade.
As Reuniões ou Congressos cuja frequência fornece créditos permitiu criar nos promotores do processo (USA)
um enorme lobby que se evidencia nos "mega-Congressos" onde se creditam dezenas de milhar de Congressistas, cuja organização é suportada por centenas de expositores da Indústria Farmacêutica e Tecnológica, que aí
encontram o escaparate ideal para a promoção dos seus
produtos, junto da potencial clientela finamente selecci-

onada, muitas vezes sob a forma de Symposia paralelos
que, embora não forneçam créditos, não deixam de interessar uma substancial fatia de presentes ou futuros
utilizadores.
Daqui ao conceito de "recertificação" vai um pequeno
salto baseado na falácia de que "muitos créditos fazem
bons Médicos". A preocupação assim assumida da necessidade de obtenção de créditos, de atestar uma aprendizagem contínua a par e passo de um desenvolvimento
profissional permanente levaram, em alguns Centros, à
completa inversão do desiderato uma vez que, o tempo
dispendido nestas actividades pouco deixa para o desempenho prático, atraiçoando definitivamente a base
de aprendizagem clínica de "saber de experiência feito"
(Hans Hölm).
Os mecanismos de pressão já mencionados e que nos
USA surgiram há mais ou menos trinta anos, necessariamente viriam a ter o seu simulacro na Europa como se
tem tornado patente nos anos mais próximos; de um
momento para o outro a Comunidade Médica Europeia
parece ter consciencializado e assumido uma prática
médica de segunda categoria, de menor qualidade e
desactualizada, mesmo nos Países da Comunidade nos
quais tradicionalmente é reconhecida uma Medicina de
elevado coeficiente. Por orientação da UEMS são promovidos inquéritos à Educação Médica Contínua nos
diferentes membros, com obtenção de dados absolutamente dispares, desde a estruturação existente, à
implementação dos sistemas de creditação, passando
pelas vertentes de voluntariado ou obrigatoriedade e sob
a ordem de quem; sente-se, no entanto, que de forma
contrita, os diferentes sistemas se penitenciam pela sua
falha, prometendo solenemente a criação, tão breve quanto o desejado, do seu próprio sistema de creditação, à
revelia de uma análise objectiva da qualidade da Medicina que neles se pratica, por forma a que possam ser
trocados entre si, com os restantes sistemas e vice-versa.
Algumas Sociedades Científicas, nomeadamente as maiores, mais ricas e consequentemente mais influentes, logo
viram no processo uma via para a liderança, assumindose autonomamente, como fiéis depositários da qualidade seja das Instituições seja das acções de Formação, fazendo um verdadeiro "by-pass" às Organizações de Médicos, legalmente instituídas como representantes da
Classe (entre nós Ordem dos Médicos), regulamentadoras
em cada Estado Membro, da prática médica. Tal escalada é de tal modo flagrante que se impõe a necessidade
de criar um organismo internacional, encarregue do câmbio, equiparação e registo autenticado dos créditos que
de todos os lados lhe são propostos, sob a égide da livre
circulação dos Médicos na Europa Comunitária; tal organismo está já criado e em funções desde Janeiro do
presente ano, sob a designação de Conselho de
Acreditação Europeia para a Educação Médica Contínua
(EAC CME), como órgão da UEMS.
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A problemática desenvolve-se em catadupa: "quem credita quem" ... "quem deve financiar" ... "quem deve tutelar" ... "papel das Universidades" ... " a indústria como
agente financeiro" ... "as Sociedades" ... etc..
Alguns Países como a Holanda, abraçam a "recertificação"
como se, de um momento para o outro, a qualidade da
sua Medicina fosse posta em causa; outros, como o Reino Unido, legislam no mesmo sentido, aparentemente
esquecidos do elevado coeficiente de desempenho que
ao longo dos anos se afirmou na comunidade científica
internacional. Outros ainda, como a França, produzem
legislação "para a gaveta", ou seja propõem a mudança
para que "tudo fique na mesma".
Um facto a ter em conta diz respeito à dificuldade de
harmonizar os sistemas europeus, dada a diferente realidade em termos de mercado de trabalho nos países que
integram os blocos nórdico (medicina predominantemente socializada - sem desemprego médico), centro
(medicina eminentemente privada ou convencionada desemprego condicionado pela competição) e
mediterrânico (sistema misto - alguns países com elevada taxa de desemprego, como Espanha e Itália).
Na discussão de todo este processo, pergunta-se qual a
posição portuguesa e como compatibilizar a nossa realidade face aos caminhos ditados pela Comunidade; como
já tive ocasião de escrever em outro artigo de opinião,
entendo que Portugal é, provavelmente, um dos países
europeus mais próximos dos "desideratos" teóricos enunciados:
• A formação pós-graduada em Portugal, é toda ela baseada em educação médica continuada, com uma avaliação curricular anual (avaliação teórica) conjugada com
a vertente de desempenho (avaliação contínua) culminando numa avaliação final global a qual confere a Especialidade; segue-se a inscrição no Colégio da Especialidade, órgão da Ordem dos Médicos, fiel depositária e
garante da qualidade exigida.
• A instituição e os seus diferentes Serviços, enquanto
"formadores", são periodicamente sujeitos a verificação
de idoneidade para a formação (idêntico a creditação),
não de forma aleatória mas por uma "comissão de pares"
como consignam as normas da UEMS (peer review).
• Segue-se a carreira profissional numa sequência de anos
durante os quais a panóplia de interesses se vai concentrando traduzindo áreas de interesse acrescido e investigação, determinando a frequência de Reuniões, Simposia,
Cursos, avaliação de dados institucionais, numa perspectiva pessoal ou sectorial (auditoria interna), sua discussão pública, comparação com dados idênticos de
outras Instituições ou históricos (auditoria externa), com
resultados comunicados à comunidade científica, ou
publicados em revistas científicas acreditadas, dados estes que progressivamente vão enriquecendo o seu
"Curriculum Vitae"; nos Serviços, a experiência de cada
um vai sendo partilhada, sedimentando progressivamente
novas técnicas ou práticas, sob a vigilância, orientação e

coordenação das respectivas chefias. Progressivamente o
nível de responsabilidade técnico-científico e humano
vai-se incrementando, diferenciam-se outras áreas de organização, planificação de objectivos, avaliação e gestão
de recursos humanos e técnicos (desenvolvimento profissional contínuo), inscrito nos dados curriculares e avaliado em alíneas específicas contempladas nas normas
que regulamentam os Concursos de Graduação da Carreira Médica e pontuadas segundo um escalonamento
de importância relativa (creditação).
• Segue-se uma nova etapa, mais ou menos longa, até à
possibilidade de provimento em Chefe de Serviço, de
lugar vago; novamente é apreciado o Curriculum do
Candidato, agora numa perspectiva mais organizacional
do que técnica, de novo com valorização de diferentes
alíneas, face ao desempenho de funções de administração da unidade em que se integra. Conforme se verifica
não há verdadeiramente hiatos nem de Educação Médica Permanente nem tão pouco de Desenvolvimento Profissional Continuado.
À Ordem dos Médicos compete, no âmbito das suas competências, vigiar pela qualidade formativa ou assistencial
das Instituições, definir as estruturas "acreditadas" para
formar, promover acções de formação, organizar Reuniões de âmbito mais ou menos alargado e recolher no
Processo Individual de cada Médico, os relatórios críticos das acções de formação por ele frequentadas. Tal registo é perfeitamente acessível a qualquer Médico em
qualquer etapa da sua formação, em exercício
institucional ou prática livre, autorgando à Ordem dos
Médicos a autenticação do seu envolvimento na formação contínua ou desenvolvimento profissional.
• Deve ainda a Ordem dos Médicos providenciar perante a entidade empregadora (Estado ou outros) pelo direito à Educação Contínua.
• Deve ainda envidar esforços para que as despesas
havidas com a formação possam gozar de bonificação
fiscal, independentemente do seu regime de trabalho ou
entidade empregadora.
• Em conclusão entendemos que deve ser a Ordem dos
Médicos o interlocutor previligiado com o Comité Europeu de Acreditação para a Educação Médica Contínua
(EAC CME), sendo igualmente o garante do direito de
exercício profissional dos Médicos Estrangeiros, através
da sua inscrição, cumpridos os requisitos legais.
A terminar não posso deixar de manifestar a minha estranheza face ao “purismo” e exigências europeus para o
exercício do acto médico quando, flagrantemente, assiste pacificamente à instalação e legislação de práticas sem
evidência científica, ditas "alternativas" e em franca expansão "un peu partout"...

nortemédico Fotografia António Pinto

CULTURA
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PARA UMA HISTÓRIA MÉDI
PORTUENSE

A

AMÉRICO PIRES DE LIMA

D R. A. S. M AIA G O NÇALVES

nortemédico Fotografia António Pinto

É sempre bom, para não dizer indispensável, começar
por explicar o porquê das coisas. Antes de tudo o mais,
porque é um acto de boa educação, e respeito pelos
leitores. Logo a seguir, porque assim se evitam, à nascença, mal-entendidos, ou até erros e conclusões apressadas, que são dois males perfeitamente dispensáveis.
O que na verdade aconteceu, foi eu não ter tido a coragem suficiente para dizer "não" ao convite que me foi
dirigido pela actual Direcção da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) para elaborar
as biografias dos médicos que, desde o começo da
Ordem dos Médicos até hoje, desempenharam a presidência deste mesmo Conselho (ou Secção) Regional.
A vaidade tem destas coisas: tolda os espíritos, fazendo-nos perder a lucidez.
Mas, querendo ser justo, devo acrescentar que não foi
só a vaidade a comandar a minha reacção! Ao concordar que era uma ideia interessante e louvável, acabei
por encarar o convite como um desafio, e aí, a minha
costela de antigo desportista, reagiu, pela afirmativa,
aceitando-o! Ainda por cima este desafio vai, direitinho, ao que eu próprio, desde há algum tempo, ando
a "batalhar", isto é: entendo que precisamos de quem
cuide, estude, e estime, a História da Medicina e dos
Médicos Portugueses.
Deveríamos crescer e ser educados, na Escola comum,
a ouvir e a conhecer os nomes e as respectivas biobibliografias, da pleiade de todos os médicos portugueses ilustres, que tantos foram (e ainda permanecem "lá", à espera de quem os descubra)... como se
pertencêssemos todos à mesma família! Deveria haver
um projecto educacional verdadeiro e assumidamente
patriótico (não patrioteiro!), para que nunca fosse mais
fácil conhecer os estrangeiros que os da casa!
Para que conhecendo melhor os da casa, melhor nos
conheçamos a nós próprios e à família a que pertencemos, convivendo e dialogando, lucidamente, sobre o
que verdadeiramente interessa e serve os elevados objectivos de uma profissão simultaneamente tão peculiar, tão vulnerável, tão necessária e tão universalmente
importante.
Mas se a vaidade é uma coisa, o cumprimento da palavra dada é outra.
Eis, pois, porque estou aqui, hoje, a dar início à tal
tarefa prometida, assumindo os riscos das vossas críticas e sentenças.
Gostaria também de deixar bem expresso que tenho
perfeita consciência de que não sou historiador habilitado: apenas aspiro a simples pesquisador e obreiro,
construtor de frases de conteúdo e sentido, históricos
verdadeiros, e trazê-las à vossa consideração.

Assim procedendo, espero estar sempre correcto, confiando alcançar, no final, uma vitória, no desafio inicialmente proposto!
Neste caso concreto não farei nem uma crónica exaustiva da corporação, nem biografias completas dos
intervenientes. Mas também não gostaria de proceder
a amputações importantes que levem à deformação dos
perfis e do carácter das pessoas porque, afinal, foram
esses traços singulares da personalidade de cada um
deles que eu me esforcei por pesquisar e relatar. Do
que foi, ou é, comum, procurei passar ao lado.
Porquê cometer a injustiça de falar somente dos Presidentes?! perguntarão!
Não se trata de injustiça, mas de apenas um dos múltiplos critérios e limites condicionantes deste trabalho,
neste local, neste espaço e tempo disponíveis! Referirei, aliás, muitos mais nomes para além dos Presidentes! Mesmo antevendo que este trabalho vai ficar prenhe de aspectos criticáveis, acho que vale a pena iniciálo: como um modesto, mas decidido contributo para
uma futura e imprescindível, história, mais profunda
e mais desenvolvida, dos temas aqui aflorados, da Ordem dos Médicos, e, mais concretamente deste Conselho Regional.
Seguro que estou de que muitos médicos actuais desconhecem como surgiu a actual Ordem dos Médicos,
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OS BOLETINS DA AMNP
E DA AML, MUITO
SIMILARES QUER NO
ASPECTO EXTERIOR
QUER NOS ARRANJOS
INTERIORES.

pensei que fará algum nexo começar por trazer um
pouco de luz sobre esses primórdios, numa espécie de
anamnese em busca dos antecedentes pessoais e familiares da mesma Ordem, ainda que restringidamente
ao que se passou na cidade do Porto. Verão que são
curiosos, cheios de interesse e, acima de tudo, únicos.
Recordemos que o diploma (assinado pelo Presidente
do Conselho de Ministros A. O. Salazar) que legaliza a
existência da Ordem dos Médicos tem a data de 24 de
Novembro de 1938, i.e: cento e treze anos após a
oficialização do ensino da Medicina em Lisboa e no
Porto, em 1825, o que é, confessemos, manifestamente tardio! (Mas se nos lembrar-mos que neste ano 2000
ainda não fomos capazes de definir, ou melhor, de aprovar o que é um Acto Médico! então o que poderão os
estrangeiros dizer de nós?!).
Assim, a actual Ordem dos Médicos surge como uma
instituição historicamente muito jovem: irá completar
apenas 62 anos de idade, no penúltimo mês deste ano
2000. Não é, pois, difícil de conceber que os médicos
portugueses já muito antes de 1938 tivessem tentado
reunir-se e constituir-se associativamente! Aliás o artº.
49º desse mesmo diploma, rezando como rezava:
"São extintas as associações de classe médicas de Lisboa, Porto e Coimbra, que constituirão os núcleos das
secções regionais da Ordem dos Médicos", é uma prova fiel de que naqueles anos já existiam, dispersos pelo
país, múltiplos núcleos associativos de classe médica,
de inscrição, naturalmente, não obrigatória e completamente desligados entre si, para não dizer cultivando
uma certa rivalidade entre si!
Na cidade do Porto, àquela data, a respectiva Associação de Classe existente chamava-se Associação Médica
Lusitana (AML) que foi o nome que, em 1914, a préexistente Associação dos Médicos do Norte de Portugal
(AMNP) justamente num esforço de alargamento da
sua jurisdição e influência a todo o território nacional,
reformulando os seus Estatutos, decidiu adoptar.

Os Estatutos daquela AMNP estavam legalizados desde o Alvará Régio de 19/V/1909 (ainda em tempo de
Monarquia, gosto de lembrar!) enquanto os da sua sucessora AML foram aprovados pelo Alvará de 31/12/
1913.
A sede social da AMNP estava instalada na Travessa da
Fábrica, nº6, onde também funcionou a AML até 1927,
altura em que se mudou para a Rua Cândido dos Reis,
nº74 - 1º.
Um dos antecedentes mais vezes referido e, com justiça, reclamado para "honra e glória" da iniciativa portista
(ou nortenha!) nestes propósitos associativo-profissionais médicos, foi, sem sombra de dúvida, a organização do I Congresso Nacional de Deontologia e Interesses Profissionais que se realizou, na cidade do Porto, de 21 a 24 de Fevereiro de 1912, ainda sob o patrocínio, portanto, da AMNP. Foi um acontecimento
charneira no movimento associativista da classe médica em Portugal, porque dele resultou, para além de
outros aspectos positivos, a elaboração do Código
Deontológico, verdadeiro "monumento de inteligência" e "pedra-de-toque" da profissão médica.
Para a elaboração desse Código Deontológico muito
contribuiu "o médico bom, probo e desinteressado, o
cidadão exemplar e digno, o idealista realizador, Cândido da Cruz (de Ponte de Lima) que nos deixou, em
honrosíssima herança, esse dom precioso" e "ante cuja
memória todos os médicos se devem inclinar reverentemente".
Mas, já muito antes daquelas datas, concretamente em
1882, fora fundada na cidade do Porto uma respeitável agremiação de médicos com o nome de Sociedade
União Médica (SUM). De acordo com Maximiano Lemos (um dos nossos mais prestigiados historiadores
da Medicina Portuguesa) a Sociedade União Médica
propunha-se alcançar 3 objectivos:
1 - constituir um foco de instrução;
2 - um Instituto de previdência e
3 - um centro que presidisse às relações entre os médicos.
Melhor explicação e melhor síntese, para definir os objectivos de uma tal associação, não poderia haver!
A primeira Assembleia Geral da SUM teve lugar em
Fevereiro de 1882 nas salas da Sociedade de Geografia
Comercial do Porto.
Salvo melhor opinião, esta Sociedade União Médica
deverá, pois, ser considerada como a primeira organização da classe médica na cidade do Porto.
Quem se debruça sobre a história médica da cidade do
Porto (a capital do Liberalismo em Portugal) descobre
facilmente que, na segunda metade do século XIX, chegaram à maturidade intelectual, uma pleiade de indivíduos médicos notáveis que imprimiram no meio cultural e social da cidade, uma actividade e efervescência
invulgares, que deixaram marcas objectivas e indeléveis.
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A simples enunciação dos seus nomes bastaria para
comprovar o que digo, tal é o prestígio e fama de que
esses médicos ainda hoje, passado quase um século e
meio, disfrutam entre nós!
Podemos, com propriedade, dizer que os seus nomes
convivem hoje connosco: alguns, através do património construído, e muitos na toponímia da Urbe...
Eram eles: Aires de Gouveia, Ricardo Jorge, Maximiano
Lemos, Júlio Matos, Magalhães Lemos, João Meira,
Pedro Dias, Alfredo Magalhães, Azevedo Maia, Maia
Mendes, Plácido Pinto, Almeida Garrett, etc., etc.
A história desta SUM é, por isso tudo e muito mais, de
fundamental importância para a compreensão da história da própria cidade do Porto, dos seus médicos,
assim como da Medicina Portuguesa em geral.
Interrompida desde 1886, a SUM entrou novamente
em exercício em Dezembro de 1893. As discussões então travadas entre os grupos chefiados por Azevedo
Maia e Ricardo Jorge apaixonaram profundamente a
classe médica do Porto e do Norte do País, dando lugar, mais tarde (em 1897), a uma cisão, origem da nova
colectividade Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Porto (SMCP).
Esta cisão levou à divisão da comunidade médica portuense, pelo menos durante algum tempo, em 2 grupos distintos! Através dos nomes dos médicos que a
partir de então passaram a fazer parte de uma e da
outra destas duas Sociedades, poderemos, por certo,
compreender a constituição e dinâmica dos grupos
assim formados.
Na antiga Sociedade União Médica permaneceram:
Oliveira Monteiro, Sousa Maia, Alexandrino de Souza,
Mendes Correia, Forbes Costa, Azevedo Maia, Magalhães Lemos, Agostinho Sousa, Silva Carvalho, Dias
Vale, Joaquim Urbano e Pina Vaz.
Para a nova Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto
deslocaram-se: Augusto Brandão, J. Dias d'Almeida,
Carlos Lima, Alberto de Aguiar, Artur Maia Mendes,
Tito Fontes, Morais Caldas, Clemente Pinto, Souza Oli-

EM 2 DE JANEIRO DE
1931, A AML FOI
OFICIALMENTE DECLARADA DE UTILIDADE
PÚBLICA.

veira, Júlio Franchini, Roberto Frias, Agostinho do
Souto, Ricardo Jorge, Alberto Ferrer de Sampaio, Luiz
de Freitas Viegas e Maximiano Lemos. Isto é (e curiosamente!): a esmagadora maioria dos então professores na Escola Médica ficaram do mesmo lado ... da
nova agremiação ... com Ricardo Jorge!
Do outro lado (o de Azevedo Maia), o nome mais conhecido (sem menosprezo pelos restantes, naturalmente) terá sido (e curiosamente, também!) o de, a todos
os títulos respeitável, Magalhães Lemos!
Como todos sabem, por caprichos do acaso, e da peste
bubónica declarada no Porto em 1899, Ricardo Jorge
viu-se obrigado a transferir-se, nesse mesmo ano, para
a Escola Médica de Lisboa, onde decorreu toda a sua
restante e brilhante carreira.
Desde 1939 até à presente data, o número total de médicos que foram Presidentes da SRNOM é de 18. Alguns (justamente metade) já não habitam entre nós.
Mas, felizmente, com a outra metade ainda podemos
conversar, e foi o que fiz com o maior prazer e aproveitamento pessoal, pois foi para mim altamente
enriquecedor conviver e dialogar, por pouco tempo
que tenha sido, com tantos médicos tão ilustrados e
que, pelo seu exemplo de entrega e abnegação na defesa e dignificação da profissão médica, assim como
dos interesses profissionais dos outros milhares de colegas, foram (os que já faleceram) e são (os que ainda
estão vivos) tão singulares e tão dignos do maior respeito, consideração e estima, por parte de todos nós,
os restantes!
Porque seria impraticável falar-vos de apenas um de
cada vez, num tão reduzido número de oportunidades
desta Revista, até ao fim deste mandato, terei de ser
muito sintético e, de certeza, muito desigual
(involuntariamente, claro) de uns para outros.
Desta primeira vez (após esta, a meu ver, indispensável introdução) falar-vos-ei do que foi o primeiro Presidente do CRNOM: Américo Pires de Lima.
Logo em relação ao primeiro devo confessar-vos a minha surpresa e, ao mesmo tempo, a minha profunda
admiração! para não dizer perplexidade! Escolher, em
1939, qual deveria ser o médico a chefiar a primeira
Secção Regional do Porto da Ordem dos Médicos não
deve ter sido tarefa fácil. Nem da parte do "convidado", convenhámos, em aceitar!
Aliás, as palavras de Américo Pires de Lima, no seu
discurso inaugural, são disso denunciadoras: "É com
verdadeira emoção e nítido sentimento das minhas responsabilidades que ocupo este lugar. Não me pareceu lícito escusá-lo, dados os termos em que me foi
intimado. Muito grato lhes estou, mas receio bem que
se tenham iludido aqueles que, tão confiada e imprudentemente, me alçapremaram até aqui. Presumiram
de mais da têmpera do meu ânimo, aliás combalido e
assolado, muito mais pelas neves da vida, do que pelas
dos anos".
Mas quando nos confrontamos com todo o curriculum
do Prof. Américo Pires de Lima, em 1939, somos levados a crer que talvez nem tenha sido tão difícil terem
alcançado as proximidades de uma unanimidade para
concluirem pela justeza da escolha!
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Os dados biográficos de A. P. Lima (1886-1966) são,
na verdade, extraordinários, e até servem para ilustrar
em como os tempos vão, inexoravelmente, mudando:
hoje não seria possível, penso, uma tão abundante acumulação de "pergaminhos".
Nascido em Areias, Santo Tirso, a 23-II-1886, era o
mais novo de uma geração de irmãos que foram mestres insignes. Em 1911, com cerca de 25 anos de idade, licenciou-se, no Porto, em Medicina.
Já aqui, A. P. Lima foi um homem de transição! Como
todos sabem, a Real Escola de Cirurgia (REC) foi fundada no Porto por D. João VI, em 1825, e "abrigada",
precariamente, em instalações cedidas pela Misercórdia
do Porto no seu Hospital de Santo António; após as
reformas introduzidas pelo Matosinhense (de Guifões)
Passos Manoel, em 1836, aquela REC passou a chamar-se Escola Médico-Cirúrgica (EMC); só após a revolução de 5 de Outubro de 1910 a Escola passou a
Faculdade de Medicina do Porto. Melhor ainda: só
após o Decreto de 23 de Fevereiro de 1911, que promulgou a respectiva Reforma do Ensino Médico.
Estudante distinto, a sua Tese Inaugural (O Valor Higiénico do Leite do Porto) obteve a classificação de 20
valores. Nesse mesmo ano fez concurso para médico
militar e, em 1915, foi incorporado na expedição a
Moçambique. Como militar alcançou o posto de Tenente-Coronel médico e foi louvado por 3 vezes, condecorado com a Comenda da Ordem Militar de Aviz, e
com as medalhas das campanhas de Moçambique e da
Vitória.
Em 1912 foi escolhido para 2º Assistente de Clínica
Médica da Faculdade do Porto. Em 1913 foi nomeado
Assistente de Ciências Biológicas, mais tarde 1º Assistente de Botânica, passando a Professor desta cadeira
em 1921.
Desde 1935 a 1945 foi Director da Faculdade de Ciências. A partir de 1920 leccionou também na Faculdade de Farmácia, primeiro como encarregado de Curso
e depois como professor ordinário até 1942.
Era também um excelente escritor, de reconhecidos
méritos. Foi Presidente da Assembleia Geral e VicePresidente da Direcção da Associação dos Jornalistas.
Publicou, entre outros, os volumes: "Pregar no Deserto", "Na Costa de África", "Confissões a um Frade
Mouco", "Explorações em Moçambique" e "Micróbios".
E assim somos levados a concluir que, em 1939, o 1º
Presidente da Secção Regional do Porto da Ordem dos
Médicos, contava 53 anos de idade, era um médico
militar (onde atingiu o posto de Tenente-Coronel) com
condecorações e louvores, Professor de Farmácia e Director da Faculdade de Ciências.
Fora escolhido, penso, pelo brilho da sua personagem
na cena médica nacional, mas também porque já fizera parte dos corpos dirigentes da Associação Médica

Lusitana, onde já demonstrara ser um intemerato defensor do prestígio do ensino superior da Medicina,
mas também da Farmácia, assim como das justas reivindicações dos médicos.
Daquele seu discurso inaugural, para além da referência que fez ao colapso moral e económico da classe
médica da época, também se podem tirar outros aspectos emblemáticos daqueles tempos, e de algum interesse recordar, como, por exemplo: que a Farmácia
andava pelas ruas da amargura ("não existe sombra de
fiscalização séria"; "fabrica-se pomada mercurial que
em vez de mercúrio tem grafite; comprimidos que em
vez de um grama de sublimado têm dois ou três
decigramas; extratos de beladona com couves ou outra coisa no género" e "pelo que respeita às especialidades estrangeiras, é, além de tudo mais, deprimente
para os nossos brios de nação civilizada, mas tratada e
explorada por traficantes estrangeiros, como um País
de beócios") e ele um seu acérrimo defensor ("por vezes era um pouco duro ... pela sua voz e sua pena, era
temido por alguns sujeitos que procuravam ludibriar a
opinião pública ou pescar nas águas turvas").
A plétora médica ("o número de diplomados tem crescido vertiginosamente") e a consequente degradação
moral decorrente das misérias salariais que alguns profissionais se viam forçados a aceitar era outro dos aspectos mais realçados e altamente preocupantes.
No entanto a sua opinião era que: "... a decantada
plétora, por enquanto, não passa de uma ilusão, e que,
rigorosamente, demais são apenas os médicos maus".
As instalações (“questão de honra" de todas as primeiras direcções de todas as associações) tal como, aliás, o
mobiliário e a tesouraria, foram todos herdados da
AML.
Mas, se as instalações (na Rua Cândido dos Reis) eram
exíguas, o mesmo não se poderia dizer dos saldos financeiros, já que Pires de Lima, no relatório de fim de
mandato, escreveu: "os fundos herdados da Associação, somados ao fundo de reserva já constituído por
esta Secção, possivelmente reforçados por um pequeno empréstimo, permitem encarar a hipótese da aquisição de uma sede própria condigna... velho sonho já
da Associação Médica", cuja concretização teve que
passar, porém, para a gerência seguinte.
O mandato de Américo Pires de Lima foi, por imperativo legal, o menos duradoiro de todos: o artº 55º (e
último, por acaso) do próprio diploma legal impunha:
"As primeiras entidades eleitas pela Assembleia Geral
e pelas Assembleias Regionais terminarão o respectivo
mandato no dia 31 de Janeiro de 1940".
E assim aconteceu.
Depois que abandonou a presidência da Secção Regional do Porto da Ordem dos Médicos, em 1940, o Dr.
Américo Pires de Lima continuou, pois, a laborar e a
intervir ainda durante bastantes mais anos.
Faleceu, com quase 80 anos de idade, em 1966.

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

HOMENAGEM DA SRNOM AO
SENHOR FERNANDO ALLEN
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos comemorou, no passado dia 7 de Julho, os
50 anos de serviços prestados à classe pelo funcionário Fernando Jorge Ramos Allen, actual director
de serviços da Secção Regional do Norte da Ordem. A ocasião serviu para lembrar um percurso
de meio século ao serviço dos médicos e também
para render homenagem à permanente disponibilidade que o Sr. Allen sempre dedicou à casa que o
acolheu quando tinha apenas 17 anos de idade.
Natural do Porto, Fernando Jorge Ramos Allen
nasceu a 17 de Março de 1932 e foi admitido como
funcionário da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos em Dezembro de 1949. Começou na carreira administrativa como praticante, e
foi percorrendo os diversos degraus da hierarquia
até atingir o posto de director de serviços, lugar a
que foi promovido em Janeiro de 1980. Actualmente com 68 anos, o Sr. Allen continua no desempenho das funções que desempenha há já duas
décadas.
Mais de meio século passado sobre a sua chegada à
Ordem dos Médicos, a instituição decidiu prestarlhe uma justa homenagem pela sua dedicação à
causa dos médicos, numa cerimónia marcada pelo
discurso do presidente do Conselho Regional da
Ordem, Dr. Miguel Leão, e pelas palavras de agradecimento do homenageado.

Fernando Allen:
50 anos de serviços prestados à Classe
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PROTOCOLO DE CCOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE A SRNOM
E O CORAL DO ICBAS
A 8 de Junho de 2000, o Presidente da Direcção da
Ordem dos Médicos - Secção Regional do Norte –
Dr. Miguel Leão – e o Presidente do Coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (CICBAS)
– Dr. Pedro Guimarães Cunha – assinaram um Protocolo de Cooperação Cultural para o Biénio 2000/
2001, que «tem por objectivo institucionalizar de
forma sólida as relações entre ambas as instituições». O protocolo «formaliza a vontade de
envolvimento conjunto na área cultural, recreativa
e de animação da Cidade e Área Metropolitana do
Porto e Região Norte, abrindo uma linha de comunicação preferencial entre as duas instituições, nesse
sentido».
Mediante a sua assinatura, «o CICBAS propõe-se:
a) Informar antecipadamente a SRNOM das iniciativas que pretende organizar, permitindo um estudo de eventuais possibilidades de envolvimento da
instituição e permitindo paralelamente um acom-

Fotografia Arquivo do CICBAS
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panhamento assíduo da actividade do CICBAS e
da sua capacidade de iniciativa.
b) Está disponível para presença em qualquer ini-
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ciativa de cariz cultural, recreativo ou de animação
que a SRNOM organize e na qual ache por bem
incluir o CICBAS (excepto em caso de compromissos prévios já assumidos pelo CICBAS e inadiáveis).
c) Disponibilizar-se a apoiar a organização de qualquer iniciativa que a SRNOM levar a cabo com todos os meios ao seu alcance, desde que para tal
seja solicitado.
d) Divulgar as iniciativas que a SRNOM decide levar a cabo, independentemente de nelas intervir
directamente.
e) Publicitar o presente protocolo e apoio da

SRNOM em cada uma das iniciativas que levar a
cabo».
Em contrapartida, «a SRNOM propõe-se:
a) Receber o plano de actividades do CICBAS, estudando nele possibilidades de envolvimento conjunto nas áreas cultural, recreativa e de animação
da Cidade/Área Metropolitana do Porto e Região
Norte.
b) Propor actividades de conjunta intervenção cultural, recreativa e de animação da Cidade/Área
Metropolitana do Porto e Região Norte ao CICBAS.
c) Apoiar a divulgação das actividades do CICBAS
na medida das suas possibilidades».

SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO SOCIAL E MEDICINA

Na Casa do Médico, em 17 e 18 de Junho de 2000,
realizou-se um encontro da Ordem dos Médicos
com profissionais da Comunicação Social especialmente ligados à área da Saúde.
Cerca de 20 jornalistas tiveram a oportunidade de
ouvirem várias palestras de dirigentes da Ordem
dos Médicos e de várias outras individualidade
médicas sobre temas que habitualmente merecem
interesse mediático e para os quais nem sempre
existe a melhor preparação dos profissionais da comunicação social.
A Abertura esteve a cargo do Dr. Miguel Leão que
deu as boas-vindas e apresentou os objectivos do
encontro.
A primeira sessão teve como moderador o Dr. Machado Lopes e como tema a “Estrutura e Funções
Executivas e Consultivas da Ordem dos Médicos”.
Participaram os Drs. Gomes da Silva, Nelson Pereira e Mesquita Montes.

Na Sessão II, sob moderação do Dr. José Pedro
Moreira da Silva debateu-se “O Código
Deontológico e as Relações com a Comunicação Social” (Prof. Doutor Rui Nunes), “Negligência, Erro e Dolo (Drª Inês Folhadela),
“Tramitação Disciplinar na Ordem dos Médicos”
(Dr. Gonçalo Correia da Silva) e “Casos-problema nas Relações dos Médicos com a Comunicação Social” (Drª Maria José Cardoso e Dr.
Miguel Leão).
No domingo, 18 de Junho, a Sessão III foi moderada pelo Dr. Machado Lopes. Teve como participantes o Dr. Miguel Guimarães (que abordou o tema “Prescrição e Liberdade de Prescrição”), o Prof. Doutor José Pedro Nunes (“Comercialização de Medicamentos”) e Drª Maria
do Carmo Aguiar Branco (“Medicina
Convencionada: Condições de Acesso e Controlo de Qualidade”).
Após o almoço decorreu um debate geral com
intervenção dos jornalistas presentes, sob o tema
“Os Médicos vistos pela Comunicação Social”.
O evento terminou com a Cerimónia do Dia do
Médico e entrega do Prémio Ordem dos Médicos 2000, a que se faz referência na página seguinte.
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SRNOM COMEMORA
DIA DO MÉDICO
No dia 18 de Junho, pela segunda vez
comemorou-se o Dia do Médico. Iniciativa da Secção Regional do Norte, que
contou com a presença do Presidente da
Ordem dos Médicos, visa fortalecer a
relação entre as organizações vocacionadas para o ensino pré-graduado e o desenvolvimento profissional.
Durante o evento, foi entregue o Prémio
Ordem dos Médicos ao Dr. Jorge António Gonçalves Pinto Basto, por ter obtido a classificação de licenciatura mais
elevada no ano lectivo imediatamente
anterior.

CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DA
FÓRUM NORTE DAS PROFISSÕES LIBERAIS
ENCHEU O RIVOLI

O Grande Auditório do Rivoli Teatro Municipal,
no Porto, foi pequeno para acolher o público que,
no passado dia 16 de Setembro, fez questão de assistir ao concerto de apresentação do Fórum Norte
das Profissões Liberais. No palco, o diálogo entre
os pianos de Mário Laginha e Bernardo Sassetti
prendeu as atenções de uma plateia heterogénea
que incluía os representantes das secções regionais
das classes com assento na recém-criada plataforma. Fundado em Janeiro deste ano, o Fórum Norte das Profissões Liberais aproveitou o pretexto do
evento Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura

para divulgar e defender os interesses dos profissionais liberais que exercem no Norte do país e, mais
especificamente, promover a actividade cultural das
classes profissionais que representa. Minutos antes
do início do concerto que serviu para lançar esta
faceta do Fórum e cuja receita reverteu a favor do
Instituto de Apoio à Criança, a NorteMédico interrogou o presidente da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM), Miguel Leão,
acerca do significado da iniciativa. “O concerto
desta noite pretende tão-somente apresentar o
Fórum. Quisemos dar-nos a conhecer à comunidade através de uma manifestação cultural com fins
de beneficência, pela sua abrangência. Esta é uma
forma agradável de mobilizar as pessoas, que mais
dificilmente adeririam a uma iniciativa mais hermética”, notou Miguel Leão. O responsável
nortenho da Ordem dos Médicos, uma das estruturas com assento no Fórum, lembrou ainda que a
associação da plataforma a eventos de índole cultural é uma “aposta na promoção do convívio informal entre os diferentes grupos profissionais”. Mas
fez questão de acrescentar que o Fórum Norte das
Profissões Liberais não vai esgotar a sua actividade
em realizações deste tipo, embora não tenha querido desvendar as iniciativas em carteira: “Os próximos projectos ainda estão em discussão”, explicou.
O Fórum Norte das Profissões Liberais é uma estrutura informal que senta à mesma mesa as organizações representativas de advogados, arquitectos,
biólogos, engenheiros, farmacêuticos, médicos,
solicitadores e médicos-dentistas.
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Ao todo, são cerca de 40 mil os profissionais
representados pela plataforma, cujos objectivos passam pela criação de um “espaço que
privilegia o debate” e que acredita na “importância fundamental da profissão liberal e da
sua permanente dignificação para a real
estruturação de uma sociedade livre
pluralista”.
Porque o diálogo é uma das premissas desta
plataforma, o encontro entre Mário Laginha
e Bernardo Sassetti foi uma escolha certeira
para um evento que inaugurou uma desejada intervenção no panorama cultural
nortenho.
O recital que praticamente esgotou o Grande
Auditório do Rivoli foi quase exclusivamente
preenchido por obras da autoria dos dois pianistas, que se estrearam em duo na penúltima edição do festival Jazz em Agosto.
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UMA MESA SEMPRE À MÃO
O restaurante da Ordem dos Médicos ganhou novo
fôlego. O novo concessionário, que assumiu a exploração do espaço no passado mês de Abril, manteve a filosofia recatada de um restaurante que é
quase familiar, mas limou a ementa e encheu de
aromas e paladares tradicionais a sala acolhedora
do rés-do-chão da sede regional. E soube rechear
de variedade a oferta do restaurante, que está agora apto a servir com prontidão um enorme rol de
pratos com perfume caseiro a preços acessíveis. E
mesmo à mão de quem passa pela Ordem para resolver um assunto pendente ou apenas para dar
dois dedos de conversa.
Se já não se recorda da última vez que se sentou à
mesa do restaurante da Ordem dos Médicos, é provável que não saiba que muitas coisas mudaram
desde que Francisco Mendes assumiu o leme de
um equipamento que a Ordem já não dispensa. À
primeira vista, as alterações parecer-lhe-ão de pormenor, mas uma rápida vista de olhos à nova ementa do renovado restaurante desfará qualquer dúvida: há, de facto, muitas novidades num restaurante que faz de cada médico um convidado muito
especial. O serviço correctíssimo, a tranquilidade
da sala de refeições, a honestidade dos ingredientes e o sabor genuíno dos pratos que compõem a
ementa são os pontos fortes do espaço gerido pelo
empresário de hotelaria Francisco Mendes e que

sete funcionários permanentes mantêm aprumado
dia após dia.
Aberto de segunda a Domingo (o horário de funcionamento é entre as 12h00 e as 15h00 e das 19h00
às 22h00, sendo que o descanso semanal se efectua nas noites de domingo) o restaurante da Ordem está preparado para receber de braços abertos
todos os membros da comunidade médica e respectivos convidados. Em qualquer ocasião: seja o
pretexto um congresso, uma comemoração familiar, uma reunião de trabalho, ou uma simples
deslocação-relâmpago à Ordem, saiba que pode
contar com os serviços de Francisco Mendes e sua
equipa. Mais do que conveniência, o restaurante
da Ordem garante-lhe qualidade. Até porque um
dos seus objectivos primordiais, como garante o
Dr. Rui Sousa, responsável pela Casa do Médico –
que alberga, aliás, muitos dos banquetes servidos
pela empresa de Francisco Mendes, a Com Classe
–, é “tornar apetecível a vinda dos médicos à Ordem para trabalhar, conversar ou confraternizar
com os colegas”. A certeza de que existe ali à mão
um restaurante transforma seguramente as
deslocações burocráticas à Ordem, que deixam de
constituir um transtorno para passar a ser encaradas como um convite aos prazeres da boa mesa.
A chegada de Francisco Mendes ao restaurante da
Ordem dos Médicos significou mais qualidade, mas
também mais movimento. Todos os dias, servemse da ementa entre 25 a 30 pessoas. Mas a ideia é
continuar a dinamizar esta afluência, para conse
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UMA VISITA AO RESTAURANTE
DA ORDEM DOS MÉDI
guir uma taxa de ocupação que ronde os 100 por
cento. A sala, que tem uma lotação de 45 lugares,
continua a receber com o conforto do seu mobiliário de bambu e o colorido primaveril dos seus tecidos quem quer que chegue para uma refeição bem
saboreada ou para um prato quente que saia rapidinho. Até porque os preços são convidativos: os
pratos oscilam entre os 1500 e os 2000 escudos,
mas há um menu completo por 1800 escudos que
inclui pão, couvert, sopa, prato do dia, vinho da
casa, sobremesa e café.
Mas não é só pela conveniência da localização e
pela acessibilidade dos preços que este restaurante
merece ser visitado. A ementa, idealizada pelo concessionário e depois sancionada pelos membros do
Conselho Regional, vive muito dos sabores tradicionais que fazem as delícias de Francisco Mendes. Tanto os pratos fixos como as sugestões do
dia e as propostas alternativas vão buscar à
gastronomia típica das regiões portuguesas a sua
personalidade. E não há aqui enganos, garante o
concessionário: “Cultivamos os sabores caseiros.
Aqui tudo é de fabrico próprio, incluindo os aperitivos e as sobremesas... E o cuidado com os ingredientes nunca é descurado: às terças, quintas e sábados vou buscar peixe fresco à lota de
Matosinhos”.
Chegou à altura de fechar os olhos e deixar que a
imaginação tome conta de si. Tudo na ementa deste restaurante é sugestivo: das entradas onde pontuam o presunto fatiado, a sós ou acompanhado
de uma talhada de melão fresquíssimo, o requinte
de uns crepes de marisco ou de umas gambas na
frigideira, e a tradicional salada de bacalhau, às
variadíssimas sobremesas que o obrigarão a escolher entre uma selecção de queijos, o aroma são da
fruta fresca e as numerosas guloseimas confeccionadas pela cozinheira, especialista em pudim Abade de Priscos, tarte de maçã, toucinho do céu e
mousse de manga. Da lista de pratos principais
constam o famoso bacalhau à Ordem, as lulas grelhadas, o steak au poivre e o costeletão, mas tem
também ao seu dispor as sugestões do dia: deixese tentar sobretudo pelo rosbife das terças-feiras,
pelos filetes de polvo das quartas ou pelo arroz de
pato à antiga das quintas.
E não é tudo. Enquanto não se inauguram os dias
gastronómicos das diversas regiões do país – que a
Ordem quer promover já a partir de Outubro –, os
pratos por encomenda, que deverá reservar com
48 horas de antecedência para garantir a autenticidade dos ingredientes, são um dos maiores moti-
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vos de orgulho de Francisco Mendes. Que salienta a açorda de marisco, o arroz de tamboril
malandrinho, o robalo assado no forno, o frango de pica no chão, o cabritinho assado com
arroz de miúdos, o javali no porco, a perna de
porco com puré de maçã e o pato com laranja. É
para pratos como estes que reserva “requintes
que já não se usam”, mimos de antigamente,
como o costume de aninhar os legumes que
acompanham os assados em vol-au-vents, para
que não aniquilem por contágio o apuro dos
sabores da carne. Ou a teimosia de oferecer aos
clientes um pau de canela para dissolver o açúcar – amarelo, pois claro – no café. Detalhes que
justificam um prémio merecido: a inclusão do
restaurante na lista dos 30 melhores da cidade
que o Instituto do Vinho do Porto e a Câmara
Municipal seleccionaram criteriosamente.
nortemédico
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M édico, Levi Guerra nasceu em Águeda e tornouse professor catedrático de Medicina Interna na Faculdade de M edicina do Porto, em 1981, Fellow do
American College of Medicine - FACP (1996), Membro Honorário Eleito da Academia Nacional de Medicina do Brasil (1999), Secretário Geral do Forum
d os Pr esi d e n t es d as So ci e d a d es N aci o n ais
Europeias de M edicina Interna e M embro Eleito
das Sociedades Francesa e Espanhola de M edicina
Interna, Assistant Professor of Medicine da Universidade de Connecticut, em Hartford, EUA (1975/79),
Visiting Professor do Serviço de Fisiologia da Universidade de Aarhus, Dinamarca (1969), Fellow em
Far m ac o l o gia e N e fr o l o gia n a Wash i n gt o n
University of Saint Louis, Missouri (1964/67), como
bolseiro da NATO e Fundação Fulbrite, e bolseiro
da Santa Casa da Misericórdia do Porto e do Instituto de Alta Cultura no Serviço de Nefrologia do
Hospital Necker, Paris (1961/62).
Foi director do Hospital de S. João, no Porto (1988/
91), do Serviço de Biologia M édica da Faculdade
de M edicina do Porto (1969/72), do Serviço de M edicina dos Hospitais Militares de Nampula e Lourenço Marques (1972/74), do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santo António (1974/75), do Serviço de M edicina do Hospital Militar D. Pedro V,
no Porto (1979/82), do Serviço de Nefrologia da Faculdade de M edicina do Porto e do Hospital de S.
João (1993-2000) e do D epartamento de M edicina
da Faculdade de M edicina (1998-2000).

E

ARTES

Em 1968 iniciou o programa de hemodiálises em
doentes renais crónicos terminais no Norte do país,
no Hospital de Santo António, onde criou o Serviço de Nefrologia.
Aluno sempre distinto, doutorou-se em M edicina
em 1964, fez agregação em Biologia em 1975 e segunda agregação em M edicina Interna em 1979.
Fundou e dirigiu a revista “Arquivos de M edicina”
(1986-2000), órgão oficial da Fac. de M edicina do
Porto e do Hospital de S. João. Regeu a cadeira de
Biologia M édica (1969/71) e de Nefrologia (1991/96)
na Fac. de M edicina do Porto, Q uímica Fisiológica
(1973/74) na Fac. de M edicina de Lourenço Marques, Fisiologia Humana (1983/85) no ICBAS, Farmacologia e Patologia Clínica (1981/87) na Fac. de
Farmácia do Porto e, ao longo dos anos, diversas
disciplinas nas Escolas de Enfermagem de S. João e
de Ana Guedes do Hospital de Santo António.
Tem cerca de 100 publicações científicas de investigação de base e clínica. Publicou o primeiro caso
de D oença dos Legionários em Portugal (1981). É
membro de diversas sociedades científicas e associações não médicas e é membro de diversos corpos editoriais de revistas nacionais e estrangeiras.
Tem escrito em jornais diários e semanários. Realizou exposições individuais de pintura, na Fundação Engº António de Almeida, no Porto (1984), Universidade do Porto / Casa M useu Abel Salazar, no
Porto (1996), Fu n dação D io nísio Pin h eiro, e m
Águeda (1998), e Casa da Cultura de Valença (1999).
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PINT

R É INVESTIG R
BERTO.

CÉU

PINTANDO, LEVI GUERRA PROCURA
UM CAMINHO PARA A VERDADE.

G UARDA

ENTRE
CAVALETES ,

“O ESTÚDIO ACABA POR SER FAMILIAR. O S NETOS DELIRAM VIR PARA AQ UI , JÁ TÊM OS
SEUS PINCÉIS E AS SUAS TINTAS ”. PERCE-

VÃO SURGIND O DÚZIAS DE PASTAS COM

BE A PINTURA CO M O UM D O M Q UE É

PARA OBRAS Q UE NUNCA CHEGARAM A

Q UE ELA O DEFINISSE DA SEGUINTE MA-

N O ATELIER SOLARENG O D O

JARDIM DAS TRASEIRAS MAIS DE 20 AN OS
DE PINTURA DE H ORAS VAGAS .

PALETAS , TINTAS , PINCÉIS E

VAGARES ANTIG OS, INÚMEROS ESTUD OS

SER, O UTRAS TANTAS PINTURAS COMPLETAS .

É

NAQ UELE RECANTO ENVIDRAÇA-

LEVI
G UERRA ENTRETÉM OS TEMPOS M ORTOS
COM UMA DEDICAÇÃO IMENSA À PINTU RA . M AS PINTAR É UMA PULSÃO Q UE
NÃO SE RESOLVE APENAS ALI : PARA ONDE
VAI , LEVA CO NSIG O PAPEL , TINTAS E PINCEL. PARA O Q UE DER E VIER. P ORQ UE
PINTA UM PO UCO DE TUD O : VIAS SACRAS DEBRUADAS A ROXO , NATUREZAS
M ORTAS DE CORES GARRIDAS (“ TEND O
A REALÇAR A IMPORTÂNCIA DA COR ”,
CO NFESSA), AS FAVELAS ENCAVALITADAS
N OS M ORROS D O RIO DE JANEIRO , A
PAISAGEM , AS EXPRESSÕES E UM CERTO
SURREALISM O INVENTIVO .
C ONSIDERA-SE UM ECLÉCTICO , Q UE APENAS AOS RETRATOS TEM RESISTID O . E
POR RAZÕES DE SAÚDE : “O MEU APAD O Q UE EDIFICO U HÁ AN OS Q UE

RELH O RESPIRATÓRIO NÃO SUPORTA A

TEREBENTINA.

M AS SÓ

O ÓLEO PERMITE

ROSTOS CO M MUITA DEFINIÇÃ O ”, LAMENTA .

AINDA

ASSIM , HÁ PAISAGENS

HUMANAS NAS SUAS TELAS .

ATÉ

POR-

Q UE, POR DEFORMAÇÃO PROFISSIONAL,

O CORPO É A SUA MELH OR MATÉRIA-PRI-

MA .

C O NHECE- O

COM O NINGUÉM , DA

PRÁTICA CLÍNICA E DAS AULAS DE

TOMIA .

A

ANA-

PINTURA NÃO LHE CHEG O U

DE HERANÇA FAMILIAR, MAS , SE PUDER,

G OSTARIA DE A LEGAR AOS NETOS , Q UE

CO M ELE JÁ VÃ O PINTAND O TAMBÉM ,

SEMPRE Q UE O AVÔ DEIXA :

OBRIGATÓRIO PARTILHAR.

E

G OSTARIA

NEIRA :
TE E

“C OMO UMA PESSOA PERSISTENO RGANIZA DA , CERTA M ENTE . E

COM O ALGUÉM Q UE USA O AM OR AO

BELO E A SUA EXPLORAÇÃO COM O CAMINH O PARA A VERDADE E A CO NCRETI-

ZAÇÃO DA SUA SÊDE DE INVESTIGAÇÃO E
CRIATIVIDADE ”.

A

N O RTEMÉDIC O F O I

CO NHECER A O UTRA FACE DE UM MÉDICO -PINTOR À BEIRA DA JUBILAÇÃO .
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Quando surgiu este gosto pela pintura?
Desde há muito que gostava da pintura e esse gosto traduzia-se na forma bem comum de frequentar
ocasionais exposições e visitar museus sempre que
tal se proporcionava. Mas a intensidade e a absorção da vida profissional nunca me abriram, até tarde, o espírito a qualquer vislumbre para me iniciar
na prática de outra arte que não a arte médica.
Que função desempenha a pintura na sua vida:
mero hobby, forma de aliviar o stress, instrumento de evasão?
Foi já com mais de 20 anos de vida profissional
que a pintura me atraiu. Não como um hobby, mas
como a alternativa que se me oferecia para nela
projectar todas as facetas adquiridas na vivência
da minha actividade clínica e, especialmente, da
experiência de investigação científica laboratorial
adquirida durante cerca de oito anos nos EUA, na
França e na Dinamarca e que, chegado ao meu país,
não pude continuar. Desde então, para mim, pintar passou a ser investigar. Foi a forma de poder
continuar a ter uma vivência intelectual, emocional e prática em tudo idêntica à da investigação
científica. Além disso, foi muitas vezes a projecção
concreta do vivido no meu exercício exigente da

Medicina e do ensino. Ao mesmo tempo, foi sempre um lenitivo intelectual e uma fonte de pacificação emocional e de repouso.
Tem formação específica ou é autodidacta?
Tenho sido um ousado autodidacta, um estudioso
de metodologias, um assíduo e atento perscrutador
das opiniões de artistas nacionais e estrangeiros e
da abordagem crítica e criteriosa a que vou tendo
acesso. Mas tenho também beneficiado do convívio pessoal de alguns mestres contemporâneos com
quem pude manter algum contacto de incalculável valor. Depois, melhorando-se nas técnicas e
apreendendo o essencial, fica-se a céu aberto para
seguir um percurso pessoal próprio. Até porque,
no fundo, ninguém é capaz de ensinar ninguém a
pintar, porque a pintura, se for autêntica, é a expressão da personalidade de cada um: dos seus
valores interiores à forma como se comunica consigo, com os outros e, se tiver fé sobrenatural, também com Deus. Foi o que se passou comigo.
Os médicos são geralmente tidos como profissionais muito ocupados. Como conseguiu enquadrar a pintura na sua agenda diária?
Adquirida a consciência de que a pintura era para
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a minha vida espiritual um acto essencial e, portanto, indispensável, passei a consagrar-lhe todo o
tempo que pude no magro espaço de que a vida
profissional, médica e docente, e familiar me permitia dispor. Frequentemente, à custa de um treino (procurado e conseguido) de adaptação a um
regime de curtas horas de sono, e sempre a lutar
para que me não absorvesse demasiadamente.
Em termos de estilo, como classifica a sua pintura? Quais os seus pintores favoritos?
Não sou capaz de a classificar porque, ao longo
dos anos, percorri várias tendências e diversas técnicas. Anos passados, tenho-me visto como que a
ir ao encontro da essência das coisas sem ser nunca capaz de evitar um certo anarquismo na evolução das ideias que se entrecruzam e das sugestões
que nos chegam e assaltam de todos os lados. Creio,
hoje, que sou inclassificável. Confesso, porém, que
tendo a ser principalmente impressionista, mas não
sempre. Hoje não sei bem o que me espera... Cada
trabalho que faço é irrepetível. Quanto a referências, só a maior, Claude Monet. Mas quantas mais
me restam!...
Na história da Medicina em Portugal, encontramos inúmeros nomes de médicos que se distinguiram nas artes ou nas letras. Em termos relativos, talvez nenhuma outra profissão possa
gabar-se do mesmo. Como interpreta esse fenómeno?
Não tenho uma resposta unívoca. Há por certo sempre algum mistério nisto. Penso, porém, que a
vivência intensa e próxima do Homem doente é,
por um lado, nascente de mensagens. Por outro
lado, chego a pensar que a actividade médica, pelo
esforço constante de estudo a que obriga tendo em
vista o tratamento do doente, não trará sempre à
personalidade do médico a justa compensação intelectual (não espiritual) que um tal trabalho mereceria, porque não deixa rasto. Não quero com
isto dizer, entenda-se, que a cura de um doente, o
alívio de uma dor ou a salvação de uma vida não
sejam actos reconfortantes de valor incalculável.
Mas passam... E como a actividade clínica é obrigatoriamente sempre fonte de criatividade até pela
constante reflexão a que obriga e à aturada atenção
que impõe, essa criatividade é sempre uma pressão para se plasmar em algo que permaneça e a
revele. E não estou a diminuir o lugar, nem a importância, das publicações científicas e dos livros
que se vão editando. Só que me parece ser a arte,
ligada à prática médica, que permite dar resposta
mais plena também ao apelo de eternidade que o
médico poderá sentir no convívio frequente com o
sofrimento e a morte. É que o médico está, ou deve

estar, ao serviço do Homem, tentando corrigir a
sua natureza doente. Esse serviço gerado na profunda motivação espiritual é assim susceptível de
ser transformado em arte, forma nobre de o homem acrescentar algo de novo à natureza – e, neste caso, à natureza doente. Será só isto? Será também isto? Não deixará, porém, de ser sempre em
cada caso um acto criador, talvez sentido e explicado por outros de maneira diferente da minha.
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te. Até porque a eficácia e a rapidez dos diversos
tempos de exercício da Medicina nunca dispensarão a insubstituível comunicação constante com o
doente e os seus familiares, que devem ser mantidos ao corrente de tudo. O médico deve saber sempre assumir a atitude de um servidor qualificado,
digno e indispensável que põe o interesse e as necessidades dos doentes acima de quaisquer outros
objectivos. Se assim não for, a desumanização será
total e reduzirá a Medicina a uma “veterinária” cruel
e inaceitável, ainda que eficaz. A prática da Medicina centra-se no Homem doente – se não o cuida
com saber e zelo, não é Medicina.
É que, como todo o acto médico, a obra de arte,
diz Bracque, “começa por um problema e termina
por uma oração”.

Não teme que, com a ultra-especialização da Medicina, que é cada vez mais técnica, a componente humanista possa vir a desaparecer?
A evolução tecnológica da Medicina a que assisti
na minha vida clínica foi essencial para a eficácia
da Medicina de hoje. Mas a cultura médica terá
sempre de prevalecer sobre a cultura tecnológica –
em termos práticos, isso quer dizer que nunca poderá esquecer-se que o gesto cultural essencial do
acto médico é o diálogo estabelecido com o doen-

Sabemos que irá jubilar-se em breve. É uma
oportunidade para uma maior dedicação à pintura e a outros hobbies adiados?
Não tenho nenhuma segurança sobre o que possa
vir a acontecer-me. Certamente que não me dedicarei exclusivamente à pintura, até porque também
gosto de escrever. Tenho imensa obra poética que
está por avaliar e que preciso de rever. Aparentemente, a jubilação é um tempo de menos ocupações obrigatórias. Mas cada um de nós é um mistério e eu não tenho a pretensão de ter o controlo
nem do meu tempo nem das reacções que experimentarei num novo contexto do meu viver. Sobre
o futuro, aprendi a nunca fazer projecções, mas a
remeter-me às limitações que impõe o imprevisível.
Apenas cultivo a esperança.

O que deve fazer quem quiser obter a posse
dos seus quadros? Estão à venda em alguma
galeria?
É uma questão importante que deve ser encarada sem hipocrisia, mas que não está certamente no centro da minha motivação nem dos
meus objectivos. Pouco tem sido o tempo para
responder às solicitações recebidas para novas
exposições, e ainda não estou comprometido
com qualquer galeria profissional, nem tãopouco sei se virei a estar. Direi ainda que as
exposições são, em princípio, o lugar mais próprio e talvez o tempo mais oportuno para a
aquisição de uma obra.
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

1 - Q UALIDADE D O EXERCÍCIO
PROFISSIO NAL
1 - Conforme anunciado no anterior número da nortemédico, foram realizadas várias visitas ao Centro de Saúde
de Lousada destinadas a avaliar as condições de exercício
profissional. O relatório dessas visitas, elaborado pela Dr.ª
Fátima Oliveira, consta do Doc. 1.
2 - O CNE aprovou o parecer constante do Doc. 2, relativo à autonomia dos técnicos de fisioterapia e relações de
hierarquia técnica que devem existir entre médicos (neste caso, especialistas em Medicina Física e Reabilitação) e
técnicos auxiliares da medicina.
3 - O CRN homologou o parecer da Direcção do Colégio
de Especialidade de Ortopedia, relativo ao exercício daquela especialidade nos serviços de urgência (Doc. 3).

2 - DISCIPLINA, ÉTICA E
DEO NTOLO GIA
1 - A Comissão Regional Consultiva de Ética e Deontologia
Médicas elaborou um parecer, relativo à prestação de ac-

tos médicos sem observação dos doentes, que foi homologado pelo CRN e que se encontra transcrito, com as
adaptações necessárias à preservação do anonimato dos
envolvidos, no Doc. 4.
2 - Para que todos os médicos tenham conhecimento, torna-se pública a correspondência trocada entre o CRN e
a Autoridade Regional de Saúde. Os ofícios constantes
dos Doc. 5 A), 5B) e 5C) demonstram bem quem está
efectivamente interessado (e quem não está efectivamente
interessado) em combater práticas ilícitas e fraudulentas.
3 - O CRN solicitou formalmente à Inspecção Geral dos
Serviços de Saúde o envio das conclusões do inquérito
levado a cabo por aquela entidade ao Centro de Saúde
da Póvoa de Lanhoso.
4 - Relativamente à polémica pública gerada pela alegada
emissão de atestados de complacência e cuja legalidade
foi posta em causa pelo Ministério da Educação, o CRN
emitiu a nota de imprensa que consta do Doc. 6.
5 - Tendo em conta o teor e a dimensão pública da entrevista do Dr. António Joaquim de Sousa e Silva, médico
a desempenhar as funções de Presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia,

Doc. 1
RELATÓRIO SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO CENTRO DE SAÚDE DE LOUSADA
(CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS MÉDICOS)

Foi efectuada uma visita ao SAP de Lousada em 05/07/00 para verificar as condições deste serviço, conforme exposição/abaixoassinado dos médicos do C. S. de Lousada e em resposta a ofício do Coordenador da Sub-Região de Saúde do Porto em que se
solicitava o parecer da O rdem dos Médicos. As conclusões foram as seguintes:
• Ponto 1: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS quanto ao acesso limitado, através de escadaria sem rampa antiderrapante;
• Ponto 2: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que os gabinetes para consulta não têm luz directa, arejamento, lavatório, nem isolamento sonoro;
• Ponto 3: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que as salas de O.B.S. não têm aquecimento ou isolamento sonoro, têm
chão alcatifado, e que o acesso à sala de H omens é através da sala de Mulheres, apenas isolada por um pequeno biombo;
• Ponto 4: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que a casa de banho para os profissionais não tem condições mínimas
e está situada junto à casa de banho pública;
• Ponto 5: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que este não tem refeitório nem qualquer outro espaço adequado que
possa ser utilizado para essa finalidade e que a única banca existente é a que está localizada na sala de tratamentos;
• Ponto 6: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que a zona de repouso dos funcionários administrativos e dos enfermeiros, se localiza no corredor de acesso ao “quarto do médico”. Além da cama aí existente, com a finalidade de funcionar
como quarto do enfermeiro, há também um recanto que pretende ser uma cozinha (mesa c/ disco eléctrico e alguma louça) e
ainda prateleiras nas paredes que transformam ainda este espaço em arrecadação, ou seja, “três em um “: quarto, cozinha, e
arrecadação;
• Ponto 7: Confirma-se o relato dos médicos daquele CS que a partir das 24h é uma auxiliar de apoio e vigilância que tem as
funções de porteiro e de funcionário administrativo e que o espaço que lhe é destinado para repouso é no vestíbulo do quarto
de médico, num sofá aí existente;
• Ponto 8: N o geral, considera-se que as condições deste SAP não são adequadas às funções que lá se desempenham, mesmo
numa situação provisória de curta duração e sobretudo quando essa curta duração se transforma em longa duração.
Porto, 5 de J ulho de 2000
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Doc. 2
DELIBERAÇÃO D O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM D OS MÉDICOS SOBRE AUTONOMIA D OS FISIOTERAPEUTAS (D.L. 500/99 e D.L. 564/99)
Parecer do Consultor Jurídico da Ordem dos Médicos homologado pelo CNE da OM.

O Sr. Presidente da Ordem remeteu a este Departamento, para análise e parecer, uma exposição
apresentada pelo Colégio da Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, na qual são suscitadas diversas
dúvidas de interpretação dos diplomas em epígrafe, com particular incidência na matéria que se
prende com a autonomia dos fisioterapeutas face ao estabelecido no D.L. 564/99, em articulação
com o disposto no D.L. 500/99.
A mencionada exposição é acompanhada por parecer emitido por anterior consultor jurídico da
Ordem dos Médicos, reflectindo também a consulta feita a outros juristas relativamente a esta
matéria.
Mas vejamos antes de mais, genericamente, o âmbito de aplicação dos dois diplomas em causa,
no sentido de se apurar quais os pontos que, aparentemente, são contraditórios.
Comecemos então pelo D.L. 500/99 que aprova o regime jurídico do licenciamento e da fiscalização do exercício da actividade das unidades de saúde privadas de medicina física, de reabilitação, de diagnóstico, terapêutica e prevenção e de reinserção familiar e sócio-profissional, bem
como os requisitos a que devem obedecer quanto a instalações, organização e funcionamento.
O n.º 3 do art.º 1 do citado diploma estabelece que “ Os serviços de medicina física e de reabilitação do sector público e os do sector social regem-se pelas regras de qualidade e segurança
previstas neste diploma” (sublinhados nossos).
Dos pareceres que anteriormente foram dados resulta que a leitura do citado preceito tem sido
no sentido de serem aplicáveis, aos sectores social e público, as normas respeitantes à Organização e Funcionamento, constantes do Capítulo III do D.L. 500/99, designadamente os art.º 21º,
22º e 23º. Pelo acompanhamento do processo legislativo julgamos legítima tal interpretação.
Com efeito, a Organização e Funcionamento de um serviço estão substancial e intrinsecamente
ligadas à qualidade e segurança.
Mas vejamos o teor dos artigos em análise:
Art.º 6º - Qualidade e segurança
As normas de qualidade e segurança são cumpridas em todas as situações previstas no presente
diploma de acordo com as regras definidas pelos códigos científicos e técnicos internacionalmente reconhecidos nesta área, competindo à Comissão Técnica Nacional (CTN) propor a sua
adopção ao Ministro da Saúde.
Art.º 7º - Garantia de qualidade e manual de boas práticas
1. O manual de boas práticas que deve integrar os processos de garantia de qualidade é aprovado pelo Ministério da Saúde, ouvidas a Ordem dos Médicos e a CTN.
2. O manual referido no número anterior e elaborado de modo a permitir a acreditação das
unidades de saúde, integrando-se no sistema de qualidade em saúde.
3. Do manual de boas práticas devem constar, designadamente:
a) A listagem das nomenclaturas a utilizar pelos profissionais de saúde;
b) A indicação dos equipamentos específicos para cada valência;
c) As obrigações do responsável pela clínica e dos seus colaboradores;
d) Indicações pormenorizadas sobre os procedimentos operativos, designadamente quanto às
dotações do pessoal em relação às valências e ao movimento de doentes, à identificação dos
doentes, métodos a utilizar, validação dos resultados e sua transmissão, garantia de qualidade,
confidencialidade dos resultados e requisitos dos relatórios que sejam necessários;
e) Identificação do equipamento mínimo de reanimação;
f) Instruções sobre a manutenção dos equipamentos e periodicidade das respectivas verificações;
g) Instruções sobre organização e funcionamento das piscinas terapêuticas;
h) Requisitos do relatório anual de actividades.
Artigo 21.º - Departamentos funcionais
...
2-O funcionamento dos departamentos previstos no número anterior requer a existência de
consultas médicas da especialidade, de actividades de ensino e treino de doentes e familiares e
de equipamento técnico adequado, de acordo com as normas aprovadas por despacho do Ministro da Saúde, ouvida a CTN.
Artigo 22º - Valências
1-As unidades de saúde podem desenvolver actos complementares de diagnóstico e terapêutica, os quais são sempre precedidos de consulta médica da especialidade, em relação,
designadamente, às seguintes valências:
Artigo 23º - Direcção clínica
1-As unidades de saúde são tecnicamente dirigidas por um director clínico, especialista em
Fisiatria, inscrito na Ordem dos Médicos.
Da própria redacção dos artigos 21, n.º 2, 22, n.º 1 e 23º, n.º 1, parece ser óbvio concluir existir
uma conexão material com regras de qualidade e segurança.
Mas mesmo que assim não se entenda e que se interprete, fundado na sistemática dum diploma, tratarem-se tão só de puras normas de organização e funcionamento, sempre se dirá que os
princípios subjacentes são os de garantia da qualidade e segurança e, por conseguinte, ao serem inseridos no Manual de Boas Práticas, devidamente adaptados, serão de todo o modo aplicáveis aos serviços públicos.
De resto, esta asserção está implícita nas alíneas c) e d) do n.º 3 do art.º 7º, que acima ficou
reproduzido.

Analisemos, agora, o D.L. 564/99, de 21.12. Este diploma estabelece o estatuto legal da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, que constitui um corpo especial da função publica. O diploma em causa é aplicável ao pessoal dos estabelecimentos ou serviços sob
tutela ou dependentes do Ministério da Saúde, incluindo os que se encontrem em regime
de instalação, bem como aos técnicos de diagnóstico e terapêutica dependentes de serviços de outros Ministérios ou de institutos públicos que revistam natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos por eles tutelados, em cujos quadros de pessoal se encontre prevista a carreira, bem como às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Em
conformidade com o n.º 3 do art.º 2º, as disposições do referido estatuto podem ser aplicadas ao pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
e às instituições particulares de solidariedade social.
Relativamente a este diploma está principalmente em causa a interpretação dos artigos 3º
n.º 2 e 6º, n.º 1, que de seguida se transcrevem:
Art.º 3 - Natureza e objectivos
...
2 - No desenvolvimento das suas funções, os técnicos de diagnóstico e terapêutica actuam
em conformidade com a indicação clínica, pré-diagnóstico, diagnóstico e processo de investigação ou identificação, cabendo-lhes conceber, planear, organizar, aplicar e avaliar o
processo de trabalho no âmbito da respectiva profissão, com o objectivo da promoção da
saúde, de prevenção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da reinserção.
Art.º 6 - Conteúdo funcional
...
1 - A carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica reflecte a diferenciação e qualificação
profissionais inerentes ao exercício das funções próprias de cada profissão, devendo aquelas ser exercidas com plena responsabilidade profissional e autonomia técnica, sem prejuízo da intercomplementaridade ao nível das equipas em que se inserem.
Tais normas devem, em nossa opinião, ser interpretadas, por articulação com o n.º 1 do art.º
27º e com a alínea a) do n.º1 do art.º 28º, ambos do D.L. 73/90, no sentido de que o técnico de
diagnóstico e terapêutica actua em conformidade com a indicação clínica, entendendo-se
como tal a prescrição do respectivo médico especialista, o pré-diagnóstico, diagnóstico e
processo de investigação ou identificação feito por este e ao qual o técnico tem direito de
acesso.
Como é óbvio e resulta designadamente do disposto no art.º 27º, n.º 1 do D.L. 73/90, é exclusivamente ao médico que cabe fazer o pré-diagnóstico, diagnóstico e desenvolver todo o
processo de investigação do doente.
É nesta perspectiva que o relacionamento Fisiatra - Fisioterapeuta se deve desenrolar.
A primazia e a responsabilidade pelo diagnóstico e a terapêutica é do médico.
Q uando a lei refere que ao técnico cabe «conceber, planear, organizar, aplicar e avaliar o
processo de trabalho no âmbito da respectiva profissão» tal só pode ser entendido como
aplicável no momento posterior à prescrição terapêutica/indicação clínica previamente
estabelecida pelo médico e, portanto, sem qualquer espécie de autonomia quanto à sua
definição.
A autonomia técnica e responsabilidade mencionada no art.º 6º prendem-se, em nossa
opinião, com a execução dos actos terapêuticos indicados pelo médico.
Há pois que concluir, neste quadro, que o fisioterapeuta está no exercício das suas funções
numa dependência funcional do médico fisiatra.
E dizemos médico fisiatra porque é a estes especialistas que, no âmbito das carreiras médicas, correspondem as qualificações profissionais a que se refere a actividade dos fisioterapeutas. Tais qualificações são as fixadas pela Ordem dos Médicos e aplicáveis aos serviços
públicos, entre outros, por força dos artigos 2º e 3º do Estatuto do Médico, aprovado pelo
D.L. 373/79 de 8 de Setembro.
Efectivamente, a previsão de competências especiais do director de serviço hospitalar,
estatuídas no n.º 3 do art.º 29º do Dec. Reg. 3/88, de 22.01 (Orgânica Hospitalar), ultrapassa
em larga medida a esfera de acção exclusivamente médica do serviço, exigindo àquele intervenção junto de outros serviços do hospital e atribuindo-lhe, também, um elevado grau
de responsabilidade na coordenação e manutenção dos contactos adequados à prossecução dos fins do serviço. Inclusive, a alínea j) do referido n.º 3 atribui ao médico director de
serviço hospitalar uma responsabilidade ampla pela manutenção da disciplina do mesmo.
Não obstante, há que ter em atenção, no que respeita às competências do director do serviço, que estas têm de ser devidamente enquadradas face às competências atribuídas por lei
a outros órgãos ou cargos de direcção ou chefia técnica (vide n.º 2 do citado art.º 29º), ao
caso àquelas que estão atribuídas no D.L. 564/99 ao Técnico-Director (vide art.º 8º) e ao
coordenador (art.º 11º).
Assim, conclui-se que o fisioterapeuta actua sob indicação do médico e em conformidade
com o pré-diagnóstico, o diagnóstico e a prescrição terapêutica feita por este.
Não se aceitando esta interpretação, que reputamos como a mais correcta atenta a unidade
do sistema jurídico, não vislumbramos outra solução para a coerência do sistema senão a
de proceder à alteração do D.L. 564/99 no sentido que acima ficou expresso.
Para além dos preceitos citados no presente parecer é ainda de chamar à colação a Base
XXXII da Lei de Bases da Saúde - Lei 48/90, de 24 de Agosto, na qual se destaca o particular
relevo e responsabilidade do pessoal médico no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
6 de J unho de 2000
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Doc. 3
EXERCÍCIO DA ORTOPEDIA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA – DELIBERAÇÃO DA
DIRECÇÃO D O COLÉGIO DE ORTOPEDIA HOMOLOGADA PELO CONSELHO
REGIONAL D O NORTE

... entende a Comissão Directiva que os Serviços de O rtopedia devem organizar as
suas equipes de Urgência de acordo com os objectivos a cumprir, recordando que
as equipes devem ter no mínimo a presença de dois O rtopedistas, se se pretende
assegurar a realização de cirurgia na Urgência. Em caso algum devem as intervenções ser realizadas unicamente por um O rtopedista auxiliado por um Instrumentista.
Por outro lado, o Ajudante deverá ter capacidade para substituir o Cirurgião e terminar a intervenção no impedimento súbito do Cirurgião.
Face a estas recomendações devem os Serviços lutar para que lhes sejam atribuídas
as valências mínimas para o S.U..
Caso não seja implementado um esquema deste tipo não deverão os O rtopedistas
asseg urar a re ali z açã o d e i n terve n ç õ es cirúrgicas e m S. U., p o d e n d o ser
responsabilizados e incriminados pelo não cumprimento de regras mínimas de uma
boa prática clínica.
20 de D ezembro de 1999

Doc. 4
PARECER DA COMISSÃO REGIONAL DE ÉTICA E DEONTOLOGIA
MÉDICAS DA SRNOM RELATIVO À RECUSA DE PRESTAÇÃO DE
CUIDAD OS ASSISTENCIAIS SEM OBSERVAÇÃO D O D OENTE

Da análise dos documentos recebidos, a Comissão Regional de Ética e
D eontologia Médicas verifica que:
- O Dr. F. solicitou ao H ospital X uma consulta da especialidade para um
seu doente do Centro de Saúde, nos termos de um protocolo em vigor.
- Ao referenciar o doente deu informações clínicas pertinentes e solicitou
“observação e orientação julgada necessária”.
- Sem observar o doente, alguém, não identificado, devolveu o pedido,
escrevendo orientações terapêuticas vagas e declarando não haver necessidade de efectuar qualquer exame complementar.
Face a esta situação objectiva a CRED M é de parecer que:
1. A recusa de acto ou exame próprio de uma especialidade (art.º 36.º do
C ódigo D eontológico) é possível mas carece da demonstração de que não
há fundamento para a sua realização – o que não foi feito no caso em
apreço.
2. A formulação de uma terapêutica, mesmo em termos vagos, sem uma
observação prévia da pessoa doente, é má prática clínica e constitui infracção aos art.º 26.º e 28.º, cuja letra e espírito têm como objecto a
dignificação do acto médico e o melhor benefício para o doente.
3. Consignar por escrito, de forma não identificável, um juízo clínico de
diagnóstico e tratamento em documento não adequado para este fim é
uma infracção ao art.º 96.º do C ódigo D eontológico.
Em conclusão:
A recusa de observar o doente, por parte do Serviço de ... do H ospital X e
o seguimento dado ao pedido do médico do Centro de Saúde, constituem comportamento censurável em termos éticos segundo os artigos do
C ódigo D eontológico mencionados neste parecer. É particularmente censurável que um médico, especialista ou não, emita um juízo clínico e formule uma terapêutica sem uma observação pessoal do doente e dos meios complementares de diagnóstico já executados.
O Presidente da CRED M
Prof. D outor Daniel dos Santos Pinto Serrão.
Porto, 6 de Abril de 2000.

genericamente difamatória para os médicos
do Centro Hospitalar de V. N. Gaia, foi emitida a informação constante do Doc. 7A. Na
sequência desta decisão do Conselho Disciplinar, o Dr. António Joaquim de Sousa e Silva, contrariamente a declarações suas à Comunicação Social, entregou a respectiva cédula profissional na Secretaria da Ordem dos
Médicos em 7.09.00. Deste facto foi emitida
a informação constante do Doc. 7B.

Doc. 5 A
CORRESPONDÊNCIA TROCADA ENTRE A AUTORIDADE REGIONAL DE
SAÚDE DA ARS-NORTE E O CRNOM SOBRE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E EXERCÍCIO DE PRÁTICAS ILÍCITAS
(Ofício da Autoridade Regional de Saúde do Norte)

PARA
Presidente da O rdem dos Médicos
Secção Regional do N orte

ASSU NTO : Eventuais Práticas Ilícitas
Vimos pela presente solicitar parecer dessa Instituição sobre a licitude de algumas práticas que chegaram ao nosso conhecimento, e que passamos a descrever:
1. – Uma loja de venda de lentes de óculos interroga-nos sobre “quais os normativos
legais” para instalar, na referida loja, “consulta oftalmológica com tratamento laser
para cirurgia refractiva de pequena duração e sem internamento nem necessidade de recobro”…
2. – O s promotores de uma clínica com várias especialidades médicas e cirúrgicas
solicitam-nos certificado Higieno-Sanitário para a mesma, anexando uma memória descritiva onde, para além dos vários gabinetes para aquelas especialidades,
surge u m para as seguintes “ esp ecialidad es” – H o m e o patia, O ste o patia,
N utricionismo.
Na expectativa de uma rápida resposta, somos
Com os melhores cumprimentos.
O DELEGA D O DE SA Ú DE
Porto, 18 de N ovembro de 1999

Doc. 5 B
CORRESPONDÊNCIA TROCADA ENTRE A AUTORIDADE REGIONAL DE
SAÚDE DA ARS-NORTE E O CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM
D OS MÉDICOS SOBRE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E
EXERCÍCIO DE PRÁTICAS ILÍCITAS

Ex.mo Senhor
D elegado Concelhio de Saúde
AUTO RIDA DE REGI O NAL DE SA Ú DE D O N O RTE
R. Latino Coelho, 260,
4000 P O RTO
EVENTUAIS PRÁTICAS ILÍCITAS
Agradecendo o ofício de V. Ex.a n.º 2151-DSCP, de 18 de N ovembro p.p., que surge
no seguimento de encontro oportunamente realizado entre as Autoridades
Concelhias de Saúde e a O rdem dos Médicos, cumpre-me informar, relativamente aos pontos descritos, o seguinte:
1. N os termos do Art.º 128.º do C ódigo D eontológico da O rdem dos Médicos “é
proibida a contratação de sociedade ou outra forma de associação entre o Médico, no exercício da sua actividade profissional, e terceiros, com vista à fabricação,
apresentação e comercialização de produtos farmacêuticos, aparelhagem médica, próteses, material para análises clínicas e actividades paramédicas ou equivalentes, ou quaisquer outras de índole comercial”.
Assim, quaisquer médicos que procedam em violação da norma acima citada serão objecto de procedimento disciplinar. N este contexto, solicito a V. Ex.a a identificação dos profissionais médicos eventualmente envolvidos no processo referido no ponto 1 do ofício de V. Ex.a.
2. Relativamente ao ponto n.º 2 do ofício de V. Ex.a, citam-se as disposições constantes do n.º 3 do Art.º 138.º do C ódigo atrás referido: “ Comete falta deontológica
grave o Médico que se apresente publicamente, com título diferente daquele que
é reco n h ecid o na sua lice nciatura, ao abrigo da legislação em vigor, co m o
H omeopata, Naturopata ou outra qualquer forma de Medicina paralela, sem prejuízo do Art.º 46.º”.
Assim, os médicos que actuarem em violação da norma acima citada serão objecto de procedimento disciplinar. Acresce ainda que, não sendo a H omeopatia, a
O steopatia e o N utricionismo especialidades médicas ou cirúrgicas, quem delas
se intitule está sujeito a procedimento criminal nos termos do C ódigo Penal.
Em qualquer dos casos, solicito a identificação dos promotores dos estabelecimentos referenciados por V. Ex.a para efeitos do cumprimento dos artigos 19.º e
20.º do D ec.-Lei n.º 32.171, de 29 de J ulho de 1942.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho,
Dr. Miguel Leão.
Porto, 2 de D ezembro de 1999
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Doc. 5 C
CORRESPONDÊNCIA TROCADA ENTRE A AUTORIDADE REGIONAL
DE SAÚDE DA ARS-NORTE E O CRNOM SOBRE LICENCIAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E EXERCÍCIO DE PRÁTICAS ILÍCITAS

Ex.mo Senhor
Dr. Arnaldo de Araújo
AUTO RIDA DE REGI O NAL DE SA Ú DE D O N O RTE
C/c.: Dr. Rustom Bilimória
1. Em 18 de N ovembro de 1999 recebeu este Conselho Regional o ofício
de que se anexa fotocópia, que mereceu, em 2 de D ezembro de 1999, a
resposta de que também se anexa fotocópia.
2. Este ofício de 2 de D ezembro de 1999, bem como os ofícios subsequentes de 10 de Janeiro de 2000, 15 de Fevereiro de 2000, 13 de Março
de 2000 e 14 de Abril de 2000 não mereceram qualquer resposta.
3. D esconhecendo os motivos de tal atitude e abstendo-nos de a qualificar, entende este Conselho que um período de seis (6) meses é suficiente para a elaboração de uma resposta.
4. Assim, o Conselho Regional do N orte leva ao conhecimento de V. Ex.a
que este é o nosso último pedido de resposta ao ofício de 2 de D ezembro e que este Conselho não deixará de informar a opinião pública em
geral e os médicos em particular quanto às responsabilidades relativas
das diversas instituições com responsabilidade no combate a violações
do C ódigo D eontológico dos Médicos e/ou ao crime de usurpações de
funções.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.
Porto, 16 de J unho de 2000

3 - FORMAÇÃO MÉDICA
E TITULAÇÃO
DE ESPECIALISTAS
1 - Conforme anunciado no número anterior desta
Revista, o CNE aprovou um projecto de revisão
da legislação sobre internatos médicos. Este projecto (publicado como Doc. 8) corresponde à
maioria dos anseios e propostas da SRN com excepção dos aspectos referentes à constituição dos
júris de exame final do internato complementar
(que, em nossa opinião, deveriam ser exclusivamente constituídos por médicos especialistas estranhos à instituição de origem dos candidatos) e
às classificações das avaliações (que, em nossa
opinião, deveria ser quantitativa na avaliação contínua e qualitativa na avaliação final). Para facilitar a leitura do projecto referido, e já apresentado formalmente como proposta da Ordem
dos Médicos à Senhora Ministra da Saúde, as
principais alterações à legislação vigente estão devidamente assinaladas no texto. Sublinha-se, ainda, que este texto poderá sofrer alterações de pormenor que lhe garantam a
formatação jurídica adequada e a indispensável compatibilização com outra legislação já
existente.

Doc. 6
NOTA DE IMPRENSA D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM
D OS MÉDICOS SOBRE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATESTAD OS
MÉDICOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1- O País, os estudantes do ensino secundário e suas famílias, os médicos e os
órgãos de comunicação social têm sido protagonistas de acontecimentos relacionados com a alegada emissão de atestados de complacência a alunos do ensino secundário.
2-Para esclarecimento da opinião pública o CRN da O M informa que:
a) Tendo em conta as disposições do Estatuto Disciplinar dos Médicos, o Presidente da O M, por inerência Presidente do Conselho Nacional de Disciplina, remeteu
para o Conselho Disciplinar da SRN da O M um conjunto de atestados emitidos no
território de acção disciplinar desta Secção e cuja legalidade foi presumivelmente
posta em causa pelo Ministério da Educação. Deliberou o CDR do Norte instruir os
processos de inquérito usando como critério que a cada processo corresponda o
conjunto de atestados emitidos por cada médico ao mesmo doente. Assim correm
os seus termos em fase de instrução 549 processos, referentes a 720 atestados,
envolvendo 175 médicos.
b) Sublinha-se a este propósito que o CRN desconhece se existem ou não outros
atestados médicos, emitidos nos territórios de acção disciplinar das Secções Regionais do Centro e do Sul e cuja legalidade também se tenha afigurado duvidosa ao
Ministério da Educação.
c) N o caso dos atestados remetidos a esta Secção Regional estão a correr, como é
hábito na O rdem dos Médicos, os competentes processos disciplinares que obedecem às regras constantes do Estatuto Disciplinar dos Médicos e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Até à obtenção de quaisquer conclusões, estes processos encontram-se em segredo de justiça aplicando-se aos médicos inquiridos o princípio geral do direito que considera inocente qualquer
arguido até que seja provada a respectiva culpabilidade.
3-N o contexto deste processo foram produzidas ou reproduzidas pelos órgãos
de comunicação social um conjunto de afirmações que o CRN não pode deixar
de comentar.
4-Assim:
a) O CRN da O rdem começa por desafiar qualquer entidade pública ou privada,
singular ou colectiva, a provar qualquer caso em que a O M não tenha sancionado qualquer dos seus membros quando deu por provada a emissão de atestados
de complacência.
b) O CRN permite-se enunciar os princípios a que deve obedecer a emissão de
um atestado médico:
- o médico só deve tomar decisões ditadas pela sua ciência e consciência, comportando-se sempre com correcção
- dos atestados ou certificados médicos deve constar que foram emitidos a pedido do interessado ou seu representante legal, a existência de doença, a data do
seu início, os impedimentos e o tempo provável de incapacidade que determina
- para prorrogação do prazo de incapacidade deve proceder-se à emissão de novo
atestado
- o atestado ou certificado não deve especificar o mal que o doente sofre, salvo
p or solicitaçã o expressa d este, d eve n d o o m é dico d ele fa z er co nstar o
condicionalismo previsto
- é considerada falta deontológica o facto de o médico emitir atestados de complacência ou relatórios tendenciosos sobre o estado de saúde de qualquer pessoa
c) O CRN sublinha ainda, que face aos princípios atrás enunciados, não é da competência da Ordem dos Médicos avaliar ou qualificar os fins a que se destinam os
atestados médicos. Esta matéria, que não envolve os princípios éticos da relação
médico-doente nem a capacidade técnico-científica dos médicos, é da competência exclusiva do Estado e dos Governos a quem compete definir, no plano
legislativo, os procedimentos e atitudes legalmente justificáveis mediante a apresentação de um atestado médico.
5- O CRN da O M encerra em definitivo, com a emissão desta nota de imprensa,
qualquer outro tipo de comentário sobre este assunto, que se encontra, como se
disse, em segredo de justiça. Importa contudo salientar que seja qual for o desfecho dos processos em curso, o CRN da O M não aceitará qualquer tentativa de
ingerência de qualquer entidade ou poder que pretenda cercear a exclusiva competência e a liberdade dos médicos para atestar o estado de saúde ou doença de
qualquer pessoa, nos termos em que o Código Deontológico exactamente prevê.
Porto, 25 de Agosto de 2000
O C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE DA O RDEM D O S MÉDIC O S
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Doc. 7A
INFORMAÇÃO D O CRNOM
ASSUNTO: PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃ O APLICADA AO MÉDIC O DR. ANTÓ NIO JOAQ UIM SO USA E SILVA, PRESIDENTE D O CO NSELH O DE ADMINISTRAÇÃ O D O CENTRO H OSPITALAR DE VILA N OVA DE GAIA

1-Na sua edição de 15 de Janeiro de 2000, o “ Jornal de N oticias” publicou uma
entrevista ao Senhor Dr. António Joaquim de Sousa e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro H ospitalar de Vila N ova de Gaia.
2-Em tal entrevista, aquele médico, referindo-se aos médicos que trabalham no Hospital de Vila Nova de Gaia, afirmou: “Há médicos que passam a vida aqui e outros
que vêm cheios de pressa para irem para o consultório privado”. E acrescentou: “Claro que a displicência não é exclusiva da classe médica”.
3-Através de ofício do Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos, datado de 28 de Janeiro de 2000, foi aquele médico notificado para identificar os médicos a que se referia nas declarações citadas, ou, caso as não tivesse produzido,
para as desmentir através de publicidade paga, suportando a Secção Regional do
N orte o respectivo conteúdo.
4-Aquele médico não respondeu àquele ofício, muito embora constitua seu dever
indeclinável comunicar à O rdem dos Médicos, de forma rigorosa, objectiva e confidencial, as atitudes fraudulentas de outros colegas, das quais tenha conhecimento.
5-Por outro lado, ao não identificar os médicos visados nas suas declarações, o Dr.
António Joaquim de Sousa e Silva foi incorrecto e desleal para com todos os Colegas
do Hospital de Vila Nova de Gaia. Finalmente, ao afirmar que “a displicência não é
exclusiva da classe médica” o arguido ofendeu o bom nome e o prestígio da Ordem
dos Médicos.
6-Em consequência destes factos, foi instaurado ao Dr. António Joaquim de Sousa
e Silva o competente processo disciplinar, não tendo o arguido apresentado qualquer defesa, encontrando-se integralmente provados os factos que consubstanciam
um comportamento violador dos seus deveres deontológicos, nomeadamente os
constantes dos artigos 13º., alínea e), 95º. e 107º. do C ódigo D eontológico da O rdem dos Médicos.
7. Em face do exposto, foi aplicada ao Ex.mo. Senhor Dr. António Joaquim de Sousa
e Silva a pena disciplinar de advertência.
8- Por outro lado, através de ofícios do Conselho Disciplinar, que lhe foram enviados em 20 de Março, 18 de Abril e 19 de Maio de 2000, foi o arguido instado a
pronunciar-se sobre o teor da referida entrevista.
9- O arguido não respondeu a nenhum dos indicados ofícios, tanto do Conselho
Regional como do Conselho Disciplinar, encontrando-se integralmente provados
os factos que consubstanciam um comportamento, por parte do arguido, violador
dos seus deveres deontológicos, nomeadamente o constante do artigo 130º. , alínea d), do C ódigo D eontológico da O rdem dos Médicos.
10-Em face do exposto, o Ex.mo. Senhor Dr. António Joaquim de Sousa e Silva foi
punido com a pena disciplinar de 8 dias de suspensão.
11-Em conformidade, e para efeitos do cumprimento da pena disciplinar de suspensão, foi aquele médico notificado em 25 de Agosto de 2000 para, no prazo máximo
de 10 dias, entregar a respectiva cédula profissional na Secretaria da Ordem dos
Médicos, iniciando-se o cumprimento da pena no dia daquela entrega.
Porto, 31 de Agosto de 2000
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos.

Doc. 7B
INFORMAÇÃO D O CRNOM
ASSUNTO: CUMPRIMENTO DE PENA DISCIPLINAR PELO DR. ANTÓ NIO JOAQ UIM
SO USA E SILVA, PRESIDENTE D O C O NSELH O DE ADMINISTRAÇÃ O D O CENTRO
H OSPITALAR DE VILA N OVA DE GAIA

1. O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos comunica que o Senhor
Dr. António Joaquim Sousa e Silva, médico, a exercer funções de Presidente do
Conselho de Administração do Centro H ospitalar de Vila N ova de Gaia, procedeu
hoje, dia 7 de Setembro, à entrega da sua cédula profissional na Sede da Secção
Regional do N orte da O rdem dos Médicos, dando, assim, início ao cumprimento
da pena disciplinar de suspensão, oportunamente anunciada por este Conselho.
2. O Conselho Regional congratula-se com o acatamento da decisão do Conselho
Disciplinar Regional por parte daquele médico, comprovando-se, assim, a razão e
a legitimidade da mesma.
3. O Conselho Regional desvaloriza, obviamente, as declarações públicas daquele
médico, nas quais este anunciava não ir acatar a decisão do Conselho Disciplinar
Regional, porque as interpreta não só como uma manifestação emocional mas
também como consequência do desconhecimento dos Estatutos e C ódigos da
O rdem dos Médicos.
4. O Conselhjo Regional regista, finalmente, que fica demonstrado que a O rdem
dos Médicos exerce a sua acção disciplinar sobre todos os médicos, com isenção e
rigor, independentemente das funções profissionais, administrativas ou académicas
que estes exerçam.
Com os melhores cumprimentos.
Porto, 7 de Setembro de 2000
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos.

Doc. 8
REGULAMENTO D OS INTERNATOS

C APÍTULO I - O BJECTO E PRO CESS O S DE F O RMA Ç Ã O
Art.º 1º - O bjecto
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 2 - 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 número 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 despacho
de criação.
4 - O ingresso em ciclos de estudos especiais faz-se por concurso
de âmbito nacional, cabendo a sua organização e coordenação ao
Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Saúde.
CAPÍTULO II - RESP O NSABILIDADE PELA F O RMAÇÃ O E Ó RGÃ O S
D O S INTERNATO S
SEC Ç Ã O I - RESP O NSABILIDA DE PELA F O RMA Ç Ã O
Art.º 4º - Responsabilidade pela formação médica
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 - O s internos dos internatos complementares terão um orientador
de formação no serviço de colocação oficial, a quem compete a
orientação perso nalizada 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 e
com parecer favorável da Ordem dos Médicos.
3 - N os estágios que decorram em serviços diferentes do de colocação oficial, os internos terão nesses serviços um responsável de
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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 d eve ser o bservada, e m regra, a pro p osta máxima d e u m
orientador 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.
8 - As funções de orientador de formação não podem ser exercidas pelos directores de Centro de Saúde, directores de D epartamento, directores de Serviço ou equiparáveis.
9 - Aos orientadores de formação são facultadas duas horas semanais do
respectivo horário normal de trabalho, acumuláveis ao longo de cada ano
civil, para a 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 naquele ano, para efeito de obtenção do parecer referido
nos números 2 e 4.
Art.º 6º - Planeamento das actividades formativas
D e acordo com os programas de formação aprovados, o planeamento
das actividades dos internos é da responsabilidade dos orientadores de
formação.
SEC Ç Ã O II - Ó RG Ã O S D O S INTERNATO S
Art. 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 D epartamento de Recursos H umanos 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 C NIM exerce a sua acção através dos órgãos referidos no artigo 7º.
4 - A CNIM é constituída por doze elementos sendo:
- Seis vogais médicos nomeados pelo Ministro de 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 medica 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 D epartamento de Recursos
H umanos da Saúde e reunirá, pelo menos mensalmente, podendo reu-

nir noutros locais sempre que se mostre conveniente.
2 - A Comissão Nacional poderá reunir extraordinariamente, sempre que convocado
pelo seu presidente ou por solicitação do D epartamento de Recursos H umanos 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.º 12º - 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 e 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;
j) Propor o que julgue conveniente para melhoria dos internatos complementares;
l) Emitir parecer sobre pedidos de mudanças 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, informações pertinentes 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.
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SEC Ç Ã O III - N O RMAS C O M U NS A O S Ó RG Ã O S D O S INTERNATO S
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.º 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
O s 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.
C APÍTULO III - C O MISS Õ ES DE INTERN O S
Art.º 19º - Constituição
1 - N os 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 - O s 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.

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
interno se encontra colocado.
C APÍTULO V - ID O NEIDA DE F O RMATIVA
SEC Ç Ã O I - ESTABELECIMENTOS DE F ORMAÇÃ O E SERVIÇ OS ID Ó NEOS
Art.º 26º - Princípios Gerais
1 – Os internatos complementares realizam-se em serviços e estabelecimentos de saúde, públicos ou privados reconhecidos 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 – N os internatos complementares de clínica 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 20º - Funções
Às comissões de internos é reconhecida competência para representar os internos do
respectivo estabelecimento junto dos órgãos dos internatos e têm como função contribuir para a melhoria das condições de frequência e de funcionamento dos processos
formativos.

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.

C APÍTULO IV - ÁREAS E PR O GRAMAS DE F O RMA Ç Ã O

SEC Ç Ã O II - CRITÉRI O S DE ID O NEIDA DE

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 29º - Para a determinação de idoneidade aos estabelecimentos e
serviços de saúde são 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 adequado 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.

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 estruturado por uma sequência de estágios, e dele deve constar:
a) D uração total da formação;
b) Sequência dos estágios;
c) D uração de cada estágio;
d) Local de formação para cada estágio;
e) O bjectivos de desempenho e de conhecimentos para cada estágio ou períodos de
12 meses em estágios de duração superior;
f) D escrição 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
O s programas de formação, para além das alterações e actualizações que lhes 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

SEC Ç Ã O III - REC O N HECIMENTO DE ID O NEIDA DE E FIXA Ç Ã O DA
C APACIDA DE F O RMATIVA
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,
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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 J unho, 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 - O s internatos efectuados no âmbito dos acordos ou protocolos referidos
no número anterior obedecem às regras deles constantes.

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 - O s 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.

C APÍTULO VI - A D MISSÃ O E PR OVIMENTO N O S INTERNATO S
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 O rdem dos Médicos.
3 - É requisito especial para admissão ao internato complementar a posse do
diploma do internato geral ou de diploma, certificado ou outro título 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 - O s 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 - O s 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) O s internos ficam sujeitos ao regime estabelecido pelo presente diploma, designadamente quanto ao regime de trabalho, condições de frequência e de avaliação do internato;
c) O s encargos com o interno são suportados pelo estabelecimento onde
preste serviço, no valor das remunerações, regime de protecção social aos

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 H e 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.
C APITULO VII - REGIME E C O N DIÇ Õ ES DE TRABALH O
SEC Ç Ã O I - REGIME DE TRABALH O
Art.º 37º - Princípios gerais
1 - O s 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 - O s 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 - O s horários dos internatos são estabelecidos e programados em termos
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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 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, pôr em causa a duração total da formação prevista no programa da respectiva especialidade.
3 - O s 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 início 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.
SEC Ç Ã O II - TRA NSFERÊN CIAS
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.
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.
SEC Ç Ã O III - M U DA N Ç A DE ESPECIALIDA DE
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 concurso 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 ímpares, considera-se atingida a metade quando frequentados 30 ou 18 meses, respectivamente
para aquelas com duração de 5 e 3 anos.
Art.º 44º - Mudança de área por motivo de saúde
1 - O s 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 - O s requerimentos solicitando mudança de especialidade deverão invocar as ra-

zões, 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 legítimas 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.
SEC Ç Ã O IV - C O MISS Õ ES GRATUITAS DE SERVIÇ O
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, congressos 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 e 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 - O s pedidos de comissão gratuita de serviço devem ser apresentados
com a antecedência mínima de 15 dias.
2 - N os 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 D epartamento de Recursos H umanos 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.
C APITULO VIII - SISTEMA DE AVALIA Ç Ã O E APROVEITAMENTO
SEC Ç Ã O I - AVALIA Ç Ã O
Art.º 49º - Natureza e momentos de avaliação
1 - A avaliação do aproveitamento nos internatos é continua, sendo formalizada no final de cada estágio e globalmente no final do internato,
usando-se. entre outros, os elementos constantes do processo individual
do interno.
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2 - Q uando 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
Médicos as classificações atribuídas nas avaliações efectuadas durante o internato.
SEC Ç Ã O 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 O rientador 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 regese 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.

C APITULO IX - AVALIA Ç Ã O FINAL
SEC Ç Ã O I - PRIN CÍPI O S GERAIS
Art.º 58º - Finalidade
1 - N o final do internato, após conclusão do programa, haverá uma avaliação final, que se destina a complementar a avaliação contínua, 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 O rdem 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 J unho.
3 - As provas de avaliação final devem ser dadas por concluídas até ao final
de Fevereiro e até ao final de J ulho, consoante a época em causa.
4 - O s 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 D epartamento de Recursos H umanos da Saúde.
SEC Ç Ã O II - J ÚRI
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 de 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 possuam 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 - O s júris elaboram actas:
a) D e cada uma das provas, nas quais devem constar as classificações atribuídas e respectiva fundamentação;
b) Da classificação obtida na avaliação final.
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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 júris 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.
SEC Ç Ã O III - PR OVAS DE AVALIA Ç Ã O 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 início 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) D escrição e análise da evolução da formação ao longo do internato;
b) D escrição 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 científica 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 0 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.

dato 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 diagnósticas 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 - N os internatos de especialidade a seguir indicados, os casos a analisar
dependem da especialidade, de acordo com o seguinte:
I – Anatomia Patológica:
a) O bservação 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) D escrição 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) O bservação 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,
tomar as notas que entenda necessárias; pode ainda executar as técnicas
não invasivas que forem adequadas e possíveis;
d) D urante 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:

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) O bservação 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 nº 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 de, 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;
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 candi-

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 nº 3 e 5 do presente artigo.
IV – Medicina N uclear:
a) Análise, perante pelo menos um dos elementos do 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
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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 – N eurorradiologia:
a) Análise, perante pelo menos um dos elementos do júri alheio à instituição,
de dois casos clínicos (história 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 início 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 crítica 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) O bservação 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) O s 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:
b) 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 ambien-

tais, epidemiologia das doenças transmissíveis e crónico-degenerativas, aplicação de métodos de administração em saúde, epidemiológicos e de investigação;
c) 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 - O s 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 0 a 20
valores, considerando-se 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 0 a 20
valores, considerando-se 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.
SEC Ç Ã O IV - CLASSIFICA Ç Ã O E FALTA DE APROVEITAMENTO
Art.º 69º - Classificação da avaliação final
1 - É aprovado na avaliação final o candidato que em 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 júri para 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 D epartamento
de Recursos H umanos 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 D epartamento de Recursos H umanos da Saúde, ouvida a
Comissão Nacional dos Internatos Médicos.
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SEC Ç Ã O V - FU N DAMENTA Ç Ã O DA AVALIA Ç Ã O 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.
C APITULO X - E Q UIVALÊN CIAS DE F O RMA Ç Ã O
SEC Ç Ã O I - E Q UIPARA Ç Ã O A GRAUS J Á O BTID O S
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 equivalências a estágios ou áreas 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, considerando-se 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.
SEC Ç Ã O II - E Q UIVALÊN CIA A O S INTERNATO S C O MPLEMENTARES
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 74º - Equivalência total ou parcial
1 - O processo de equivalência total ou parcial ao 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.
SEC Ç Ã O III - INSTRU Ç Ã O D O PEDID O E EFEITO S DE E Q UIVALÊN CIA
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 equivalência, o programa ou curso em que se
integravam, o estabelecimento onde foram adquiridos 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 solicitados ao candidato elementos adicionais considerados necessários para apreciação do pedido, nomeadamente documentos comprovativos
das condições de admissão, regulamentos e programas de estudos ou de
formação.
C APÍTULO XI - O BTEN Ç Ã O D O 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.
C APÍTULO XII - REM U NERA Ç Õ ES E SUPLEMENTO S
Art.º 78º - Remuneração e Suplementos
1 - A remuneração e suplementos dos internos são fixados em diploma
próprio.
16 de Maio de 2000

2 - Foi entregue à Senhora Ministra da Saúde um abaixo
assinado de cerca de 300 médicos internos complementares, promovido pela SRN, em que se solicitava àquele
membro do Governo a revisão da legislação referente à
opção pelo regime de dedicação exclusiva. A pretensão
daqueles colegas, apoiada pelo CR, consiste em ver consagrada a possibilidade de qualquer médico do internato
complementar poder optar pelo regime de dedicação exclusiva.
3 - O CNE da Ordem dos Médicos aprovou a proposta do
CRN referente à prestação de serviço de urgência por
médicos internos complementares da especialidade de
Dermatologia que consta do Doc. 9.
4 - O CRN foi convidado pelo Prof. Doutor Miranda Magalhães, Presidente do Conselho Directivo da Faculdade
de Medicina do Porto, a integrar uma Comissão de Acompanhamento de um Projecto de Formação Médica Contínua para médicos do Internato Geral e do Internato

Complementar, da autoria do Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões e genericamente designado por Medicina
Molecular. A relevância desta iniciativa, que envolve, em
parceria, o Hospital de S. João e a Faculdade de Medicina
do Porto, faz com que o CRN tenha aceite aquele convite
e tenha mostrado total disponibilidade para cooperar activamente naquela iniciativa, nos termos do Doc. 10.
5 - O CRN passará a colaborar activamente na Revista
Europeia de Formação Profissional através do Dr. Machado Lopes.
6 - Nos termos da decisão do CNE da OM foi enviado a
todos os especialistas em Urologia inscritos na Secção Regional do Norte o ofício constante do Doc. 11 e referente à
atribuição de créditos pelo European Board of Urology.
Deste ofício foi dado conhecimento ao Presidente da Ordem dos Médicos, aos Presidentes dos Conselhos Regionais do Centro e do Sul e à Direcção do Colégio de Especialidade de Urologia.
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Doc. 9
ACTIVIDADE D OS INTERNOS COMPLEMENTARES DE DERMATO-VENEREOLOGIA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA D OS HOSPITAIS - PARECER APROVAD O
PELO CRN DA OM EM 18-04-00 E RATIFICAD O PELO CNE DA OM EM 11 DE JULHO DE 2000

A actividade dos médicos internos complementares de D ermatologia nos serviços de urgência deve obedecer às seguintes regras, de acordo com o ano de
internato que estejam a frequentar:
1.º ano
Estágio de Medicina Interna (6 meses) – O interno efectuará 12 horas de urgência, integrado na equipa de Medicina Interna.
Estágio de Cirurgia Geral (6 meses) – O interno efectuará 12 horas de urgência, integrado na equipa de Cirurgia G eral.
2.º ano
Estágio de Dermatologia Geral (12 meses) – O interno efectuará 12 horas de urgência, participando em urgências acolhedoras de doentes de foro dermatológico e
venereológico.
3.º, 4.º e 5.º ano
a) Hospitais com especialista de Dermatologia em presença física no S.U.
O interno deve efectuar 12 horas de urgência, observando situações de foro dermatológico, tutelado pelo especialista.
b) Hospitais com especialista de Dermatologia “em prevenção” ou sem especialista de Dermatologia no S.U.
O interno deve efectuar 12 horas de serviço, integrado no horário de funcionamento normal do serviço

Doc. 10
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE UM PROJECTO DE FORMAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA
PARA MÉDICOS D O INTERNATO GERAL E D O INTERNATO COMPEMENTAR

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Directivo da Fac. de Medicina do Porto
Pedindo desculpa a Vossa Ex.a pelo atraso no envio desta carta, e que se deveu a alguns afazeres inadiáveis, não posso deixar passar a oportunidade para
agradecer pessoalmente a Vossa Ex.a, ao Prof. D outor Sobrinho Simões e ao Conselho Directivo da Faculdade de Medicina do Porto, o honroso convite dirigido
à Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos para que o seu Conselho Regional participasse no processo de acompanhamento do Programa de Educação
Contínua e Formação pós-graduada em Medicina Molecular.
Na sequência da apreciação do Memorando elaborado pelo Prof. D outor Sobrinho Simões, datado de 17 de J ulho, e das conclusões extraídas da reunião
patrocinada por Vossa Ex.a no passado dia 20, venho apresentar-lhe algumas considerações que considero poderem contribuir para o sucesso da iniciativa em
boa hora tomada pela Faculdade de Medicina do Porto:
1- O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos considera que esta iniciativa se enquadra em absoluto na necessidade de promover a formação
médica pós-graduada, nomeadamente aquela que possa motivar os médicos dos internatos geral e complementar para a educação contínua. Apraz-nos ainda
registar que o Programa em apreço é, como aliás não poderia deixar de acontecer, de frequência voluntária e representa, para os médicos que a ele adiram,
valorização curricular de tipo qualitativo e multidisciplinar. Para além disto, a sua natureza multimodular permitirá a qualquer médico uma aprendizagem
definida segundo as necessidades de cada um e transversal aos diversos temas e especialidades, o que dispensa a integração deste programa de educação
médica contínua nos programas curriculares definidos para os internatos complementares. Consagra-se assim um princípio particularmente querido a este
Conselho que é permitir que cada médico exerça, com total liberdade de escolha, as opções que entende necessárias para a sua própria formação.
2-Em segundo lugar a iniciativa em causa é certamente pioneira no estabelecimento de “cumplicidades” e de parcerias entre hospitais, faculdades e organizações profissionais (neste caso H ospital de S. João, Faculdade de Medicina do Porto e O rdem dos Médicos) que é desejável desenvolver, em nome do mínimo
múltiplo comum que a todos abrange e que é, afinal, a licenciatura em Medicina e o exercício desta.
3-Permita-me ainda que sugira uma ou outra alteração à proposta de áreas de especialização potenciais apresentada pelo Prof. D outor Sobrinho Simões:
a) Separação das áreas Cirurgia geral e oncológica em Cirurgia G eral e Cirurgia O ncológica;
b) Criação de uma área de Imunoalergologia (o modelo das imunodeficiências congénitas poderia ser interessante);
c) Criação de uma área de Psiquiatria (usando porventura os modelos da doença maníaco-depressiva e do atraso mental ligado ao cromossoma X).
4- Q ueria ainda apresentar-lhe a sugestão (caso os aspectos logísticos e operacionais do Programa o permitam) de alargar a população-alvo deste projecto a
todos os internos gerais e complementares, mesmo aqueles que não integram a população médica do H ospital de S. João.
5-Por fim, queria manifestar-lhe a total disponibilidade da O rdem dos Médicos para publicitar na Revista N ortemédico esta iniciativa nos moldes que forem
considerados convenientes, bem como para proceder à sua divulgação personalizada junto da população-alvo que vier a ser definida.
Esperando que algumas destas sugestões possam revelar-se de alguma utilidade, permita-me que renove junto de Vossa Ex.a o agradecimento do CRN da O M
pelo convite formulado e que lhe apresente os meus melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)
Porto, 27 de J ulho de 2000

7 - Decorrerá no próximo dia 20 de Outubro, pelas 21h30,
no Salão Nobre da Casa do Médico, uma reunião de médicos internos gerais da SRN destinada à discussão de
um projecto de reformulação do Internato Geral, com base
numa proposta que será previamente enviada a todos aqueles Colegas.

8 - Decorrerá no próximo dia 20 de Novembro, pelas
21h30, no Salão Nobre da Casa do Médico uma reunião
de médicos internos complementares da SRN, destinada à discussão da proposta de revisão da legislação sobre
Internatos, que é publicada como Doc. 8.
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Doc. 11
OFÍCIO DIRIGID O AOS ESPECIALISTAS EM UROLOGIA INSCRITOS NA SRNOM, AO
PRESIDENTE DA ORDEM D OS MÉDICOS, AOS PRESIDENTES D OS CONSELHOS REGIONAIS DAS SECÇÕES REGIONAIS D O CENTRO E D O SUL E À DIRECÇÃO D O COLÉGIO DE
UROLOGIA SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS PELO EUROPEAN BOARD OF
UROLOGY

Ex.mo(a) Colega:
Tendo tido conhecimento da carta que lhe foi enviada em nome do European Board of Urology
(EBU), lembro a V. Ex.a que o Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos deliberou
há vários meses suspender a atribuição de créditos.
Em conformidade, a O rdem dos Médicos não reconhece nem avaliza qualquer sistema de
atribuição de créditos, sejam eles atribuídos por quaisquer organizações médicas nacionais
ou internacionais.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.
Porto, 26 de J ulho de 2000

4 - EDUCAÇÃO MÉDICA
PRÉ-GRADUADA
1 - O Conselho Nacional de Ensino e Educação Médicas
enviou ao CRN a sua posição (com a qual o CRN concorda) sobre a necessidade de uniformizar os processos
de atribuição de equivalência às licenciaturas obtidas
em faculdades de medicina estrangeiras (Doc. 12).
2 - Relativamente ao Plano de Reforma Curricular da
Faculdade de Medicina de Coimbra, o Conselho Nacional de Ensino e Educação Médicas emitiu o parecer constante do Doc. 13, que merece, aliás, a total concordância
do CRN.

5 - GESTÃO D OS SERVIÇ OS DE
SAÚDE
1 - Face a notícias veiculadas pelo Jornal Público, o CR
enviou ao Ex.mo Senhor Director do Hospital de
Famalicão o ofício constante do Doc. 14 e dele deu conhecimento aos médicos do referido Hospital. Em resposta, o Ex.mo Senhor Director do Hospital de Famalicão
desmentiu junto da Ordem dos Médicos e do Jornal Público as afirmações que lhe eram imputadas.
2 - Por solicitação expressa do CRN, a Senhora Ministra
da Saúde deliberou que a Ordem dos Médicos deveria estar representada nas Comissões de Acompanhamento
do Hospital de S. Sebastião (Vila da Feira) e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (Doc. 15), conforme
o previsto, respectivamente, no artigo 45º do decreto-lei
151/98 e no artigo 38º do decreto-lei 207/99. O CRN nomeou, para a primeira daquelas comissões, o Dr. Nélson
Pereira (vice-presidente do Conselho Regional) e, para a
segunda, a Dr.ª Fátima Oliveira (Secretária do Conselho
Regional).
3 - O CR emitiu a nota de imprensa constante do Doc. 16,
relativa à suspensão do exercício de clínica privada no
IPO-Porto nos moldes em que esta era exercida até Junho/Julho de 2000.

6 - POLÍTICA D O MEDICAMENTO
1 - Face ao estudo da legislação que regulamenta a comercialização de produtos farmacêuticos homeopáticos e à
compra de 34 destes produtos (constantes de uma lista de

Doc. 12
OFÍCIO D O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
MÉDICA REFERENTE A EQUIVALÊNCIA DAS LICENCIATURAS
EM MEDICINA OBTIDAS NO ESTRANGEIRO

O Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da O rdem
dos Médicos, reunido em 6 de Maio de 2000, na sede da Secção Regional do N orte, tendo notado disparidades nos critérios e métodos na concessão de equivalência às licenciaturas
obtidas em Faculdades de Medicina estrangeiras, decidiu recomendar a instituição de um júri nacional, integrando membros de todas as Faculdades de Medicina portuguesas, que assegure a uniformidade dessa avaliação.
Com os meus melhores cumprimentos, subscrevo-me muito
respeitosamente.
O Coordenador do C.N.E.E.M.
Prof. D outor Alberto Barros
Porto, 23 de Março de 2000

Doc. 13
OFÍCIO D O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
MÉDICA REFERENTE AO PLANO CURRICULAR D O 6º ANO
DE MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA

Ex.mo Senhor
Dr. Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional do N orte
da O rdem dos Médicos
Plano curricular do 6.º ano de medicina (faculdade de medicina
de coimbra), previsto para 1 de outubro de 2000
O Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da O rdem
dos Médicos, reunido em 6 de Maio de 2000, na sede da Secção
Regional do N orte, considerou que:
1- O período de estágio clínico - 6º ano do curso de Medicina constitui um ano de pré-internato.
2- A este ano de pré-internato deve seguir-se um ano de internato geral (desejavelmente articulado e complementar ao estágio
da pré-graduação), que consideramos imprescindível e que
constitui uma recomendação da C O MISSÃ O DAS C O MU NIDADES EUR O PEIAS (“Relatório e recomendações sobre o ensino
universitário no domínio da medicina. Adoptados pelo Comité
Consultivo para a Formação dos Médicos na sua reunião de 27 e
28 de O utubro de 1992”: a licenciatura em Medicina “permite ao
seu titular acompanhar uma formação clínica orientada, durante um ano adicional, no mínimo, que o habilitará a uma prática
independente (licença médica e/ou registo”).
3-Independentemente da prática concreta da autonomia universitária, é absolutamente imprescindível que todas as Faculdades de Medicina portuguesas tenham o mesmo número de
anos de licenciatura e que os princípios e a metodologia que
envolvem o internato geral obedeçam também a este princípio
de universalidade entre todas as escolas médicas portuguesas.
Com os meus melhores cumprimentos, subscrevo-me muito respeitosamente.
O Coordenador do C.N.E.E.M.,
Prof. D outor Alberto Barros.
Porto, 23 de Maio de 2000

alguns milhares cuja comercialização se encontra autorizada) o CR constatou que aqueles produtos não cumpriam as normas legalmente estabelecidas. Neste contexto, o
CR apresentou queixas ao Instituto do Consumidor, à Inspecção Geral das Actividades Económicas (para aplicação
das coimas previstas na lei) e à Procuradoria Geral da
Republica (para procedimento criminal por crime de burla contra os laboratórios que comercializam aqueles produtos). A primeira entidade ainda não respondeu ao pedido da Ordem dos Médicos, enquanto a segunda e a terceira tomaram já as iniciativas adequadas faces às denuncias
realizadas. A documentação referente a este assunto consta do Doc. 17 A (texto da conferência de imprensa), 17 B
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Doc. 14
OFÍCIO ENVIAD O PELO CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS
MÉDICOS AO DIRECTOR D O HOSPITAL DE FAMALICÃO

Ex.mo Senhor
Director do H O SPITAL DE S. J O Ã O DE DEUS
“Famalicão pode ficar sem obstetras”
1. O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos tomou conhecimento,
através da notícia de que se anexa fotocópia, de um conjunto de afirmações que
lhe são imputadas, designadamente que “para os partos normais não é necessária a
presença de médicos”.
2. Visto que este Conselho Regional não concebe que um médico possa ter produzido afirmações semelhantes, solicitamos a V. Ex.a que nos informe se pretende
desmentir aquela notícia por iniciativa própria ou se pretende que seja a O rdem
dos Médicos a fazê-lo.
3. Contudo, e para evitar qualquer confusão, lembro a V. Ex.a que qualquer médico
que viesse, directa ou indirectamente, mesmo no exercício de funções hierarquicamente constituídas, a cometer a vigilância de grávidas e respectivos trabalhos de
partos a profissionais não médicos, incorreria em infracção deontológica e, em consequência, em procedimento disciplinar.
4. Assim, informo ainda V. Ex.a que todos os médicos têm não só o direito, como
também o dever, de se recusarem, nos termos das disposições legais aplicáveis na
Administração Pública, a praticar actos que considerem violar a ética e a deontologia
profissionais ou a excelência da qualidade do exercício profissional; perante estas
circunstâncias têm também o direito, e o dever, de comunicar essa recusa à O rdem
dos Médicos.
5. Na convicção de que a notícia de que se anexa fotocópia pode constituir motivo
de preocupação e perplexidade para os médicos do H ospital de Famalicão, deste
ofício é dado conhecimento a todos os médicos do referido H ospital.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
Dr. Miguel Leão.
Porto, 13 de J unho de 2000

D OC. 15
OFÍCIO RECEBID O D O GABINETE DA MINISTRA DA
SAÚDE RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DA ORDEM D OS
MÉDICOS NAS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DA
ULS DE MATOSINHOS E D O HOSPITAL DA VILA DA FEIRA

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Regional
da O rdem dos Médicos
Secção Regional do N orte
Na sequência do vosso ofício n.º 5935, recebido por fax de 16
de Abril de 2000, informo V.Ex.ª de que, nesta data, foi dado
conhecimento à Administração Regional de Saúde do N orte
da posição favorável do Gabinete da Ministra da Saúde quanto
à integração por um representante da O rdem dos Médicos
nas Comissões de Acompanhamento do H ospital de S. Sebastião e da U nidade Local de Saúde de Matosinhos.
Com os melhores cumprimentos
A C HEFE D O GABINETE
(Teresa Xardóne)
30.J U N.2000

Doc. 16
NOTA DE IMPRENSA D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE
DA ORDEM D OS MÉDICOS

ASSUNTO: SUSPENSÃO D O EXERCÍCIO DA CLÍNICA PRIVADA
N O IPO -PORTO
1-Segundo notícias vindas a público, o Presidente do Conselho
de Administração do IP O -Porto anunciou a suspensão do exercício da clínica privada naquela instituição, nos termos em que
vinha sendo exercida, e que havia merecido a condenação da
Inspecção G eral dos Serviços de Saúde, de acordo com relatório elaborado em 1997 e que é do conhecimento deste CR desde Fevereiro de 1999.
2-Estranha-se, contudo, que tal decisão apenas tenha sido tomada mais de três anos depois das conclusões da IGSS (certamente do conhecimento do Presidente do Conselho de Administração do IP O ) e depois do assunto ser profusamente referido nos órgãos de comunicação social. A situação é ainda mais
estranha visto o Presidente do Conselho de Administração do
IP O afirmar que aquela experiência “prestigiou o IP O -Porto e
em nada prejudicou os doentes do regime geral”. Não pode por
isso este Conselho deixar de interrogar-se o porquê do fim daquela experiência para, e continuando a citar aquele responsável do IP O “defender o bom nome da instituição e os interesses
dos doentes”.
3-Dando como adquirido que um presidente do conselho de
administração de um hospital conhece, é responsável e autoriza os modelos de gestão da instituição que dirige, não pode
deixar de relacionar-se esta decisão com a ausência de resolução do problema das listas de espera de doentes a aguardar cirurgia oncológica e com a intervenção de entidades exógenas
ao IP O, ou seja, “a conjuntura”. Só assim se explica uma demora
de três anos para dar cumprimento às conclusões constantes
do relatório da IGSS.
4-É por isso chegado o momento de salientar que, a solicitação
de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde, Profª. Manuela
Arcanjo, e no âmbito das competências estatu-tariamente cometidas à O rdem dos Médicos, o CRN da O M havia comunicado em Fevereiro do corrente ano àquele membro do G overno a
sua perspectiva sobre as implicações éticas, deontológicas, técnicas e financeiras da experiência em curso no IP O -Porto e que
agora finda. Regista-se por isso, com satisfação e aplauso, a mais
que provável intervenção da Senhora Ministra da Saúde na resolução, em alguns meses, de um problema que se arrastava há
três anos e que constituía, nas palavras do Presidente do Conselho de Administração do IP O -Porto, motivo de desprestígio para
aquela instituição, ponto de vista, aliás, exactamente idêntico
ao do CRN da O M.
5-Espera-se agora que as listas de espera de cirurgia oncológica
do IP O -Porto tenham resolução atempada pela mobilização de
todos os recursos instalados no IP O -Porto ou recorrendo, se
necessário, a verdadeiras unidades privadas de saúde, e a qualquer preço, já que a qualidade de vida e a própria vida dos doentes oncológicos não são compatíveis com delongas ou com
poupanças.
6-Intransigente defensor dos princípios subjacentes ao exercício da medicina privada e convencionada e da flexibilização dos
modelos de gestão hospitalar, o CRN da O M espera que qualquer regulamentação do exercício da clínica privada em unidades públicas de saúde não venha a pôr em causa os fundamentos da ética e da deontologia médicas, a equidade no tratamento de doentes e de médicos, a acessibilidade dos doentes ao
sistema de saúde e as regras inerentes ao exercício da medicina
liberal.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos
Porto, 17 de J ulho de 2000
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Doc. 17 A
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA D O CONSELHO REGIONAL D O
NORTE DA ORDEM D OS MÉDICOS

Doc. 17 B
TRANSCRIÇÃO D O ARTICULAD O D O DECRETO-LEI 94/95 DE 5 DE MAIO REFERENTE
À COMERCIALIZAÇÃO DE PRO DUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS

C O MERCIALIZAÇÃ O ILEGAL DE PRO D UTOS FARMACÊUTIC OS
H O MEOPÁTICOS

Artigo 4º- Produtos farmacêuticos homeopáticos
1-c) Ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer informação
relativa ao produto.

1-Acaba a Assembleia da República de proceder à aprovação, na
generalidade, de um projecto de lei visando legalizar práticas designadas por medicinas alternativas, nas quais se inclui a homeopatia
e, em consequência, a prescrição de produtos farmacêuticos homeopáticos por práticos alternativos.
2-Apesar da amplitude de tal aprovação ser a que é (quatro votos a
favor e mais de duzentas abstenções) entende o CRN da O M que é
seu dever prestar o seu contributo no sentido de ampliar o grau de
informação dos deputados da República na certeza de que aqueles
que aprovaram aquele projecto pretendiam, efectivamente, a prescrição de produtos homeopáticos e de que aqueles que se abstiveram o fizeram, com certeza, com fundamento em poderosas razões, com base em fundamentos técnico-científicos comprovados
e com total alheamento de interesses particulares ou eleitoralistas,
como é, aliás, de esperar da parte de ilustres e letrados representantes do povo português.
3- O CRN da O M começa por esclarecer que os produtos farmacêuticos homeopáticos são, nos termos do artigo 4º do decreto-lei
94/95, de 5 de Maio, produtos “com ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa ao
produto”, devendo constar “na embalagem exterior ou, na sua falta,
no recipiente e no folheto informativo a informação –produto farmacêuticos sem indicação terapêutica aprovada -”, bem como “advertências especiais quando o produto o exija”. Em resumo, um
produto farmacêutico homeopático deve não só conter a informação que não serve para tratar rigorosamente nada, como também que pode prejudicar a saúde de quem o usa.
4- O CRN procedeu à compra de 34 destes produtos de venda livre
(e que constam do anexo a este comunicado), de acordo com a
listagem de centenas de produtos farmacêuticos homeopáticos, publicada em Diário da República, II Série, de 26 de Fevereiro de 2000,
de acordo com despacho do ex-director do INFARMED, datado de
Dezembro de 1999.
Por notável coincidência não há um único daqueles produtos que
cumpra as disposições relativas à sua comercialização de acordo
com o decreto-lei 94/95.
5-Assim, e visto que à O rdem dos Médicos também compete velar pela saúde pública, o CRN da O M cumpre o dever de revelar à
sociedade, através dos órgãos de comunicação social, uma lista
de produtos farmacêuticos homeopáticos comer-cializados ilegalmente e de alertar os cidadãos para o embuste e o perigo que
constitui a sua compra e a sua utilização.
6-Espera-se, deste modo, fornecer também à Comissão Parlamentar de Saúde mais um instrumento de decisão que possa fundamentar ainda melhor uma futura posição (favorável, contrária ou
de abstenção) relativa a práticas que se baseiam na possibilidade
de alguém poder prescrever produtos comercializados ilegalmente e que, como se viu, e no mínimo, para nada servem.
7-Espera-se ainda fornecer a outros grupos profissionais que usam
o método científico, informações pertinentes na eventualidade
de alguém pretender vir a legitimar a prática da engenharia alternativa, da biologia alternativa, da arquitectura alternativa ou do
direito alternativo, já que, não será impossível encontrar correspondências entre produtos farmacêuticos homeopáticos e cálculo de derivadas alternativo, membranas celulares alternativas, arcos de ponte alternativos ou jurisprudência alternativa.
8-Porque a comercialização ilegal destes produtos põe em causa a
saúde pública, agrava o embuste de que são vítimas os cidadãos
que recorrem a práticas alternativas e viola os direitos do consumidor, o CRN da O M irá requerer ao INFARMED a revogação da
licença para comercialização destes produtos, bem como a intervenção da Inspecção G eral das Actividades Económicas para efeito de aplicação de contra-ordenação punível com coima conforme o previsto no decreto-lei 94/95.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos
Porto, 9 de J unho de 2000

Artigo 7º-Rotulagem e folheto informativo
O fabricante e o importador de produtos farmacêuticos homeopáticos são responsáveis
pela inclusão na embalagem exterior, no recipiente e no folheto informativo de informações escritas em língua portuguesa sobre as características e precauções a observar no
uso do produto.
Artigo 8º-Conteúdo do rótulo e do folheto informativo
A embalagem exterior dos produtos farmacêuticos homeopáticos ou, na sua falta, o recipiente e o folheto informativo respectivos devem conter a indicação “produto farmacêutico homeopático” aposta de forma bem visível e legível, em maiúsculas e em fundo azul,
bem como as seguintes informações:
a) D enominação científica das matérias-primas, seguida de grau de diluição, utilizando
os símbolos da farmacopeia adoptada, de acordo com o disposto no decreto-lei n.º 72/91,
de 8 de Fevereiro;
b) N ome e endereço do responsável pela introdução no mercado e, se for caso disso, do
fabricante e importador;
c) Modo de administração e, se necessário, via de administração;
d) Prazo de validade explícito incluindo mês e ano;
e) Forma farmacêutica;
f) Apresentação;
g) Precauções específicas de conservação, quando for caso disso;
h) Advertências especiais, quando o produto assim o exigir;
i) N úmero de lote de fabrico;
j) N úmero de registo;
k) “Produto farmacêutico homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”;
l) Aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento.
Artigo 10º- Contra- Ordenações
1-C onstitui contra-ordenação punível com coima de 100000$00 a 500000$00 ou até
6000000$00, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva.
§) O incumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do presente diploma, no caso de
produtos farmacêuticos homeopáticos.

(transcrição da legislação referente à comercialização de
produtos farmacêuticos homeopáticos) e 17 C (listagem
das irregularidades existentes na comercialização de cada
um dos 34 produtos homeopáticos adquiridos pela SRN).
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Doc. 17 C
PRO DUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
EVIDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL À LUZ DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO DECRETO-LEI 94/95, DE 5 DE MAIO

A-Laboratório Heel
1-Thalamus Compositum
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º a)- denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
2-Cerebrum Compositum
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
3-Medulla Spinalis Suis-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
4-Tuberculinum-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
5-Cornea Suis-Injeel Forte
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
6-Medulla O ssos Suis-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
7-Carcinoma Bronchium-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
8-Gamma-Globulin-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
9-Hypophysis Suis-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e
folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã

10-Adenoma Prostata-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e folheto informativo em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em
língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
11-Glandula Thymis Suis-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em
língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
12-Coxsackie-Vírus B4-Injeel
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em
língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
13- O varium Compositum
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã
14-Placenta Compositum
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e ausência de folheto informativo
referência a contra-indicações: gravidez e doença tiroideia
B- Laboratório Pascoe
15-Thyreo-Pasc N
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
18-Asthma-Injectopas
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua alemã
C- Laboratório Farmodiética L.da
16-N ervogenim
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua alemã e ausência de folheto informativo
D- Laboratório DHU Ibérica
17-Pentakan
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente em língua espanhola e
alemã, ausência de folheto informativo e indicação para não ser administrado a
doentes hepáticos, informação esta ausente do recipiente
E- Laboratório Pekana
19-Co-Hypert
violação do artigo 7º- informação da embalagem exterior, do recipiente e do
folheto informativo, escrita em língua alemã
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em
língua alemã
d) - prazo de validade escrito em língua alemã
k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”
l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
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F- Laboratório Lehning
20-Hypophysis-Complexe H oméopathique 31
violação do artigo 4º- folheto informativo e embalagem contendo indicações terapêuticas (troubles hipophisáires)
violação do artigo 7º- folheto informativo escrito em língua francesa
violação do artigo 8º a) - denominação científica das matérias primas escrita em
língua francesa, d) - prazo de validade escrito em língua francesa, k) - folheto informativo e embalagem contendo indicações terapêuticas (troubles hipophisáires)
l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
G- Laboratório Natiris
21-Api Cerebrum
violação do artigo 4º- presença de indicações terapêuticas na embalagem (auxiliar
na fadiga física e intelectual- cansaço e memória)
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo
violação do artigo 8º- ausência da indicação em maiúsculas e em fundo azul “produto farmacêutico homeopático
k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas” e presença de indicações terapêuticas na embalagem (auxiliar na fadiga física
e intelectual- cansaço e memória)
l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
H- Laboratório Dr. Reckweg
22-Cinerária Marítima
violação do artigo 4º- presença de indicações terapêuticas no folheto informativo
(acção bacteriostática e acção na opacidade ocular)
violação do artigo 8º k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações
terapêuticas aprovadas” e presença de indicações terapêuticas no folheto informativo (acção bacteriostática e acção na opacidade ocular)
l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
23-Dr. Reckweg-R1
comercialização autorizada apesar de no folheto informativo constar a indicação
do risco de salivação exagerada e reacções cutâneas.
I- Laboratório Dolisos
24-D olicocil 1000
violação do artigo 4º- referência a indicações terapêuticas (exposição gripal)
violação do artigo 7º- informação escrita no recipiente e no folheto informativo
em língua espanhola
violação do artigo 8º d) - prazo de validade escrito em língua espanhola, k) - referência a indicações terapêuticas (exposição gripal)
25-C urare
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas, d) prazo de validade escrito em língua espanhola
26-TSH
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas, d) prazo de validade escrito em língua espanhola
27-Colon Total
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas, d) prazo de validade escrito em língua espanhola, k) - sem indicação de “produto
homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a
utilização do medicamento

28-Músculo Estriado
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas,
d) - prazo de validade escrito em língua espanhola
29-Tuberculi
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas,
d) - prazo de validade escrito em língua espanhola, k) - sem indicação de
“produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
30-A D N
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas,
d) - prazo de validade escrito em língua francesa
31-Histaminum
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º a) - sem denominação científica das matérias primas,
d) - prazo de validade escrito em língua espanhola, k) - sem indicação de
“produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
J- Laboratório Boiron

32-Cerebellum-Granulos
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º- ausência de indicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopático
a) - sem denominação científica das matérias primas
b) - sem nome e endereço do responsável pela introdução no mercado, c)
- sem referência ao modo e via de administração, i) - número de lote de
fabrico, j) - número de registo, k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
33-Pollens-Granulos
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º- ausência de indicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopático
a) - sem denominação científica das matérias primas
b) - sem nome e endereço do responsável pela introdução no mercado, c)
- sem referência ao modo e via de administração, i) - número de lote de
fabrico, j) - número de registo, k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, l) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento
34-Ganglions Lymphatiques-Granulos
violação do artigo 7º- ausência de folheto informativo e das características
e precauções a observar no uso do produto
violação do artigo 8º- ausência de indicação de que se trata de produto
farmacêutico homeopático
a) - sem denominação científica das matérias primas
b) - sem nome e endereço do responsável pela introdução no mercado, c)
- sem referência ao modo e via de administração, i) - número de lote de
fabrico, j) - número de registo, k) - sem indicação de “produto homeopático sem indicações terapêuticas aprovadas”, m) - ausência de aviso aconselhando o utilizador a consultar o médico se persistirem os sintomas durante a utilização do medicamento.
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Doc. 18
OFÍCIO D O CONSELHO DISTRITAL D O PORTO REFERENTE À ELEIÇÃO D OS DELEGAD OS DA ORDEM D OS MÉDICOS NOS LOCAIS DE TRABALHO DIRIGID O AOS
DIRECTORES DE CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS D O DISTRITO D O PORTO EM 14 DE JULHO DE 2000

O Conselho Distrital do Porto da O rdem dos Médicos dando cumprimento à alínea f) do Art.º 44º do D ec.-Lei n.º 282/77 de 5 de J ulho, que consagra os Estatutos da O rdem
dos Médicos tem vindo a proceder à eleição dos delegados desta O rdem nos Locais de Trabalho.
Para tal, obteve-se a respectiva autorização da Sub-Região de Saúde do Porto e do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do N orte, como já deve
ser do seu conhecimento.
O D elegado da O rdem dos Médicos no Local de Trabalho, conforme se pode ler no seu estatuto regulamentador, é o médico que, eleito de entre os que tenham contrato
administrativo de provimento ou a título definitivo desse estabelecimento de saúde, representará o sentir desse conjunto perante a O rdem.
Compete, especificamente, ao D elegado/D elegados que for(em) eleito(s):
a) Informar a O rdem dos Médicos das condições de trabalho e do seu reflexo na qualidade técnica dos actos praticados;
b) Proceder a inquéritos, orientados pela O rdem dos Médicos, acerca das condições do exercício profissional da medicina;
c) Informar a O rdem dos Médicos das violações da legalidade que ponham em causa a qualidade dos actos médicos;
d) Veicular, no local de trabalho, os pareceres, determinações, recomendações e informações da O rdem dos Médicos;
e) Apoiar e orientar os médicos do local de trabalho em caso de conflito de natureza técnico-profissional ou ético-deontológica;
f) Exercer as demais funções que lhes sejam confiadas pela O rdem ou que decorram dos seus estatutos e demais normas em vigor.
Pretendíamos, agora, de V. Ex. a necessária autorização para a realização do processo eleitoral e a sua colaboração para o levar a efeito.
O processo decorrerá do seguinte modo:
1. Solicita-se a V. Ex. que proceda à publicitação da data das eleições nessa U nidade de Saúde, afixando os cartazes com as datas do processo eleitoral, a partir do dia 25/
09/2000.
2. Solicita-se, ainda, que afixe os Cadernos Eleitorais.
3. As listas candidatas, acompanhadas do número necessário de proponentes, terão que ser apresentadas neste Conselho Distrital até ao dia 16/10/2000.
4. O acto eleitoral decorrerá a 28/11/2000 nesse Estabelecimento de Saúde.
5. Solicita-se, de novo a V. Ex., a permissão para utilizar um local para ao Acto Eleitoral.
6. D os Actos Eleitorais serão elaboradas as respectivas actas, que deverão ser remetidas para este Conselho.
Certos de podermos contar com a colaboração de V. Ex., apresentamos os nossos mais cordiais cumprimentos.
O Presidente do Conselho Distrital do Porto,
Dr. Torres da Costa.

7 - ORGANIZAÇÃO DA ORDEM D OS
MÉDICOS
A - ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL
1 - O CR promoveu a eleição da Comissão de Internos
do Hospital de Santo António e que é constituída pelos
seguintes colegas : Dr.ª Maria de Fátima Lopes dos Santos
(Interna Geral ), Dr. José Germano Vilas Boas Guimarães
(Interno Complementar de Gastroenterologia) e Dr. Luís
Miguel Silva Araújo (Interno Complementar de
Gastroenterologia).
2 - O CRN solicitou ao Conselho Distrital de Bragança a
realização de um estudo referente à reorganização da rede
hospitalar daquele distrito e que envolve os Hospitais de
Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros.
3 - Dando sequência ao trabalho já iniciado e desenvolvido pelo Conselho Distrital do Porto chama-se à atenção
de todos os colegas para o anunciado na página 55 desta
Revista: eleições para Delegados da Ordem dos Médicos no Local de Trabalho. Este processo eleitoral foi objecto do ofício do Conselho Distrital do Porto que consta
do Doc. 18 e que foi enviado aos Directores dos Centros
de Saúde de Modivas, Foz do Sousa, Termas de S. Vicente,
S. Pedro da Cova, São Tomé de Negrelos, Carvalhosa, Batalha, Foz do Douro, Aldoar, Campanhã, Barão do Corvo,
Soares dos Reis, Gondomar, Valongo, Matosinhos, Leça
da Palmeira, Senhora da Hora, Vila do Conde, Póvoa do
Varzim, Santo Tirso, Trofa, Penafiel, Paredes, Rebordosa,
Amarante, Felgueiras e Lousada e aos Directores dos Hospitais de Vila Nova de Gaia, Santo António, S.João, Maria
Pia, Maternidade Júlio Dinis, S. Gonçalo de Amarante,
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Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Valongo, Conde Ferreira
e Magalhães Lemos.
4 - No dia 22 de Setembro, decorreu a inauguração da
Sede do Distrito Médico de Viana do Castelo. A reportagem deste acontecimento será apresentada no próximo
número da nortemédico.
5 - No dia 29 de Setembro, realizou-se um Plenário
Distrital dos Médicos do Distrito Médico de Bragança,
organizado pelo respectivo Conselho Distrital e pelo Conselho Regional, e que será objecto de cobertura noticiosa
desenvolvida no próximo número da nortemédico.
6 - Ocorrerá no próximo dia 9 de Outubro um Plenário
Distrital dos Médicos do Distrito Médico de Vila Real,
organizado pelo respectivo Conselho Distrital e pelo Conselho Regional.
B - ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL
1 - Dada a proximidade de instalações está em estudo a
realização de um protocolo de colaboração, de âmbito cultural, entre a Universidade Fernando Pessoa e a Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
2 - O CR deliberou proceder a partir deste ano à homenagem pública dos médicos que perfazem 25 e 50 anos de
licenciatura. Esta homenagem, cujo âmbito ainda não está
definido, irá realizar-se todos os anos no Dia do Médico
(dia 18 de Junho) coincidindo com o dia de atribuição do
Prémio Ordem dos Médicos, instituído em 1999.
3 - Foram homologadas as Comissões de Ética das seguintes unidades de saúde e que apresentam a seguinte
constituição:
- Casa de Saúde do Bom Jesus: Dr. António Joaquim Costa
Silva Guimarães (Médico Psiquiatra), Drª Maria Luísa Pereira Soares da Silva (Médica Psiquiatra), Dr. Mário
Fernando Lourenço, Dr.ª Rita Maria Coutinho Silva Passos (Psicóloga), Padre Augusto Gonçalves Vila Chã (Assessor em questões de Pastoral de Saúde), Dr.ª Maria Beatriz
Oliveira Miguens (Assistente Social) e Enfermeira Maria
do Sameiro Magalhães Martins (Directora de Enfermagem).
- Ordem do Carmo: Eng.º Archer de Carvalho (Provedor
da Ordem do Carmo), Dr. Abílio Aranha (Jurista e Mesário
da Ordem do Carmo), Dr.ª Cláudia Nascimento (Farmacêutica da Ordem do Carmo), Dr. Jaime Duarte (Médico
do Hospital do Carmo), Dr. Manuel Licínio (Chefe dos
Serviços Administrativos da Ordem do Carmo), Padre
Manuel Torres Branco (Reitor da Igreja da Ordem do
Carmo) e Enfermeira Maria de Lurdes Costa (Enfermeira
Directora da Ordem do Carmo).
- Ordem da Trindade: Prof. Doutor Daniel dos Santos Pinto Serrão (Médico), Prof. Doutor Mário Alberto Espiga de
Macedo (Médico), Dr. Nélson Rebelo Gama e Castro (Médico), Irmã Maria Lídia Alves Sanches, Dr.ª Maria Elisa
Barbosa Sousa Monteiro (Farmacêutica), Dr. Joaquim
Fernando Fonseca (Advogado) e Padre José Maria Gonçalves Moreira.
4 - No âmbito das habituais reuniões dos corpos gerentes
da SRN, foi realizada uma sentida e devida homenagem
ao Sr. Fernando Allen, que é objecto de reportagem neste número da nortemédico, e de referência especial no Editorial.

Doc. 19
MANIFESTO DE APRESENTACAO D O FORUM NORTE DAS
PROFISSÕES LIBERAIS

O Forum N orte das Profissões Liberais reúne representantes
eleitos das Secções ou Conselhos Regionais, no N orte do País,
das diversas O rdens profissionais, de resto, representadas no
Conselho Nacional das Profissões Liberais.
Nasce da consciência da essencialidade da profissão liberal e
sua permanente dignificação para a real estruturação duma
sociedade livre e pluralista, da especificidade nortenha do seu
desempenho e da necessidade de uma plataforma, sem qualquer identidade administrativa ou contornos burocráticos, que
permita uma efectiva e expedita concertação na promoção dos
valores que a todas as suas expressões são comuns, quer na
vertente duma sua reflexão interna quer na da sua intervenção
social e pública.
Cria-se, assim, u m espaço livre d e q uaisq u er co n otaçõ es
politico-partidárias mas particularmente privilegiado ao debate, nomeadamente das questões de índole ética e deontológica,
profissional e cultural.
Abre-se, igualmente, campo à conjunta colaboração com as
mais diversas entidades, desde as autárquicas as empresariais
e laborais, até às mais estritamente ligadas à solidariedade social e expressão cultural e, naturalmente, à Comunicação Social.
Sem quaisquer intuitos regionalistas mas antes de eventual “nacionalização” das questões que, no âmbito da profissão liberal, são próprias desta Região, também se dá eco a milhares de
cidadãos que, diariamente, privam com os respectivos profissionais e que são, afinal, a sua última ratio.
O Forum N orte das Profissões Liberais representa cerca de 50
mil profissionais, veicula diversas matrizes de opinião e constitui-se numa mais valia no desenvolvimento do Pais, até hoje
olvidada na dimensão agora abrangida.
Porto, 1 de Agosto de 2000
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5 - Está em estudo a hipótese de realização do I Congresso do Interno da SRNOM a realizar em Abril de 2001.
6 - Conforme anunciado previamente, constituiu-se formalmente, no passado dia 4 de Julho, o Forum Norte das
Profissões Liberais que integra, para além da SRNOM,
os Conselhos Regionais ou Distritais das Ordens dos Advogados, Arquitectos, Biólogos, Engenheiros, Farmacêuticos, Médicos Dentistas e Médicos Veterinários e da Câmara dos Solicitadores. Na sessão pública de apresentação
foi apresentado o Manifesto que consta do Doc. 19. A primeira iniciativa do Forum Norte das Profissões Liberais
ocorreu no passado dia 16 de Setembro no Teatro Rivoli e
consistiu na promoção de um Concerto de Piano por Mário Laginha e Bernardo Sassetti cuja receita reverteu integralmente para o Instituto de Apoio à Criança.
7 - Realizou-se entre os dias 30 de Setembro e 3 de Outubro a Normédica 2000 (6ª Feira da Saúde)/Ajutec 2000
(7ª Feira Internacional de Ajudas Técnicas e Novas
Tecnologias para Pessoas com Deficiências). No âmbito
do Protocolo estabelecido pela Secção Regional do Norte
com a Exponor, a Ordem dos Médicos participou naquela
realização através da montagem de um Expositor Permanente durante os quatros dias daquelas Feira, onde foram
divulgadas as funções da Ordem dos Médicos, bem como
o seu papel junto dos cidadãos, através da apresentação
da Página da Ordem dos Médicos na Internet e de um
Prospecto Informativo. Para além desta actividade a Ordem dos Médicos organizou no dia 1 de Outubro duas
Mesas Redondas, abertas ao público, subordinadas aos temas “A Medicina e a Criança com Deficiência” e “A Socie-

dade e a Criança com Deficiência”. Na primeira daquelas
mesas redondas, que foi moderada pelo Presidente do
CRNOM, Dr. Miguel Leão, intervieram a Dr.ª Alda Mira
Coelho (Pedopsiquiatra), o Prof. Doutor Rui Nunes
(Otorrinolaringologista), a Dr.ª Maria de Lurdes Palhau
(Fisiatra), o Dr. Manuel Barca Costa (Oftalmologista) e a
Dr.ª Célia Barbosa (Neuropediatra). Na segunda mesa redonda, moderada pelo Dr. Júlio Roldão (Jornalista do Jornal de Notícias), intervieram o Dr. David Costa (Assistente
Social), a Dr.ª Mariana Pires Afonso (Educadora do Ensino Especial), a Dr.ª Rosa Manuela (Educadora de Infância), a Dr.ª Sónia Lima Rodrigues (Psicóloga), a Dr.ª Laura
Boticário (Advogada) e o Dr. António Almada (Médico).
C - RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS
1 - Realizou-se no dia 25 de Setembro uma reunião do CR
com os Coordenadores Regionais das Direcções dos Colégios de Especialidade e com os Representantes do CR nas
Comissões Regionais de Verificação de Idoneidades de
Serviços, com vista a planear e a articular entre os vários
intervenientes o processo de verificação de idoneidade
dos serviços para o ano 2001.
2 - Aguarda-se a designação pelo Conselho Nacional do
Médico Interno dos médicos internos de especialidade que
passarão a integrar as Comissões de Verificação de Idoneidades de Serviços da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, conforme estipula o Regulamento
Geral dos Colégios de Especialidade.

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DA ORDEM DOS MÉDICOS

CENTROS DE SAÚDE DE:

HOSPITAIS DE:

Modivas

Foz do Sousa

Vila Nova de Gaia

Santo António

Termas de S. Vicente

S. Pedro da Cova

S. João

Maria Pia

São Tomé de Negrelos

Carvalhosa

Maternidade Júlio Dinis

S. Gonçalo de Amarante

Batalha

Foz do Douro

Póvoa do Varzim

Vila do Conde

Aldoar

Campanhã

Valongo

Conde Ferreira

Barão do Corvo

Soares dos Reis

Magalhães Lemos.

Gondomar

Valongo

Matosinhos

Leça da Palmeira

Senhora da Hora

Vila do Conde

Póvoa do Varzim

Santo Tirso

Trofa

Penafiel

Paredes

Rebordosa

Amarante

Felgueiras

• ATÉ 25.O9.2000 - PUBLICITAÇÃO DO PROCESSO
ELEITORAL
• ATÉ 16.10.2000 - ENVIO DAS LISTAS CANDIDATAS
PARA A ORDEM DOS MÉDICOS
• 28.11.2000 - ACTO ELEITORAL
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
Aconteceu...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
4 e 5 de Setembro
AMSE’2000 - Reunião Anual da Association of Medical
Schools in Europe
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
7 e 8 de Setembro
X Congresso Europeu de Museus de História das
Ciências Médicas
Museu Nacional de História da Medicina, FMUP

27 e 28 de Novembro
Jornadas de Actualização em Pediatria
Departamento de Pediatria do Hospital de S. João - Porto
15 e 16 de Dezembro
Congresso Anual da Secção de Cuidados Intensivos
Pediátricos da Sociedade Portuguesa de Pediatria

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
20 de Outubro
Reunião dos Internatos Complementares
Salão Nobre, 21:00 h

27 a 29 de Setembro
2º Colóquio Português de Cefaleias 2000
Centro de Estudos de Cefaleias

20 de Novembro
Reunião dos Internatos Gerais
Salão Nobre, 21:00 h

30 de Setembro
IV Jornadas sobre Intersubjectividade

18 de Dezembro
Juramento de Hipócrates
Salão Nobre

EVENTOS CULTURAIS
De 5 a 25 de Setembro
Esposição das Colecções do Museu “Maximiano Lemos”
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Vai Acontecer...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
13 e 14 de Outubro
Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética Humana
Genética Médica e Diagnóstico Pré-Natal
18 a 21 de Outubro
XVI Congresso Ibero-Americano de Medicina
Nuclear
Laboratório de Radiosótopos, FMUP
26 e 27 de Outubro
Jornadas de Medicina Física e Reabilitação
Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de
S. João - Porto
3 de Novembro
Seminário sobre Política do Medicamento

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica:
O ESPÍRITO E A MÚSICA
15 de Outubro, 21:30 h
Orquestra Nacional do Porto
Programa para Orquestra de Cordas
Direcção: Marc Tardue
18 de Outubro, 21:30 h
Ensembre das Terras de Santa Maria da Feira
Direcção musical: Osvaldo Ferreira
26 de Novembro, 21:30 h
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Direcção: Brian Schembri
9 de Dezembro, 21:30 h
Orquestra Nacional do Porto
Programa para Orquestra
Direcção: Marc Tardue

Recital de Poesia e Piano
17 de Novembro, 21:30 h
Participação da Drª Kátia Simões

9 e 10 de Novembro
III Jornadas Regionais Patient Care
Revista Patient Care

Exposição de Pintura Conjunta
23 de Outubro a 12 de Novembro
Participação da Drª Luzia Sousa e da
Profª Amélia Ferraz

16 e 17 de Novembro
Jornadas de Medicina Interna do Porto
Hospital de S. João - Porto

INFORMAÇÕES:

22 a 24 de Novembro
Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de
Imunologia
Sociedade Portuguesa de Imunologia
25 de Novembro
3ª Reunião Anual do Programa de Controlo de Qualidade Externo de Imunohemoterapia
Instituto Português do Sangue

CASA DO MÉDICO Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405,
4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547
Piscinas, com bar aberto: disponíveis das 10h00 às 19h00.
Cortes de ténis: fazer marcação prévia na portaria.

