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A profissão médica
e os problemas
da Saúde e da Assistência
O presente artigo é uma condensação de
Relatório das Carreiras Médicas, elaborado
em 1961, por iniciativa da Ordem dos Médicos. Como a situação da medicina e dos
serviços médicos conserva ainda aproximadamente as características assinaladas no
Relatório, julga-se oportuno dar de novo
a conhecer os traços essenciais deste importante documento.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento experimentado pela medicina e pela sociedade desde há algumas décadas, acelerou um processo evolutivo que encareceu o equipamento e os serviços médicos, tornou
necessário pessoal muito qualificado e numeroso, impôs novas
estruturas e responsabilidades às administrações e, sobretudo,
exigiu aos dirigentes uma concepção superior unitária dos Serviços de Saúde em que estivessem definidas com clareza as operações a efectuar e a escala das prioridades.
Acrescente-se aos factores enumerados um elemento psicológico que é simultaneamente efeito e causa de todos eles — a generalização da consciência da saúde e o aumento do consumo
médico, que é um dos seus resultados.
Os médicos estão no cruzamento de todas estas correntes e
transformações, sentindo na sua vida quotidiana os seus reflexos,
e os problemas que não podem resolver individualmente. Por isso,
a Ordem dos Médicos chamou a si o projecto das Carreiras que
constituem uma das condições para atingir um duplo e indissociável objectivo: a elevação científica e social dos médicos e a
reforma dos serviços, utilizando plenamente os recursos que o
progresso põe ao dispor das sociedades modernas.
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O Relatório das Carreiras Médicas, publicado em 1961, foi a
consequência do movimento nascido no seio da classe médiica, no
qual tiveram predomínio os médicos jovens, e que acabou por interessar os colegas do País inteiro. Os factos que lhe deram origem
e a razão do desenvolvimento adquirido, são expostos na sua primeira parte. Como é natural, foram os próprios dirigentes da
classe, os primeiros a sentir a necessidade de fomentar uma acção
concreta, dirigida a modificar as condições em que se encontra
a classe médica. Foi assim que no primeiro triénio do seu mandato
o Bastonãrio da Ordem — Prof. Jorge da Silva HORTA — e o Conselho Geral a que presidia, promoveram um inquérito que dijstribuiram a todos os médicos, para avaliar as condições de trabalho
médico na chamada «medicina organizada». Com os dados colhidos, o Conselho Geral apresentou uma importante exposição ao
Senhor Presidente do Conselho de Ministros, de que a classe
e o País tiveram conhecimento.
Pela mesma altura e indo ao encontro das intenções dos corpos
dirigentes, um grupo de médicos novos, sentindo mais do que
quaisquer outros, as difíceis condições em que a profissão se
debate, tomou a iniciativa de suscitar, no âmbito da Ordem, um
largo movimento dle análise e estudo dos problemas que interessavam directamente a todos os médicos.
Após a realização de um ciclo de conferências na Faculdade
de Medicina de Lisboa, sobre os «Problemas da Medicina em Portugal», efectuado em Março e Abril de 1958, seguiu-se uma série
de reuniões de estudo e discussão na sede da Ordem dos Médicos,
que despertaram vivo interesse, culminando na grande Assembleia
Regional de Lisboa» em Julho do mesmo ano, no salão nobre do
Hospital dos Capuchos, à qual assistiram para cima de 700 médicos. Esta reunião caracterizou-se por um espírito inédito de
unanimidade da classe; elegeu-se uma comissão composta de
21 membros, com o encargo de elaborar o Relatório sobre as Carreiras Médicas da Secção Regional de Lisboa. Em breve, o espírito
que animava os médicos de Lisboa propagou-se aos colegas1 do
Porto e Coimbra, que realizaram reuniões idênticas, nomeando
comissões com a mesma incumbência.
Elaborados que foram os Relatórios das três Secções Regionais, sintetizados, finalmente, no Relatório das Carreiras Médicas,
houve interessada e ampla discussão em reuniões, colóquios, artigos na imprensa médica e não médica, à volta dos principais
problemas da medicina e dos médicos portugueses,
O Relatório concretiza a orientação que a classe médica pretende dar à sua profissão, para que ela continue a ser eficiente,
digna e humana. Os dois Ministros da Saúde e Assistência transactos elogilaram-no. O Ministro Di*. Marítins de CARVALHO considerou-o como um «documento ímpar na história da nossa Administração. Representa a maior contribuição que até hoje, que
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eu saiba, alguma profissão deu ao Governo para a resolução dos
seus problemas». Por seu lado, o Ministro que lhe sucedeu, no
seu último acto político, classificou-o de «notabilfesimo trabalho».
É natural que o leitor deseje saber o destino do Relatório das
Carreiras Médicas e a sua posição actual no âmbito da Saúde e
Assistência. Segundo será mencionado adiante, a Ordem propôs
a constituição de uma Comissão composta por representantes do
Ministério da Saúde e da Ordem dos Médicos, para proceder ao
estudo do Relatório. A Comissão foi nomeada em 1962 e aguarda-se o resultado dos seus trabalhos.
As «directrizes gerais» do Relatório e a sua «justificação»
foram definidas pelo Bas/:onário da Ordem dos Médico®., Prof. Jorge
da Silva HORTA: «Todos nós estamos de acordo num ponto. A medicina que exercemos está muito aquém da praticada nos países
de civilização mais avançada. Teremos de procurar os meios de
possuir quadros técnicos suficientes em número e qualidade; em
seu redor se habilitarão as futuras gerações de médicos e isto
tanto no ramo da medicina curativa como preventiva. Para tanto
é necessário uma organização, estruturada desde a Universidade.
Teremos de possuir meios técnicos que nos garantam junto do
doente e do homem são, uma acção perfeita e eficiente».
O Relatório prevê a elevação profissional dos médicos, mediante uma aprendizagem prolongada, conforme as exigências da
medicina moderna. Traz-lhes naturalmente um acréscimo de esforço e de responsabilidade, demorando-lhes a entrada na vida
prática e prescrevendo-lhes novas obrigações.
É preciso que a esta subida do nível profissional, respondam
as entidades superiores com garantias equivalentes. A maior produtividade do trabalho, deve ter em contrapartida melhores condições profissionais e retribuições que revigorem nos jovens o interesse pela carreira médica.
Enquanto se não prestar a devida atenção aos problemas da
profissão médica, que ela, aliás, foi a primeira a trazer a lume,
as reformas, remodelações, programas sanitários, estão votados
ao malogro. Não vale a pena erigir hospitais, dispensários, postos,
centros de consulta e de assistência clínica; adquirir dispendiosos
instrumentos e aparelhos; distribuir donativos e subsídios, gastar
dinheiro, em suma, se não houver médicos em número suficiente
e, mais ainda, se eles não tiverem preparação adequada para o desempenho das tarefas que lhes forem confiadas.
Teve-se a preocupação de não cair em reformas de grande
amplitude, que prometessem a solução súbita e completa, para
todas as dificuldades. Preferiu-se estabelecer as condições a que
se deve submeter a organização da carreira médica, definir o plano
geral e concretizar os sucessivo® lances ou fases que deverá atravessar a situação presente para chegar à situação futura. Olhou-se
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aos meios que gradualmente serão posto® em .acção para atingir

o termo dos nossos esforços, sem precipitação nem atropelo de
princípios, direitos ou posições conquistadas.
Todavia a acção tem de ser vigorosa e, sobretudo, bem orientada e perseverante. Não vale a pena encetar o que quer que seja
em matéria tão complexa, se não se conta de antemão com os
meios e pessoas capazes de se empenharem a fundo no trabalho.
As hesitações, as transigências benevolentes, os compromissos,
tão do nosso feitio, irão corromper todas as iniciativas. Uma
experiência falhada num ponto essencial, prejudica irremediavelmente o conjunto e o fim a que se procura chegar.
Um pensamento dominou o trabalho: conjugar as necessidades
sanitárias da população do País, sobretudo as das regiões mais
desprotegidas, com as aspirações da classe médica, principalmente
com as dos seus membros que vivem em pior situação de trabalho
e meios.
O Relatório parte de duas ideias fundamentais:
1.° — Amplitude: abrange todo o País. Excluíram-se por
consequência, e reprovam-se, todas as soluções parcelares que.
embora cómodas ou expeditas, têm o grave inconveniente das
improvisações.
2.° — Precisão, no que toca à concepção e aos pontos essenciais de estrutura. Deixou-se larga margem de indeterminação
para que nela caibam modificações que o adaptem às circunstâncias de tempo e lugar em que haja de ser executado.
Não se desconhecem, nem se depreciam, os encargos financeiros que implica o estabelecimento dias Carreiras Médicas, mas
a matéria sai fora da competência da Ordem. No entanto, tem
plena consciência do volume das despesas, tanto mais que as Carreiras pressupõem modificações simultâneas nos serviços hospitalares centrais e, sucessivamente, nas restantes unidades e departamentos da Saiúde e Assistência. Encarar isoladamente as
Carreiras Médicas, estàbelecendo-as no estado em que se encontram
os serviços, equivale a truncar a iniciativa da Ordem, comprometendo do mesmo passo a instauração do Serviço de Saúde.
Tudo isto exige somas consideráveis, mas há que gastá-las,
se se pretende atingir um nível médico-sanitário a altura do nosso
tempo.
As Carreiras correspondem a duas das principais preocupações dos Estados moderno®, a Educação e a Saúde. Ambas retribuem generosamente os capitais investidos, ma® a longo prazo,
e sem o brilho dte outros investimentos. Mas estes são, decerto,
subsidiários daqueles, porque são os homens robustos, instruídos
e com capacidade inventiva, o elemento essencial do progresso
económico, social e moral do País: Vavenir est aux instruits.
626

O plano geral do Relatório é o seguinte:
1* Parte
1. Exame da organização e funcionamento dos serviços médicos.
2. A falta de médicos.
2.a Parte
1.
2.
3.
4.

Bases para o estabelecimento das Carreiras Médicas.
Estruturação das Carreiras Médicas.
Rede hospitalar.
Educação médica: aprendizagem contínua.
3" Parte

Período de transição. Medidas imediatas.
4* Parte
Sectores experimentais (regiões modelos).
Mencionaremos, sucintamente, alguns pontos analisados no
Relatório, seleccionados de entre os que foram julgados com maior
interesse.
EXAME DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS
As deficiências dos serviços foram apontadas em várias ocasiões por pessoas autorizadas, médicos e não médicos, sobretudo
nos últimos anos. Por isso, se faz apenas uma síntese, a fim de
justificar a urgente modificação da prestação dos serviços médicos e, por conseguinte, do estabelecimento das carreiras médicas,
condição indispensável de qualquer reforma verdadeira.
Ainda que os problemas da assistência não digam respeito
directamente à Ordem dos Médicos, é indispensável tocar em
alguns ponltos, porque se relacionam de perto com as carreiras.
As Carreiras Médicas não se compnefendiem desarticuladas do
sistema assistencial, tanto mate que todo ele tem por ponto de
apoio a clínica. O valor da assistência está no valor dos médUccs
que tiver ao seu serviço.
A medicina exerce-se entre nós em cinco sectores principais
cujo único elemjenrto de ligação é o médico, que muitas vezes presta
serviço simultaneamente em todos eles.
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Estes sectores são os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

A Saúde Publica;
A «medicina organizada»;
A Assistência;
Os hospitais;
A clínica livre.

1. A Saáde Pública
Os Serviços de Saúde Pública nunca seduziram os médicos,
apesar das tradições que possuem e dos resultados práticos que
alcançam. A medicina sanitária não criou raízes, nem faz parte
das aspirações da maioria dos médicos. Afigura-se-lhes que a medicina sanitária é uma forma semiburocrática da profissão,
ocupada em elaborar estatísticas, mapas e ofícios, com funções
de policiamento de permeio. É claro que o lugar de Subdelegado
de Saúde é apetecido, mas menos pelo gosto da função do que pelo
magro vencimento e por algum prestígio social que confere, às
vezes, em terras de província. E mais um lugar que se ocupa ão
que uma função que se exerce.
Na verdade, as tarefas que lhe competem são tão vastas e
variadas que por certo lhe consumiriam a maioria do tempo, se
fossem pontualmente cumpridas. Além de subdelegados são médicos municipais, por inerência necessária; daí lhes advêm novos
e pesados encargos. Com tudo isto, já se torna quase impossível
que lhes sobre tempo para mais alguma coisa. E esse mais alguma
coisa é a clínica livre que, mercê da mesquinha remuneração dos
cargos oficiais, deveria constituir a principal fonte de rendimento.
Como não podia deixar de ser, da acumulação de três formas de
actividade na mesma pessoa, resulta a impossibilidade de cumprir
parte delas. A clínica livre torna-se um estorvo para a independência da função pública.
Os médicos de Saúde Pública, de que os subdelegados representam o imperfeito esboço, são elementos imprescindíveis na
política sanitária, e nenhuma acção profícua resultará enquanto
não for reformada a educação post-universitária, a carreira profissional e as condições de vida.
2. A «Medicina organizada»
Este sector tem uma importância considerável actualmente
e virá a tê-la muitíssimo maior, no dia em que se desenvolva o
seguro social, como está na ordem das ideias sociais do nosso
tempo.
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A Ordem dos Médicos não é hositil ao princípio da segurança
social; não o é hoje, nem nunca o foi. Mas é contrária à forma injusta com que o® Serviços Médico-Sociais se introduziram e firmaram, sem ter em conta o parecer da Ordem, sem atender às
legítimas reclamações da classe, sem prestar atenção aos direitos
dos doentes e às inalienáveis condições do exercício da medicina.
Não se pode hoje prescindir da medicina organizada, e isto
por motivos de ordem vária, entre eles o de que os cuidados médicos
têm um custo de tal maneira elevado que um indivíduo de nível
económico médio não pode suprir por si só tal custo. Os progressos das ciências médicas conduziram a uma medicina largamente
eiieaz, é certo, mas por outro lado extremamente onerosa e não
ao alcance de todos. Sendo assim, o direito à saúde, hoje geralmente admitido, reclama a intervenção das organizações do seguro
social.
Para se fugir à expressão de medicina colectiva, tem-se denominado esta forma de prestação de serviços médicos, «medicina
organizada». A designação é imprópria. A «medicina organizada»
não é sinónimo de medírcina social Esta é uma teoria da prátfoa
médica que consiste em dar o devido relevo aos factores sociais
da doença, e por conseguinte, visa estabelecer a conexão entre a
doença e o meio. Designa, portanto, uma directriz para a etiologia,
diagnóstico, tratamento e 'recuperação. A medicina sociíal preocupa-se com os aspectos preventivos, com a melhoria do meio
social, modificando-o de modo a que desapareçam as condições
propícias para a eclosão e prolongamento da doença, Depende,
portanto, de uma vasta e profunda acção médico-sanitária no
sentido mais lato, pois compreende, além das causas clássicas da
enfermidade, o nível económico com todas as suas determinantes
e implicações, o trabalho, a educação, a família, a casa, o género
de vida social, etc. É coisa muito diferente, como se vê, da «medicina organizada», a qual, a despeito dias intenções, abrange apenas uma parcela da medicina curativa.
Os Serviços Médico-Sociais da Federação das Caixas; de Previdência, que são o protótipo da «medicina organizada», pouco
têm que ver com a medicina social. A análise à prestação desses
Serviços permite afirmar: 1em vista das más condições de trabalho
a que sujeitam os médicos ,, pelo exceisíso de doentes, pela falta de
tempo para os observar, pela falta de estímulo profissional, as
«Caixas» tornaram-se um magro apêndice da clínica e a retribuição
mensal um módico suplemento dos honorários. Ser «médico das
«Caixas» é ter um pequeno «emprego», à margem da vida clínica
aceite a maior parte das vezes por absoluta necessidade, quase
sempre sem amor à actividade profissional.
Os beneficiários, por outro lado, apenas têm assegurados
alguns cuidados médicos. O problema da sua hospitalização está

longe de ser completamente resolvido, apesar do «Acordo» exis
tente entre a Previdência e a Assistência.
Do ponto de vista médico, pelo menos, a solução para as
presentes dificuldades e sobretudo para aa que se prevêem, estaria na coordenação da Assistência com a Previdência, conforme
a lógica sempire reiclamou e os faoítos agora impõem. Por exemplo,
quanto ao problema médico das Casas do Povo, observa-se que
apenas um quinto dos trabalhadores agrícolas é socorrido, e imperfeitamente.
Por tudo isto se insiste na coordenação da Assistência e da
Previdência, primeiro avanço para a Segurança social, em que se
irão fundir, por fim, as fórmulas sociais de protecção dos riscos
da existência, entre eles o da doença. Desta maneira vajnos incorporar-nos no movimento que anima a civilização moderna no
campo da política social.
Confinar os problemas da Saúde nos departamentos históricos
da Assistência, é insistir numa posição ultrapassada, que abandona
a via difícil mcos promissora das soluções verdadeiras, por o caminho fácil das pseuda-soluções.
3. A Assistência
O combate à doença pode realizar-se em dois tempos, ou
níveis de execução, segundo o objectivo que se propõe alcançar é
imediato OÍU longínquo. O primeiro é comandado pela urgência
dos factos a que cumpre dar remédio; os resultados são prontamente visíveis, mas precários e incompletos. O segundo é dominado péla ideia da eficiência; os resultados são lentos mas duradoiros.
O primeiro respeita principalmente aos factores patogénicos
específicos da doença, isto é, as causas mórbidas directamente
acessíveis à acção sanitária, exercida por meios quase exclusivamente médico-administrativos; não implica
necessariamente transformações económicas e sociais profundas1. Pode executar-se qualquer que seja o nível de vida da população, até deve ser mais
pronto quanto mais baixo for o estado económico, pois é mais
fácil, rápida e menos dispendiosa a protecção da saúde do que
a elevação do nível de vida. O saneamento, a vacinação, o combate
às doenças transmissíveis, podem organizar-se com recursos reiativamente pequenos. Temos exemplos deste tipo de acção sanitária
naa campanhas contra o paludismo, o tracoma, a lepra, a tuberculose, etc.
Conforme declarou o Dr. Santos BESSA na Assembleia Nacional, «não são só os critérios económicos que marcam a categoria
das nações e que servem para a sua classificação, como erradamente supõem alguns. Há critérios sociais e, dentre eles, o das
taxas de mortalidade por tuberculose e o da mortalidade infantil
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são os que melhor traduzem as condições sanitárias e o grau de
desenvolvimento dos povos. Ora, nesse capítulo, infelizmente, a
nossa sijtuação é deplorável. E tanto mais deplorável quanto é certo
que a nosisa taxa de mortalidade geral pode bem afoitamente colocar-sie a par da de muitos dos mais progressivos países. Como da é
afectada (porque as engloba) pelas taxas acima referidas, a nossa
taxa de mortalidade geral melhorará muito mais quando lhe
subtrairmos os valores altos da mortalidade pela tuberculose e da
mortalidade infantil. Estas taxas são mais fruto da insuficiência
de acção sanitária do que de dificuldades económicas». A urgência é incompatível com adiamentos, fundados ou pretextados pela
deficiência de recursos, já não falando no pseudo-argumento que
sustenta não valer a pena salvar vidas humanas, quando vão ser
ceifadas a seguir pela miséria e pela fome. Esta espécie de maltusianismo «déguisé» subjaz na consciência de muitos egoístas
e duros de coração.
Nas regiões rurais, mercê do isolamento, do baixo nível económico, da dificuldade das comunicações, da dispersão dos aglomerados populacionais, da falta de recursos técnicos, os serviços do
médico muita vez chegam (quando chegam) tarde demais. Assim,
e citando aqui dados mais recentes que os do Relatório, em toda
a área coberta pelos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda
e Castelo Branco, registaram-se, em 1963, 12 864 óbitos por doença, dos quais 2769 sem certificação médica, ou seja: 21,5%, mais
da quinta parte!
Examinando as estatísticas da mortalidade ao nível concelhio, verifica-se que a percentagem de óbitos sem assistência médica é extremamente elevada em muitas áreas rurais e mesmo em
zonas industrializadas. Actualizando de novo os dados que figuram
no Relatório, tem-se, por exemplo, o quadro da página seguinte,
respeitante a 1963.
A taxa de mortalidade infantil é das mais altas da Europa.
Em 1958, foi de 84 por mil nacíos-vivoís e no ano de 1959 subiu até
88,6. A taxa de mortalidade materna, é também das mais elevadas
da Europa —12,1 por 10 000 nado-vivos em 1958 \
O médico rural sofre as consequências de tudo isto: os recursos da gente remediada baixaram; a clientela rica, que já era
pouca, não se itrata na província, Ficou-lhe como resíduo e companhia fiel a gente pobre. Para a socorrer recebe das Gamaras Municipais modestos vencimentos e, das Casas do Povo, ordenados
de pobreza igual à dos assistidos. Irmanados no mesmo destino,
desprotegidos dos poderes e da fortuna, médicos e doentes são
vítimas de uma evolução que os desamparou.
i Em 1963, as taxas de mortalidade infantil e de mortalidade materna
foram, respectivamente, de 73,1 por mil e de 7,5 por dez mil.

óbitos por doença
(1963)
óbitos por doença
Sem certificação
médica

Almeida
Boticas
Castelo Branco
Castro Daire
Chaves
Covilhã
Macedo de Cavaleiros
Mértola
Montalegre
Penamacor
Sabugal
Tabuaço
Trancoso
Vinhais

A situação da assistência nos centros urbanos é assim resumida: múltiplos e multiformes serviços nas zonas centrais da
cidade, insuficientes na maioria; escassez ou ausência nos bairros
periféricos e nas áreas suburbanas; duplicação de consultas isoladas, nos mesmos locais, concorrendo com consultas hospitalares.
Que espécie de medicina se pode fazer em circunstâncias destas?
Unicamente medicina curativa, e de segunda ordem.
Nestes meios urbanos as variadíssimas consultas, irregularmente dispersas pela cidade, «são feitas» pelos mesmos médicos,
a quem as circuntâncias obrigam a fragmentar a actividade ao
longo de todo o santo dia e noite, «para viverem do somatório
de pequenas remunerações».
Como o doente tem geralmente à sua disposição várias consultas (Junta de Freguesia, Hospitais, etc, etc), é tentado por todas
elas e, como na maioria se pratica forçosamente uma medicina
imperfeita, daqui resulta uma espécie de vagabundagem de doentes
que percorrem consultas sucessivas, sem colher benefícios reais
em nenhuma delas. O indivíduo a quem se franqueiam serviços
médicos paralelos e insuficientes, tende a «experimentá-los» todos.
Se eles fossem o que deviam ser, o doente, sentindo-^e bem acolhido, bem observado e tratado, não vagabundeava.
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4. Os Hospitais
É sobre os hospitais que têm incidido as apreciações críticas
mais numerosas. E com razão, porque eles formam o eixo e constituem o índice do funcionamento e eficiência dos serviços. Reflectem-se neles, em ponto grande, as virtudes e os defeitos da
organização assistencial e sanitária — são os pontos nodais do
sistema, onde se concentram as funções múltiplas da medicina
moderna: diagnóstico e tratamento, ensino da clínica, das profissões paramédicas e administrativas e, se ainda não o são entre
nós, virão a sê-lo um dia — centros de prevenção e de medicina
recuperadora.
Segundo o Relatório apresentado pelo Enfermeiiro-Mor dos
Hospitais Civis de Lisboa ao Senhor Ministro da Saúde e Assistência, nos fins de 1959, «...a® más condições de trabalho nos
Hospitais Civis dizem respeito aos seguintes aspectos e causas
fundamentais:
1.° — Más ou péssimas instalações — salvo algumas excepções.
2.° — Deficiente apetrechamento e equipamento técnico.
3.° — Escassez de pessoal médico, de enfermagem, administrativo e auxiliar, a maior parte muito mal remunerado.
4.° — Acumulação de doentes, muitos dos quais não devem ser
internados nem permanecer nos Hospitais Civis, mas
sim em asilos, hospícios e hospitais de convalescentes
e incuráveis.
5.° — Regulamento desactualizado dos seirviço® administrativos e clínicos necessitando de uma reforma incluindo
a do internato médico».
A «incapacidade técnica e desorganização administrativa» na
resolução dos problemas dos hospitais regionais e sub-regionais
transparecem nas palavras do Sr. Director-Geral da Assistência,
escritas em 1959: «Faltam, porém, hospitais regionais com a capacidade necessária e dotados das condições de funcionamento
convenientes ao preenchimento da sua missão. Ora estes; devem
ser considerados como a base, o alicerce em que assenta toda
a nossa política hospitalar. São conhecidas de todos também, as
razões por que assim sucede; a necessidade de construir os hospitais centrais para fins escolares, impediu a realização dos planos
iniciais elaborados logo após a publicação da Lei 2011, cujo primeiro escalão compreendia a construção dos hospitais regionais.
Não nos deteremos na análise das consequências desta orientação,
salientando apenas que o facto deu origem: a que se construíssem
hospitais sub-regionais — alguns deles mais postos hospitalares
do que hospitais — em número e lugar que seriam de dispensarei

a que muitos destes passassem a funcionar fora do esquema inicial previsto na lei; a que os hospitais regionais, completamente
desprovidos de instalações», não preencham a sua função natural
de apoio aos hospitais sub-regionais, dando assim lugar a que os
hospitais centrais se encontrem afogados por uma onda de doentes
que não deviam ali dar entrada e, por isso, perturbam completamente a sua economia funcional.»
A admissão de doentes nos hospitais centrais de Lisboa fora
já analisada pelo Prof. Carneiro de MOURA, ao afirmar: «...os dois
grandes motivos de admissão continuam a ser: a situação de
urgência, indiscutível situação que impõe absolutamente a entrada
num hospital, mas seguida logo por outra situação mais irregular
e difícil de solucionar, que é a chamada urgência social, daqueles
que, adoecendo, recorrem logo ao hospital, unicamente porque
não possuem a mais pequena possibilidade monetária, nem condições habitacionais, para o mais insignificante tratamento, tratando-se inúmeras vezes de síndromas banais, que não justificam
nunca a procura de um centro de medicina especializada, como
deveria ser um hospital central».
Nos Hospitais Civis de Lisboa, testifica o Dr. Hugo GOMES,
«não existe serviço onde a respectiva lotação não esteja largamente excedida, por vezes de forma tão completa que os leitos
invadem os espaços mais extraordinários; não já o campo funcional das enfermarias, mas as arrecadações, as salas de tratamento, os corredores e, até, os locais de acesso aos meios de comunicação».
Adensam a atmosfera de angústia e de luta pelas camas, os
crónicos, que por lá ficam por não terem destino — nem hospícios, nem família com meios para os sustentar... E perante insuficiências de tão grande monta, salas de operações, aparelhos,
laboratórios e instalações funcionando só. algumas horas por dia,
com um rendimento mínimo — um verdadeiro desperdício de
tempo, energia e equipamento.
Economiza-se onde devia gastar-se, gastahse onde se devia

economizar. Resultado: a assistência é inferior e caríssima. Dito
noutros termos: a pequena produtividade dos serviços é um índice
do seu fraco desenvolvimento técnico e administrativo.
O Relatório faz sobressair que aos hospitais centrais acorrem
doentes que não deviam passar das unidades inferiores, porque
lá deviam ser atendidos, observados e tratados. Essas unidades
escalonadas são centros de tratamento, mas também servem de
filtro, de centros de triagem, para os doentes das suas áreas de
influência.
Dir-se-á que esta onda de doentes é o reflexo dia falta de camas
dos hospitais periféricos. Já se viu que não; pelos factos que foram
apontados, estes hospitais estão meio vazios — há neles cinco mil

e tantas camas inaproveitadas; muitos estão pura e simplesmente
fechados.
Os hospitais centrais, já incapazes de cumprirem o seu papel
normal, são sobrecarregados por trabalho que não lhes cumpre
fazer. O hospital central não é só a estação terminal do sistema,
como devia ser, é também a estação intermediária e o ponto de
partida: é tudo. Ora, um hospital não é uma entidade autónoma,
mas um órgão de um corpo, integrado por um princípio de unidade.
Além dos motivos citados, a falta de médicos é factor de
primeira grandeza no «desmoronar progressivo dos hospitais».
Nenhuma remodelação, programa ou reforma, vingará
se não se
acode em primeiro lugar ao decréscimo rápido dos1 quadros médicos dos hospitais centrais, sobretudo em Lisboa, onde o fenómeno está a atingir proporções catastróficas: pouca afluência
ao internato geral, djecresicimento do número de concorrentes aos
graus intermediários e superiores.
A questão oferece outro aspecto sombrio quando nos voltamos para a retribuição do trabalho dos médicos. Está aqui um
ponto sensível que excede o âmbito em que geralmente é colocado.
Para ser visto nas suas verdadeiras dimensões, é preciso procurar-lhe as origens. Compreender-se-á então que a questão das remunerações dos clínicos traduz concepções obsoletas, mas ainda
vigentes.
Sempre se entendeu que os serviço® clínicos dos hospitais
e em outras instituições de assistência eram gratuitos, ou se o
não eiram, o vencimento não tinha proporção com o trabalho, não
constituía uma paga, mas tão-somente a manifestação tangível do
apreço da Instituição pelo médico e a homenagem doss doentes
de quem caridosamente tratava. As remunerações, quando as havia, podiam considerar-se verdadeiros honorários, diminutos, é
certo, poirque sie não destinavam ao sustento do médico, mas apenas a recompensar simbolicamente um louvável proceder. Para
retribuir condignamente o clínico, lá estava o doente remediado
ou diinheirosoi, que não recorria ao hospital, porque tinha posses
para se tratar cá fora, eim casa, num consultório ou numa clínica.
Além disso, era nos hospitais que os médicos aprendiam e se
exercitavam, adiantavam o saber, conquistavam títulos e repuitação
científica. Se lhes não advinham vantagens imediatas, adquiriam
qualificação profissional e, por acréscimo, o reconhecimento público da sua cojnpetência e dos seus méritos.
O exercício da medicina acordava-se perfeitamente com as
condições e as leis que regulavam a ordem social, A sociedade
tomava sobre si o encargo de proteger os indigentes, garantindo-lhes o tratamento, deixando aos médicos a liberdade de fixar os
honorários na clínica livre. Restabelecia-se assim o equilíbrio.
Mas eis que as coisas começaram a tomar nova feição. Os
hospitais vão perdendo a função assistencial primitiva; deixam
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de ser instituições exclusivamente de caridade e passam a admitir
novas categorias de doentes, além dos pobres e indigentes. Atraídos pelas instalações, pelo® modernos e eficientes meios de diagnóstico e de terapêutica, pela moderação do dispêndio, pelas facilidades de admissão, todos* se encaminham para os estabelecimentos
hospitalares.
O hospital vai-se tornando num centro universal de tratamento, acessível a todas as classes, sem distinção de categoria
social ou económica. Esta evolução não é casual; deriva de causas
conhecidas e observa-se em toda a parte, embora em graus e formas diversas. Deve-se a factores de ordem médica, sócio-económicos, políticos e outros. O encarecimento dos serviços médicos,
exorbitante para as bolsas remediadas, foi a consequência prática.
O Estado, apetrechando os hospitais e franqueando-lhes as
portas a toda a gente, (rica ou pobre, faz pagar integralmeníte os encargos aos utentes, abandonando assim a tradicional função caritativa destes estabelecimentos.
Para as Administrações os serviços deixaram de ser gratuitos—' todos são pagos; pelo contrário, os médicos, continuam
a tratar os doentes gratuitamente, ou por mesquinhas «gratificações». O Estado já não faz caridade, mas obriga os médicos
a fazê-la.
Daqui resulta a contradição seguinte: os médicos são retribuídos segundo princípios anacrónicos e as diárias são pagas
segundo princípios modernos. Deste modo os hospitais usufruem
parte do trabalho dos médicos, que não remuneram. Neste ponto
encontramos uma das causas do mal-estar da classe médica, que
se vê rapidamente despojada da clientela particular porque esta,
com nítida visão dos seus interesses, se aproveita das facilidades
que os poderes públibos lhes facultam. O hospital é hoje, e sê-lio-á
daqui em diante, o poderoso concorrente do médico isolado.
5. A Clínica livre
Posto que não existam restrições à liberdade de exercício da
profissão, a clínica livre vai-se tornando cada vez menos livre.
Grande parte dos serviços médicos actuais são prestados em regime de «medicina organizada». E como esta propende a generalizar-se, vai fazendo o cerco à medicina livre, concentrando-a num
espaço cada vez menor.
Se no transcurso de séculos as virtudes da medicina liberal
suplantaram os defeitos (que instituições de assistência privada
e pública corrigiam, socorrendo gratuitamente os infortunados),
ao chegar à época actual, ao momento em que as ciências médicas
alcançaram tal desenvolvimento que permite estender os benefícios da medicina a toda a população, a medicina liberal começou
a dar mostras de insuficiência. Como outras actividades humanas,
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a medicina sofreu o efeito da livre procura e da livre concorrência,
leis do liberalismo, que atingiu o apogeu no século XIX. O doente
chamava o médico que preferia (liberdade de escolha), remunerava-o de acordo com as suas posses, com a importância dos serviços prestados e com outros factores que intervinham na fixação
dos honorários. A consequência desse princípio, além de outras,
foi a concentração dos médicos nos meios abastados, onde encontravam remuneração condigna para o trabalho.
Os resultados foram os que se podiam esperar: a distribuição
imperfeita da assistência pelo território nacional, obedecendo às
facilidades que os médicos encontravam na clínica e não às necessidades sanitárias. Acumulavam-se nos grandes centros urbanos,
rareando nos pequenos aglomerados populacionais e faltando de
todo nas regiões rurais pobres.
Mas não só nas áreas remotas e periféricas sucedeu isto;
passou-se o mesmo nos próprios locais onde os médicos abundavam. Nas grandes cidades, onde a pletora era evidente, onde centenas de médicos não tinham que fazer, onde residiam as sumidades da profissão, morriam obscuramente numerosos doentes sem
assistência. Poder-se-ia supor que os estratos sociais cuja situação
económica dava acesso aos cuidados médicos usufruíam plenamente dos benefícios da medicina; nem esses, porquanto a medicina individualista (quase exclusivamente curativa), apenas podia
aplicar incompletamente os preceitos da aeção sanitária preventiva, que só logram plena eficiência quando aplicados a toda a
população. AB actividades preventivas1 têm carácter comunitário,
dirigem-se a grupos e não a indivíduos isolados,
O que acabámos de dizer é a verificação de um facto; não
envolve nenhum juízo moral, nem deslustra o procedimento dos
médicos que apenas reflectia a ideologia político-social da época:
procediam como toda a gente. Não eram excepção, faziam pirte
de uma sociedade regida pelo preceito do «laisser-faire, laisser-passer». Não lhes cabiam responsabilidades maiores do que aos
poderes públicos, quando o conhecido preceito tinha por consequência «laisser mourir». Mas está mais que vista a incapacidade
da medicina liberal para resolver os problemas fundamentais da
assistência quando eles têm as causas e a extensão dos nossos.
Os poderes públicos.; responsáveis pela saúde, não podem construir
o sistema de prestação de serviços clínicos, apoiando-se na medicina livre. Confiar na acção supletiva do Estado para distribuir
os médicos e os serviços, segundo as necessidades reais da população, é rodear a dificuldade, não ê resolvê-la.
A medicina livre não está, por isto, irremediavelmente condenada a extinguir-se como se extingue uma velharia, e a ser
substituída pela medicina colectivizada. Não é previsível nem desejável que desapareça, cedendo o lugar a outro tipo de prática
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médica. O que está comprometido, é a medicina de carácter indidualista como forma exclusiva de serviços clínicos.
A solução está na combinação inteligente dos dois termos,
que pode ser difícil, mas não é impossível — o problema basilar
da medicina moderna consiste em estabelecer a harmonia entre
a prestação de serviços clínicos, cada vez mais caros e eficazes,
a um preço acessível aos doentes de poucos e mediamos recursos,
mantendo o máximo de liberdade, deles e dós médicos.
A FALTA DE MÉDICOS
1. O Presente
Até há pouco tempo ouvia-se dizer que havia excesso de médicos; a famosa pletora médica levantou discussões e chegou-se
ao ponto de sugerir a limitação das matrículas nas Faculdades
de Medicina. Falou-se em «numeras clausus» e noutros remédios
para uma doença inexistente. Já nessa altura não havia, como
não há, nem chegará a haver nos tempos mais chegados, excesso
de médicos. O que havia, e há, é excesso de doentes sem médicos
para cuidar deles.
O número de novos diplomados mantêm-se quase estacionário
desde há vinte anos, mas ultimamente aparece um fenómeno mais
grave: a diminuição da frequência do curso médico. Ã carência
relativa, sucede a carência absoluta.
Há uma «péssima distribuição» dos médicos pelo território
nacional. A par de enorme «concentração die médicos» nos distritos
de Lisboa, Porto e Coimbra, há «grande falta» noutros distritos,
principalmente nos de Horta, Viana do Castelo, Angra, Ponta
Delgada, Vila Real, Castelo Branco, etc. Em cada distrito abundam
as desigualdades entre os médicos respeitantes a cada concelho.
Com efeito, os concelhos que circundam as cidades de Lisboa,
Porto e Coimbra, têm médicos em número bastante.
Para que toda a população da Metrópole tenha a devida assistência, e para que todos os médicos encontrem os devidos meios
de subsistência, seria necessário colocar, nas zonas rurais ou semi-rurais carecidas de assistência, cerca de 1800 médicos.
O número die habitantes por médiico é aproximadamente de
1400 na Metrópole. Salvo a Jugoslávia, a Finlândia e a Polónia,
em todos os outros países da Europa, havia, em 1954, menor número de habitantes por médico.
Uma vez exposta a questão da carência numérica dos médicos, voltemo-nos para o problema da sua qualificação.
Toda a gente sabe a especialização progressiva que tem experimentado a medicinal. A aquisição de conhecimentos novos por
meio da investigação centífica, a sua utilização e as técnicas que
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exige determinaram uma diferenciação enorme na prática médica.
O mesmo indivíduo tornou-se incapaz de abranger um ramo da
medicina e até dominar certas das suas subdivisões. As especialidades clássicas vão-se separando em vários fragmentos que, por
sua vez, sofrerão um dia o mesmo destino.
Ao movimento progressivo centrífugo, tem-se procurado opor
um movimento regressivo centrípeto. Regressivo não quer dizer
contrário ao progresso, mas oposto à excessiva autonomia que
propende a tomar cada um dos sectores isolados. Por outras palavras, a acção desintegradora, correlativa do crescimento das
ciências médicas, corrige-se pela acção integradora que unifica
e ordena o saber, dando-lhe coesão.
Alvitraram-se vários processos de equilibrar essas tendências,
mas a verdade é que as forças centrífugas são mais poderosas do
que a capacidade de síntese de uma só mente humana. Parece que
a solução não se alcança pela via individuaL A solução prevMa
é a integração de diferentes médicos especializados num trabalho
comum, em colaboração estreita e permanente. É na formação de
equipas que se espera ver realizada a unificação do saber e da
prática médica.
Desta maneira e tanto quanto é possível aiftever, a Medicina
vai exercitar-se futuramente em duas direcções complementares:
a) a especialização; &) a medicina de equipa.
Quando se fala dje especialização vem logo à ideia, por contraste, o clínico geral. Falar de especialização do clínico geral,
parece contraditório; todavia é para lá que se caminha.
Com o decurso do tempo, o divórcio entre a clínica geral e os
restantes serviços acentuou-se, tomando proporções inquietantes,
originando diferenças de categoria tão marcadas que já se falou
em plebe e aristocracia.
É o próprio público que mostra preferência pelos especialfetas, prescindindo do seu (tradicional médico de família. É verdade que, sobretudo nas zonas rurais, «o médico da casa» é preferido a qualquer outro, mas isto devense principalmente a motivos
locais (distância, estreiteza do meio, falta de recursos, relações
pessoais, etc), do que à convicção de que ele afiança o melhor
tratamento.
A qualificação profissional não se adquire com a licenciatura:
no estado actual da medicina, não deve haver médicos sem possuírem qualificação, isto é, prática pós-universitária.
O recém-formado deve entrar numa carreira post-universitária, onde desenvolva o saber e se adestre na clínica. O acesso
à carreira hospitalar tem de ser visto à mesma luz do curso universitário: uma porta para todos, sem limitações arbitrárias, sem
«numeras clausus». Não se trata de carreiras independentes, mas
de uma e mesma, com duas fases sucessivas: a primeira começa
o que a segunda completa.

Mas nós não temos organização hospitalar apropriada para
garantir o prolongamento da aprendizagem universitária. O pouco
que temos é exíguo, antiquado, insuficiente.
2. O Futuro
As necessidades médicas propendem a elevar-se de ano para
ano, mesmo que, teoricamente, se abstraiam os principais factores
de que elas dependem (nível educativo, económico e social).
No nosso País, em vias de industrialização!, não deixarão de
observar-se certos factos que acompanham o crescimento económico e condicionam o aumento do chamado «consumo médico».
Parte das causas do aumento das necessidades médico-sanitárias (e portanto de médicos), são provenientes da passagem da
população rural-agrícola tradicional à civilização industrial-urbana.
Por se tratar de fenómenos sociais, em que concorrem múltiplas variáveis, é difícil isolá-los uns dos outros, determinando
rigorosamente os mais importantes.
As conclusões que se podem tirar são as seguintes: l.a — O
meio técnico confos seus reflexos no meio económico, eleva o nível
de vida e modifica o género de vida, condições que aumentam o
consumo médibo; 2.a— O meio técniico permite a difusão de conhecimentos de ordem médica (jornais, cinema, contactos pessoais, leitura, etc.); 3.a — Da difusão resulta o af inamento da percepção dos
sintomas da doença
e, por conseguinte, o desejo do indivíduo recorrer ao médico; 4.a—Numa sociedade em que a luta pela vida é considerável, os iíndivíduos vêem-se obrigados a dar o máximo de rendimento, portanto a manter a saúde, para estarem à altura das
tarefas que lhes são impostas; 5.a — O desenvolvimento da «consciência da saúde» na população urbana, tem por corolário o acesso
à medicina, que tende a ser cada vez mais facilitado; 6.a — Além
disso, o indivíduo torna-se mais exigente. Não só quer ser atendido depressa, mas quer ser curado rapidamente e com os meios
mais modernos. O rural, ignorante das possibilidades da Medicina,
é pouco exigente; o citadino conhecendo^as (ou julgando conhecê-las), espera que o médico a£ utilize no seu caso sem demora;
7.a — Nas sociedades rurais (e em certa extensão nas próprias
sociedades evoluídas) existem necessidades médicas não satisfeitas sob forma latente, esperando ter satisfação no dia em que
o meio natural se transforme no meio técnico, pelo qual aspiram.
Por estas razões o consumo médico aumenta rapidamente,
logo que começa a dar-se o desenvolvimento, continuando em ritmo
crescente nas sociedades já evoluídas. O que está portanto em causa
é uma questão de elasticidade dos consumos, resultante das opções
feitas pelos componentes dos grupos sociais quando se trata de
despender rendimentos csreseentea.

A falta de médicos é analisada numa «perspectiva ampla e
nacional», relacionando-a com algumas características do desenvolvimento socio-económico do país.
O problema da carência de médicos, subdivide-se em dois.
O primeiro consiste em determinar se é possível nas circunstâncias actuais, isto é, sem que aumente notavelmente a afluência
de candidatos ao ensino superior, suscitar a afluência de alunos
ao curso de Medicina. O segundo depende de condições de ordem
geral, isto é, do aumento de aluno® nas escolas secundárias, promovido pelo desenvolvimento da riqueza nacional, pela industrialização e modernização da agricultura. O primeiro é um objectivo
imediato e circunstanciado; o segundo é a longo prazo, mas é
mais estável, embora muito mais difícil /de prever.
A profissão médica tem os seus problemas particulares que
explicam, até certo ponto, a fuga da juventude da carreira. Entre
outros contam-se: a duração do curso de Medicina, as fracas
perspectivas que se apresentam ao jovem licenciado, o desvanecimento da auréola social do médico e o prestígio das profissões
técnicas nascentes ou em desenvolvimento.
Só pode dar-se o deslocamento dos candidatos aos cursos
superiores para a Medicina, se se transformaram a tempo as
condições oferecidas pela carreira médica.
O que fica exposto pode exprimir-se nos parágrafos seguintes, que resumem a situação actual dos médicos:
1.° — Insegurança profissional e económica, provenientes dos
sisitemas de remuneração e recrutamento e das condições
de trabalho;
2.° — Falta de incentivo, proveniente da ausência quase completa de graduação profissional, mantida por uma carreira contínua;
3.° — Grandes insuficiências no aperfeiçoamento científico e
técnico, provenientes da escassa preparação pós-uniiversitária;
4.° — Imperfeita delimitação do campo da clínica geral com
as especialidade® e independência do sector da Saúde
Pública.
BASES PARA O ESTABELECIMENTO
DAS CARREIRAS MÉDICAS
Uma vez conhecidos os defeitos e as necessidades, torna-se
relativamente fácil imaginar as soluções.
No decurso do trabalho houve sempre esta ideia em vista:
aproveitar o que existe (onde há muito de bom e de útil, mas mal
aproveitado), introduzir as alterações que o bom senso e a experiência preceituam, orientar a aicção paira pontos concretos, definir
um programa ordenado que seja exequível com os recursos nacio-

riais. Não destruir nada, antes de ter a certeza de se poder substituir com vantagem.

Partindo destas ideias, foi elaborado um plano que visa ao
estabelecimento de carreiras hierárquicas, com garantias de condições de acíesiso, de trabalho, estabilidade económica e previdência
social, que elevando o nível da medicina, dignifique a profissão,
e coloque os médicos ao abrigo das contingências do dia de
amanhã.
Atendendo a que já existem duas carreiras esboçadas e às
tendências gerais da medicina, propõe-se a abertura de duas carreiras nacionais, isto é, abrangendo todo o País: a) a Carreira
Hospitalar; b) a Carreira de Saúde Pública.
A aplicação do plano pressupõe que se estabeleça a seguinte
condição: Unidade de concepção, de direcção e execução da polí-

tica sanitária nacional. Nem sequer foi encarada a hipótese de
traçar as carreiras médicas sobre a manta de retalhos do actual
sistema da assistência. Qualquer tentativa feita nesse sentido
não poderá contar com o apoio da Ordem.
Com base no® princípiosi que dominam hoje a medicina e a
Administração sanitária procurou-se a correspondência das Carreiras com as directrizes que eles definem:
1. > — Coordenação tão completa quanto possível da medicina
curativa com a medicina preventiva e recuperadora;
2.° — Predomínio das actividades preventivas sobre as curativas;
3.0 — Unidade de concepção, direcção e execução da política
da sajúde;
4.° — Integração dos hospitais e serviços afins (consultam,
dispensários, Postos da Previdência, etc), num sisítema
de serviços (Serviço de Saúde), composto por uma unidade integradora primária (Hospital sub-regional-Centro de Saúde) e por unidades superiores funcionalmente
diferenciadas (Hospitais regionais e centrais).
Por último, tudo deverá convergir para a realização desta finalidade suprema: O Serviço de Saúde deve garantir a qualquer indivíduo, no momento necessário, os cuidados médicos de que precisa.
Garantias dos médicos nas Carreiras
Estabeleceram-se garantias para todos os médicos (garantias
gerais) e discriminaram-se garantias particulares (garantia® especiais). Melhorando-lhes a situação, por meio de remunerações
directas e indirectas, pretende-se que os lugares remotos da província, venham a constituir um dos postos mais atractivos do
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Serviço de SaJúde. Desta maneira conta-se interromper a corrente
migratória para os centros e o abandono da clínica rural.
a) Garantias gerais
I — Remuneração. A remuneração será constituída:
a) por uma remuneração fixa, por si só suficiente para uma
vida diesafogada, isto é, que coloque o médico e a família
ao abrigo das necessidades de sustento, habitação e de
dificuldades incompatíveis com a sua categoria social ;
b) por uma remuneração variável, de harmonia com o trabalho que produz, isto é, com a qualidade e quantidade de
esforço que dedica à profissão. Esta forma de remuneração destina-se a suscitar em todos o desejo de aperfeiçoamento profissional e de elevação do nível de vida,
e a premiar os mais competentes e zelosos.
II — Previdência Somai. Entende-se que o trabalho deve recompensar não só o presente como o futuro e não há outro meio
senão garantir o primeiro por uma remuneração directa, e o segundo por uma remuneração indirecta — a Previdência Social.
Desta maneira, o médico liberta-se das incertezas do dia de amanhã, e pode dedicar-se confiadamente mais ao trabalho profissional do que ao lucro. A Previdência Social deverá garantir aos
médicos, de uma forma efectiva, o que garante a outras profissões : subsídios por doença, por velhice e invalidez, etc.
III — Garantias de condições de acesso e promoção na Carreira, de modo a suscitar o interesse pelo progresso profissional,
abrindo a todos as mesmas oportunidades de valorização pessoal
e científica.
IV — Garantias de condições de trabalho. — As carreiras garantem ao médico ocupação regular e contínua, colocando-o ao
abrigo da instabilidade dos «lugares» e «empregos».
De harmonia com as tendências modernas de prestação de
serviços, estabfclecem-se três regimes de tempo de trabalho: o
tempo completo («full-time»), o tempo pardal («part-time») e a
ocupação exclusiva (aplicável aos médicos de Saúde Pública).
V — Garantias de conMções de aperfeiçoamento e actualização
e outras formas de aperfeiçoamento profissional, especialmente
subvencionadas.
VI — O Serviço de Saúde dará protecção judicial aos médicos
dele dependentes.
b) Garantias especiais
Estas garantias dependem dos cargos e do ramo das carreiras
a que o médico se dedicar.

Prevêem-se garantias especiais para os médicos de partido
rural e da Carreira de Saúde Pública.
ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS MÉDICAS
As Carreiras Médicas baseiam-se no curso de medicina; nelas
vão reflectir-se os métodos de ensino usados nas Faculdades e o
grau de conhecimentos
atingidos pelo aluno durante o curso.
Apontam-se sugestões1 para uma futuira remodelação do ensino
médico:
a) O curso já não pode ser considerado senão como a introdução ao exercício da profissão; o estúdio da medicina
deve estender-se ao longo da Carreira Médica.
b) Ê necessário diminuir o tempo de escolaridade.
c) O curso deverá ser constituído essencialmente pelas cadeiras básicas e grandes clínicas.
d) O tempo do curso deverá concentrar-se, ganhando o ensino
em intensidade o que perderá em extensão e dispersão.
e) O ensino deverá ter feição mais prática. Para tanto é preciso que os quadros do pessoal auxiliar docente, sejam
substancialmente ampliados, e atribuídas aos serviços dotações convenientes.
/) Os programas deverão compreender a, metodologia preventiva e os aspectos sotíais da medicina,
g) Deverá promoveir-se e intensificar-se o estudo das Ciências humanas conexas com a medicina (antropologia médica, psicossociologia, história das ciências médicas, deontologia), para dotar o aluno com conhecimentos sociológicos, humanísticos e éticos, hábilitando-o a situar a medicina no âmbito de uma concepção
filosófica <ia Cultura,
e no espírito das realidades1 presentes.
h) A tese de licenciatura deverá ser abolida. A atitude científica e de investigação, no sentido actual, é indispensável
ao médico, mas deve já ter-lhe sido incutida durante o
curso.
i) O exame de aptidão à Faculdade deverá ser suprimido, por
supérfluo.
No que toca à Carreira de Saúde Pública, procurou-se dar-lhe
uma estrutura, de modo a colocá-la ao lado das outras, acabando
com o isolamento em que tem estado, dignificando-a de acordo
com o eminente papal que lhe compete num Serviço de Saúde
moderno*
Ponderam-se as vantagens e desvantagens dos concursos como
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meio de selecção dos médicos, salientando a esse propósito, que a
prova da vida é a expressão do valor real do candidato.
Teve-se em mente a ideia salutar de que as únicas formas
de subir na hierarquia profissional são o mérito próprio, a competência científica e técnica e o zelo no desempenho das funções.
Procurou-se construir um sistema fechado, quer dizer, refractário
às pressões exteriores, ao arbítrio e às condescendências. As carreiras ficam com uma única entrada: todos têm de passar por ela.
Princípios gerais
1 — Ao curso de Medicina segue-se o internato geral de dois
anos de Medicina e Cirurgia, condição necessária para a entrada na
caireira hospitalar, médico de parítido rural, e carreira de Saúde
Pública.
2 — O internato geral é acessível a todos os médicos, sem
concurso.
3 — As carreiras hospitalares e de Saúde Pública compreendem todo o País.
4—O movimento ascensional da carreira hospitalar far-se-á
de começo nos hospitais centrais. Mas prevê-se que venha a ter
início nos hospitais regionais.
Seguidamente particularizam-se os diferentes cargos das
Carreiras. Findo o internato geral, se o médico quiser então abandonar a carreira para se dedicar exclusivamente à medicina
iivre, pode fazê-lo, mas perde as garantias dos médicos nas carreiras. Continuando a carreira, poderá concorrer a uma vaga nos
hospitais regionais ou sub-regionais, ou a uma vaga de médico
de partido mural, ou ainda ingressar na Carreira de Saúde Pública.
Na Carreira Hospitalar, ao internato geral seguem-se o internato complementar e os lugares de segundo assistente, primeiro
assistente e director de serviço. A admissão a estes cargos faz-se
por concurso (de provas públicas ou documental) e curriculum
vitae.
Não nos deteiremos nas considerações, aliás relevantes, feitas
sobre a carreira universitária e a formação de especialistas.
A Carreira de Saúde Pública virá a constituir um elemento
fundamental do Serviço de Saúde. Dedicou-se4he muito cuidado,
mas reconheceu-se que não se conseguiu estruturá-la como convinha, em virtude de não haver ainda um estabelecimento com os
requisitos necessários para o ensino deste importantíssimo ramo
da medicina. A Escola Nacional de Saúde Pública virá preencher
esta enorme lacuna.
O primeiro objectivo é promover a educação sanitária da
população. Partimos neste ponto praticamente do zero. O segundo
objectivo é obter a realização concreta das tarefas da higiene
e medicina preventiva, a começar pelas da vigillân&a nos sectores

basilares mas fundamentais: águas, abastecimentos, alimentação, etc.
A carreira começa, tal como a carreira hospitalar, pelo internato geral, após o qual o candidato frequentará um Curso de
Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde Pública.
REDE HOSPITALAR
O País deverá ser coberto por centros de serviços médicos
formando uma rede — a rede hospitalar. Neles deverão ser incorporadas, muijto especialmente, as Misericórdias. Será preciso
encontrar a forma de integração que, sem destruir estas seculares
instituições, as englobe no Sefrviço de Saúde, conferindo-lhes o
lugar a que o passado lhes dá direito. Para isso é necessário reformá-las profundamente, dotando-as de meios modernos para cumprirem os seus fins tradicionais.
O princípio geral a que se deve subordinar a rede hospitalar,
é o seguinte: cada centro está incluído na área de influência de
outro cenitro, hierarquicamente siuperior. Desíte princípio deriva
o conceito de regionalização dos hospitais, implícito na lei portuguesa, mas a que é necessário dar o devido relevo e pôr em execução, porquanto ele contém uma noção fundamental. Regionalizar o sistema hospitalar de uma zona, é integrar os hospitais
e serviços complementares aí existentes — dispensários, postos
clínicos, laboratórios, etc. — num sistema único de acção, coordenado por órgãos próprios.
A (regionalização supõe a comunidade de meios técnicos e
administrativo® que possam ter serventia regional. Em compensação, permite o aproveitamento máximo e económico desses
meios. Faculta ainda mais amplo campo de ensino e permite manter
a continuidade do tratamento quando o doente circule entre hospitais.
Segundo precisa a Lei n.° 2011, de 2 de Abril de 1946, para
efeitos da organização hospitalar, o País1 é dividido em zonas,
regiões e sub-regiões. Em cada zona haverá pelo menos um hospital central; em cada região um hospital regional; em cada
sub-região um hospital sub-regional.
As zonas são três: Norte, Centro e Sul» com sede, respectivamente, no Porto, Coimbra e Lisboa. Cada capital de distrito será
sede de uma região que, em princípio, corresponderá à área do
distrito.
As regiões subdividem-se em sub-regiões, podendo estas corresponder a um ou mais concelhos.
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a) Hospitais sub-regionais — Centros de Saúde
Por fidelidade à lei da orgânica hospitalar conserva-se a
designação imprópria de hospitais sub-regionais. Realmente não
se podem denominar assim estabelecimento® com menos de 200
camas, número hoje admitido para a classificação de um estabelecimento na categoria de hospital. Os hospitais sub-regionais são
naturalmente os mais numerosos, aqueles que estão em contacto
directo com a população, e os que virão a desempenhar, no plano
assistencial completo, a acção primordial.
Considera-se o hospital sub-regional a primeira unidade integradora do sistema, no qual se apoiam os serviços médico-sanitários concelhios compreendendo as pequenas unidades que lhe estão
subordinadas,, fixas (centros de consulta), ou volantes (brigadas
móveis).
O Hospital sub-regioMMl — Centro de Saúde é o ponto de confluência e de direcção das actividades médico-sanitàrias da sub-região. Compreende: a) serviços de internamento; b) serviços de
consulta externa; c) serviços de Saiúde Pública.
b) Partidos rurais
Os médicos de partido rural que não fizerem parte do corpo
clínico efectivo do hospital, têm neste um centro de apoio técnico
ao qual devem recorrer quando tiverem necessidade. A cooperação com os serviços hospitalares e de Saúde Pública contribuirá paira a elevação do nível científico e técnico dos médicos
de partido e simultaneamente para o melhoramento da situação
médico-sanitária da sub-região.
Ficam na dependência dos médicos de partido os centros de
consulta (para atender os casos de clínica conrente) e as brigadas
móveis (constituídas por um médico de partido rural e uma
enfermeira, competindo-lhes fazer a visita periódica às localidades
onde não existam centros de consulta).
c) Hospitais Regionais
São constituídos por serviços gerais e de especialidades. A
direcção de cada Serviço é exercida por l.os Assistentes da Carreira Hospitalar, médicos, cirurgiões e especialistas.
Nos meios urbanos haverá centros de constata, que são prolongamentos periféricos dos hospitais centrais ou regionais, e terão sob sua dependência postos de consulta, providos de médico
e enfermeira-visitadora.
d) Hospitais Centrais
São constituídos por Serviços Centrais, de especialidades e
por Centros especializados.
6Í7

Enunciam-se as normas gerais da prestação de serviços nos
diferentes hospitais e nos partidos rurais, e trata-se da remuneração dos médicos, mas sem pormenorizar estes pontoa
e) Hospitais e Organizações especiais de Assistência
Os quadros do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos, Instituto Maternal, Instituto Português de Oncologia,
Instituto de Psiquiatria, etc, deverão ser coordenados com os da
Carreira médica, preconizada neste Relatório.
f) Serviços de urgência
A Ordem considera que todas as unidades da rede hospitalar
devem estar em condições de tratar e admitir de urgência muitos
doentes, quer venha ou não a existir propriamente um serviço
especial para estes casos.
Prevêem—se também transportes e socorros urgentes «in loco».
Com esse fim considera-se necessidade absoluta criar uma rede
de serviços de ambulâncias que cubra o País todo.
EDUCAÇÃO MÉDICA: APRENDIZAGEM CONTINUA
As ciências médicas e as técnicas progridem com tal rapidez
que em poucos anos o saber mais actualizado envelhece; facilmente se cai na rotina âo dia a dia, sobretudo nos meios acanhados
e remoto®; daí o desânimo e o desapontamento, mesmo dos espíritos profundamente tocados de início pelo entusiasmo. A desactualização tem inconvenientes gravíssimos na prática médica; a
ignorância de um novo método de diagnóstico ou de um processo
de tratamento, priva os doentes dos beinefícios da mediteina.
Torna-se por conseguinte necessário manter os médicos em
contacto com os centros mais activos, para lhes reanimar o interesse e revigorar o entusiasmo decaído, alentando-lhes o desejo de
aperfeiçoamento e de progresso profissional. Este desiderato pode
conseguir-se de vários modos, principailmente pela frequência de
cursos, participação em reuniões, visitas locais de especialistas,
colóquios e livres discussões. Seja qual for o processo, predominará a educação de carácter prático, de acordo com as necessidades
do trabalho a executar.
Tem-se falado, com insistência enfadonha, nos perigos que
ameaçam a medicina, procedente® da especialização e da tecnologia. Sem dúvida que estes e outros riscos existem, mas não vale
a pena exagerar-lhes o lado negativo, obscurecendoJhes o valoipositivo. Se a tecnologia pode ser agente de perturbação, também
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pode constituir um meio de alargar e consolidar o acto médico:
o resultado depende do uso que o clínico fizer dos meios instrumentais que a ciência coloca nas suas mãos.
O acto médico desumaniza-se com certeza se o clínico não emprega todos os meios ao seu alcance, técnicos e não técnicos, para
aliviar o sofrimento, evitar a doença ou curá-la. A desumantização
está em consentir o sofrimento quando é possível evitá-lo»
O médico deve submeter a máquina à sua vontade e aos fins
da sua profissão. Deixar-se subjugar por ela, é cair numa deformação do comportamento que consiste em crer mais na técnica
do que na sua própria inteligência para a dirigir. É este o vício do
tecnicismo. O uso das técnica® desprovido do senso clínico só é de
recear ise o médico não formou o seu espírito no contacto das
ciências humanas e dos perenes ideais da medicina.
1. Internato
O médico, além de tétenico sabedor, tem de ser homem cultivado, atento ao mundo e com visão ampla dos problemas da sua
época. Ao lado da aprendizagem especificamente clínica, o internato compreenderá a frequência obrigatória de cursos que versarão matéria de carácter formativo geral.
Pensa-se assim habilitar o médico para as novas funções que
a sociedade lhe exige, corrigindo as desvantagens do «especialismo» e do «tecnicismo», pela consideração ampla dos problemas,
situando a profissão dentro do quadro de um serviço social, em
conformidade com as tendências gerais das ciências médicas e da
cultura contemporânea.
2. Carreiras
A educação deverá constituir um processo contínuo, estendendo-se por todo o curso da vida profissional e formando parte
integrante da Carreira.
Citaremos apenas algumas modalidades que deverá ter:
a) Cursos de actualização e aperfeiçoamento;
b) Bolsas de estudo;
c) Investigação científica — Preconiza-se, particularmente, a
criação de condições dentro das Carreiras, que incitem
os médicos, desde os graus inferiores aos graus superiores
da hierarquia, a praticar a investigação dentro do âmbito
da sua especialidade ou função. A investigação faz parte
de um programa moderno da política da saúde; constitui
ao mesmo tempo o ponto de partida, o campo de aplicação
e a base do aperfeiçoamento dos serviços.
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Entende a Ordem dos Médicos que é necessário encarar desde
já a formação de um corpo de investigadores, trabalhando em regime de tempo completo, ordenado em escalões hierarquizados
comparáveis aos das outras carreiras, constituindo o esboço da
futura Carreira de investigação científica.
CONCLUSÃO
Ã primeira vista poderá parecer que as disposições do Relatório sobrecarregam o médico com trabalho e responsabilidade;
todavia, a leitura reflectida mostrará as suas incontestáveis vantagens sobre os regimes actuais de prestação de serviços.
1 — O plano regulamenta e ordena a actividade dos médicos,
proporcionando-lhes um trabalho regular, bem remunerado e em
condições que se julga satisfazerem ao mesmo tempo as necessidades dos doentes e as- suas necessidades profissionais;
2 — Aumenta-lhes a independência em face das organizações
onde prestam serviço, libertando-os das fadigas e incómodos do
«saltitar» de uma consulta para outra;
3 — Enquadra-os numa única organização administrativa e
técnica, dispensando-os dos contactos directos (e das impertinências) com várias entidades oficiais e particulares;
4 — Faculta-lhes o trabalho em comum com outros médicos,
dando-lhes oportunidades para a troca de impressões, de pontos
de vista, de onde provém uma melhor cooperação; numa palavra,
proporciona-lhes o trabalho de equipa;
5 —, Abre-lhes uma carreira convenientemente acautelada das
intromissões e influências de estranhos, na qual se ascende por
mérito próprio;
6 — Fornece-lhes meios de adquirir novos conhecimentos e de
actualizar periodicamente os que possuem;
7 — Eleva-os na consideração dos doentes e da sociedade, dando-lhes o lugar que conquistaram por direito, acompanhado da
satisfação resultante da apreciação justa do seu trabalho e competência;
8 — Coloca-os ao abrigo das irregularidades da clínica, das
oscilações correlativas dos rendimento® e da insegurança do futuro,
quando, para o fim da vida profissional, chega o momento do
declínio da energia e da clientela;
9 — Põe-lhes à disposição meios de diagnóstico e tratamento
mais extensos do que tinham, visto que o cumprimento das mdkcações médicas fica menos subordinado à capacidade económica

dos doentes: podem recorrer aos meios auxiliares de diagnóstico,
aos especialistas, e administrar medicamentos, sempre que haja
necessidade disso. Por conseguiníte, passa a haver maior liber650

dade do médico e do doente; do primeiro, para tratar; ão segundo,
para ser tratado;
10 — O Serviço de Saúde converte-se num instrumento de
bem-estar social, dando a todos acesso aos benefícios da Medicina
moderna. O direito à assistência deixará de ser uma garantia
formou para os desprotegidos, transformando-se numa garantia
efectiva para todos.
Finalmente, propõe-se a criação de uma Comissão dos Serviços
Médicos, de carácter permanente, destinada a cooperar com os
departamentos oficiais que receberem o encargo de apreciar o
Relatório, de proceder à redacção do regulamento das Carreiras
Médicas, assim como de o pôr em execução.
Poder-se-á agora esquematizar, em rápida síntese, o pensamento orientador que presidiu à elaboração do Relatório das Carreiras Médicas.
Ponto de partida e razão do Relatório — A Ordem dos Médicos
teve o propósito, conforme a iniciativa que tomou, de modificar
por um plano oirdenadb no tempo e no espaço, a situação actual
da profissão médica; de substituir a insegurança pela estabilidade;
a contingência pela garantia; a má remuneração pela justa retribuição; a desocndem pe!)a ordem.
Meios de atingir a finalidade proposta — Concentrar os esforços, em vista dos objectivos finais; disciplinar asi iniciativas,
submetendo-as a um pensamento superior que as coordene e dirija;
em suma, preparar o terreno para o trabalho produtivo.
Fins — Os médicos portugueses têm a esperança, porventura
incerta, de que contribuíram para que se cumpra a Glosa de
Eugénio d'Ors: «cada homem um servidor; cada serviço uma dignidade; cada dignidade um dever; cada dever uma técnica; cada
técnica uma aprendizagem^.
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