
Custo da formação tem sido usado para justificar permanência após especialidade

Fica mais barato
formar médicos
do que engenheiros

Estudante de Medicina custa 5539 euros/ano, diz Ordem,
rejeitando ideia de que médicos ficam a dever ao Estado
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ensino A formação de um
estudante de Medicina cus-
ta 5539 euros por ano, me-
nos do que a de um dentis-
ta (7488 euros/ano) ou de

um engenheiro (8390 eu-
ros/ano). Os números fo-
ram avançados pelo presi-
dente da Ordem dos Médi-
cos/Sul para desmontar o

argumento de que a forma-

ção de médicos é cara e, por
isso, o Estado deve ser com-

pensado com a sua perma-
nência no Serviço Nacional
de Saúde (SNS).

Num editorial publicado
na revista de dezembro da

Secção Regional do Sul da
Ordem dos Médicos, Ale-
xandre Valentim Lourenço
cita números da Universi-
dade de Lisboa que, como

explicou ao JN, foram anali-
sados por uma entidade ex-
terna e têm por base os or-

çamentos de cada uma das

faculdades e divididos pe-
los respetivos inscritos.

"Dados da própria Univer-
sidade de Lisboa revelam
que o custo de um licencia-
do em Medicina é de 5539
€/ano, inferior ao de um
dentista (7488€/ano) ou

um engenheiro (8390€/
ano). E todos pagam a mes-
ma propina anual (que deve
ser subtraída) - 1063,47€",
pode ler-se no artigo.

De seguida, o presidente
do Conselho Regional do
Sul da Ordem dos Médicos
nota que "não consta que o

Estado queira amarrar os

dentistas aos centros de
saúde (onde fazem muita
falta) ou os engenheiros te-
nham que devolver ou com-

pensar os seus estudos".

INTERNATO NÃO É ENSINO
Ainda não se sabe quando



avança nem como, mas o

programa do Governo prevê
a implementação de "pac-
tos de permanência" no Ser-

viço Nacional de Saúde
(SNS) no final da especiali-
zação. A medida visa fixar os

especialistas, mas a Ordem
está contra qualquer tenta-
tiva de amarrar os médicos.

No artigo, com o título
"Não sr. a ministra, no deve-
mos nada ao SNS", Alexan-
dre Valentim Lourenço frisa
também que o internato
médico não é um curso,
nem ensino. "São milhares

de consultas, internamen-
tos e urgências, essenciais

para o funcionamento dos

serviços hospitalares. Pagos
com um salário baixíssimo,
comparado com outras pro-
fissões na área da saúde,
com muito menos respon-
sabilidade", realça. •

| INQUÉRITO"

Ordem vai avaliar
satisfação dos
clínicos no SNS

A Ordem dos Médicos
vai fazer um inquérito

nacional à satisfação dos

profissionais com o Ser-
viço Nacional de Saúde

(SNS). O inquérito, que
deverá começar entre
dezembro e janeiro, visa
medir o grau de satisfa-
ção e motivação dos mé-
dicos e questioná-los so-
bre o que acham que de-
via ser feito no SNS,
avançou o bastonário
Miguel Guimarães à Re-

nascença. Os resultados
serão enviados à tutela.


