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J. Germano de Sousa
E D I T O R I A L

om a realização do Plenário dos Conselhos Regionais da
Ordem dos Médicos e a aprovação do Relatório de Actividades
e Contas referentes a 2003 bem como o Plano de Actividades

e o Orçamento para 2004, cumpriu-se mais uma etapa da gestão da
Ordem dos Médicos.
Passo a passo, tem sido possível dar corpo ao modelo de gestão e às
promessas dos actuais corpos sociais, aproximando assim a Ordem
dos Médicos dos seus associados e imprimindo-lhe o necessário
rigor e modernidade.
Deste Plenário resulta também a alteração dos artigos 123 e 124 do
Código Deontológico, que se publica nesta edição, bem como a
aprovação do Regulamento do Estágio de Qualificação Profissional
para o exercício autónomo da Medicina que será brevemente
publicado na Revista.
 

Governo decidiu-se, finalmente, pela fusão dos dois Internatos
Médicos. Chega assim ao fim uma situação de clara discriminação dos médicos portugueses
perante os seus colegas da União Europeia. De facto, com a abertura das fronteiras e a consequente

livre circulação de profissionais, os jovens portugueses licenciados em medicina viveram uma situação
de claro prejuízo. Apesar dos constantes alertas da Ordem dos Médicos, só agora – com vários anos de
atraso – o Executivo se mostrou disponível para garantir aos portugueses um tratamento igual ao que
era conferido aos jovens de outros países a trabalharem em Portugal.
Como noutros casos, o poder tarda em aceitar o óbvio, com claro prejuízo para os seus cidadãos.
 

onsentimento informado. Quais são as obrigações do médico perante o seu doente? E num
cenário em que a relação médico/doente é cada vez mais ténue, como garantir que o utente é
devidamente informado de todas as consequências da sua doença? Para o médico é óbvio que é

fundamental informar primeiro e só depois agir...
O consentimento deve ter como premissa um total conhecimento dos factos por parte do doente. Só
depois, doente e médico, devem discutir e escolher o caminho a percorrer para minorar ou debelar os
problemas que afectam aquele.
Informar é fundamental, mas como se pode garantir esse direito ao doente
quando há consultas que são «cronometradas» pelos diligentes gestores,
muitas das vezes mais preocupados com o número de consultas/dia ou
consultas/hora do que com a forma como os doentes são atendidos...
Três artigos publicados neste número da Revista da Ordem dos Médicos
abordam os aspectos mais importantes relacionados com o
consentimento informado.
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Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

I N F O R M A Ç Ã O

Código OMCódigo OMCódigo OMCódigo OMCódigo OM Nomenclatura OMNomenclatura OMNomenclatura OMNomenclatura OMNomenclatura OM CCCCC KKKKK
90 00 Actos Complementares de diagnóstico

90 00 00 01 Estudo do equilibrio com plataforma eléctrica e registo 14 8
90 00 00 11 Estudo da marcha com plataforma eléctrica e registo 14 10
90 00 00 12 Análise do movimento com registo 14 10
90 00 00 02 Exame muscular com registo gráfico 10 6
90 00 00 13 Exame muscular isocinético com registo 14 8
90 00 00 14 Goniometria eléctrica 6 6
90 00 00 15 Exame com podoscópio 3 3
90 00 00 16 Podoscopia com registo barométrico 4 4
90 00 00 17 Podoscopia com registo computorizado 10 6
90 00 00 03 Raquimetria 10 6
90 00 00 18 Raquimetria com registo computorizado 12 6
90 00 00 04 Electrodiagnóstico de estimulação 5 4
90 00 00 19 Electromiografia com eléctrodos de superfície 8 6
90 00 00 20 Electromiografia com eléctrodos de agulha 8 6
90 00 00 05 Electromiografia (incluindo velocidades de condução) (ver Cod. 14 02)
90 00 00 06 Ecotomografia partes moles (ver Cód. 62 00 00 25)
90 00 00 07 Estudos urodinâmicos (ver Cod. 16.)

Fluxometria (ver Cod. 16 01 00 01)
Cistografia (água ou gás) (ver Cod. 16 01 00 02)
Electromiografia esfincteriana (ver Cod. 16 01 00 03)
Perfil uretral (ver Cod. 16 01 00 04)
Exame urodinâmico completo do aparelho urinário baixo (ver Cod. 16 01 00 05)

90 00 00 21 Ecografia urológica (ver Cod. 62)
90 00 00 22 Manometria anorectal ( ver Cod. l06 00 00 31)
90 00 00 23 Teste de continência a líquidos 4 4
90 00 00 24 Colheita de esperma por vibração 4 6
90 00 00 25 Colheita de esperma por electroejaculação 10 6
90 00 00 08 Provas Funcionais Respiratórias (ver Cod.10 01)

Espirometria simples (estudo dos volumes e débitos) (ver Cod. 10 01 00 01)
Mecânica ventilatória simples (ver Cod.10 01 00 05)
Mecânica ventilatória com prova de broncodilatação (ver Cod.10 01 00 06)
Espirometria simples com prova de broncodilatação (ver Cod.10 01 00 02)
Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória inespecífica (ver Cod. 10 01 00 07)
Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória específica (ver Cod.10 01 00 08)
Espirometria simples com prova de provocação inalatória inespecífica (ver Cod.10 01 00 03)
Espirometria simples com prova de provocação inalatória específica (ver Cod.10 01 00 04)
“Compliance pulmonar” (ver Cod. 10 01 00 09)Difusão (ver Cod.10 01 00 10)

90 00 00 26 Teste de VO2 máx por análise de gases expirados 8 6
90 00 00 27 Teste de VO2 máx por análise de gases expirados com telemetria ECG 10 6
90 00 00 28 Determinação de LANA por análise de gases expirados 8 6
90 00 00 29 Determinação de LANA por análise de gases expirados com telemetria ECG 10 6
90 00 00 30 Teste de potência anaeróbica por análise de gases expirados 8 6
90 00 00 31 Teste de potência anaeróbica por análise de gases expirados com telemetria ECG 10 6
90 00 00 32 Doseamento da lactatémia digital 2 2
90 00 00 33 Determinação do índice de massa corporal 2 4
90 00 00 34 Determinação do índice de massa corporal por bioimpedância 5 4
90 00 00 09 Testes de Psicomotricidade 10 25
90 00 00 35 Estudo neurocognitivo 10 10

Medicina Física e de Reabilitação
Alteração ao Código de Nomenclatura de Actos Médicos

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos,
em reunião do dia 14 de Outubro de 2003, aprovou os
novos valores propostos pelo Colégio da Especialidade de
Medicina Física e de Reabilitação. As alterações ao Valor
Relativo de Actos Médicos, no que concerne à Medicina
Física e de Reabilitação, aprovadas nesse âmbito,
transcrevem-se no quadro que se segue.

90 00 00 36 Bateria de testes neurocognitivos com relatório 10 25
90 00 00 37 Avaliação da Incapacidade 15
90 00 00 38 Avaliação da capacidade de condução 5 5
90 00 00 39 Oximetria transcutânea (ver Cód. 10 01 00 11)
90 00 00 40 Exame de alterações da Fala e da Linguagem 5 10

90 01 Electroterapia
90 01 00 09 Iontoforese 1,5 1
90 01 00 01 Corrente contínua 1 1
90 01 00 02 Corrente de baixa frequência 1 1
90 01 00 03 Corrente de média frequência 1 1
90 01 00 04 Correntes de alta frequência 2 1,5
90 01 00 06 Estimulação eléctrica neuro-muscular 2 1,5
90 01 00 07 Magnetoterapia 2 1,5
90 01 00 08 Biofeedback 3 2
90 01 00 10 Estimulação transcutânea 3 2
90 01 00 11 Estimulação transcutânea no domicílio 3 1

90 11 Vibroterapia
90 11 00 01 Ultra-sons 2 1,5
90 11 00 02 Ondas de choque 10 3

90 02 Fototerapia
90 02 00 01 Raios infra vermelhos 1 1
90 02 00 02 Raios ultra violetas 1 1
90 02 00 03 LASER 2 1,5
90 00 00 04 LASER de CO2 por varrimento 3 1,5

90 03 Termoterapia
90 03 00 01 Crioterapia 1 1
90 03 00 06 Crioterapia com gerador próprio 3 1,5
90 03 00 02 Calor húmido 1 1
90 03 00 03 Parafina 1,5 1
90 03 00 04 Parafango 1,5 1
90 03 00 05 Outros pelóides 1,5 1

90 04 Hidrocinebalneoterapia
90 04 00 01 Hidrocinesiterapia individual em piscina 4 2,5
90 04 00 09 Hidrocinesiterapia colectiva em piscina 4 2
90 04 00 02 Hidromassagem 4 1,5
90 04 00 03 Banho de contraste 2 1
90 04 00 04 Banho de turbilhão 2 1
90 04 00 05 Banhos especiais 2 1
90 04 00 06 Duches 3 1,5
90 04 00 07 Hidrocinesiterapia individual em tanque 4 2
90 04 00 08 Tanque de marcha 3 2

90 05 Massoterapia
90 05 00 01 Massagem manual de uma região 2 1,5
90 05 00 02 Massagem manual de mais de uma região 2 2
90 05 00 03 Massagem com técnicas especiais 2 2
90 05 00 04 Massagem subaquática 2 2
90 05 00 05 Vibromassagem 1 1
90 05 00 06 Massagem com vácuo 1 1,5
90 05 00 07 Massagem de drenagem linfática 2 3

90 06 Cinesiterapia
90 06 00 01 Cinesiterapia respiratória 3 2
90 06 00 02 Cinesiterapia vertebral 2 2
90 06 00 03 Cinesiterapia correctiva postural 2 2
90 06 00 04 Cinesiterapia pré e pós parto 2 2
90 06 00 05 Fortalecimento muscular manual 2 2
90 06 00 06 Mobilização articular manual 2 1,5
90 06 00 07 Técnicas especiais de Cinesiterapia 3 2
90 06 00 08 Reeducação do equilibrio e/ou marcha 2 2
90 06 00 09 Qualquer destas modalidades terapêuticas quando feita em grupo

(máximo de 6 doentes) 2 1
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90 00 00 22 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por estimulação eléctrica, em domicilio 3 2
90 00 00 23 Reeducação dinâmica do pavimento pélvico 3 8
90 00 00 24 Ensino de algaliação intermitente 3 5

90 12 Terapia da Fala
90 12 00 01 Reeducação da linguagem 2 5
90 12 00 02 Reeducação da articulação verbal 2 5
90 12 00 03 Reeducação da fonação 2 5
90 12 00 04 Reeducação da deglutição 2 5
90 12 00 05 Treino da sucção 2 5
90 12 00 06 Treino de sistemas alternativos de comunicação - simples 3 5
90 12 00 07 Treino de sistemas alternativos de comunicação - complexos 6 5

90 13 Terapia ocupacional
90 13 00 01 Terapia ocupacional 2 5
90 13 00 02 Treino de destreza manual 2 5
90 13 00 03 Treino de coordenação motora 2 5
90 13 00 04 Treino de grafismo 2 5
90 13 00 05 Reeducação da sensibilidade 2 5
90 13 00 06 Reeducação sensorial 5 5
90 13 00 07 Treino de escrita à mão ou à máquina de escrever/computador 5 3
90 13 00 08 Treino de actividades de vida diária instrumental 5 3
90 13 00 09 Treino no uso de dispositivos de compensação 5 3
90 13 00 10 Treino de familiares 5 4

90 10 Outras Técnicas Terapêuticas
90 10 00 01 Manipulação 8
90 10 00 03 Acunpuctura 6
90 10 00 04 InfiltraçãoI 8

Infiltração de partes moles (ver Cod. 21 00 00 18)I
Infiltração de partes moles sob controlo ecográfico (ver Cod. 21 00 00 19)
Infiltração articular (ver Cod. 21 00 00 20)
Infiltração articular sob controlo ecográfico (ver Cod. 21 00 00 21)
Bloqueio de nervo periférico (ver Cod. 21 00 0024)

90 00 00 09 Técnica de infiltração muscular com toxina botulinica até 4 pontos 10
90 00 00 10 Técnica de infiltração muscular com toxina botulinica em mais de 4 pontos 12
90 00 00 11 Técnica de infiltração muscular com toxina botulinica com estimulação

eléctrica até 4 pontos 5 10
90 00 00 12 Técnica de infiltração muscular com toxina botulinica com estimulação eléctrica

em mais de 4 pontos 5 12
90 10 00 05 Mesoterapia – aplicação manual 6
90 00 00 13 Mesoterapia – aplicação mecânica 5 5
90 10 00 07 Aplicação de ligadura funcional 7
90 10 00 08 Confecção de ortoteses /ajudas técnicas (exclui a utilização de material) 7
90 00 00 14 Reabilitação neurocognitiva (cada sessão) 7
90 00 00 15 Reabilitação psicomotora (cada sessão) 7
90 00 00 16 Reabilitação psicosocial (cada sessão) 7
90 00 00 17 Reabilitação sexual (cada sessão) 8

90 06 00 10 Reeducação do equilíbrio em plataforma com registo 5 2
90 06 00 11 Reeducação da marcha em plataforma com registo 5 3
90 06 00 12 Reeducação funcional de cada membro 2 6
90 06 00 13 Reeducação funcional, com análise simultânea do movimento e registo,

de cada membro 5 6
90 06 00 14 Drenagem postural 3 2
90 06 00 15 Mobilização da parede torácica com massagem vibratória/ percutória 3
90 06 00 16 Técnicas de relaxamento 3

90 07 Ventiloterapia
90 07 00 01 Aerossóis 1 1
90 07 00 02 Aerossóis ultra-sónicos 2 1,5
90 07 00 03 IPPB 2 1,5
90 07 00 04 Oxigenoterapia 1 1

90 08 Mecanoterapia
90 08 00 01 Tracção vertebral mecânica 1 1,5
90 08 00 02 Tracção vertebral motorizada 2 1,5
90 08 00 03 Pressões intermitentes 2 1,5
90 08 00 08 Pressões intermitentes sequenciais 4,5 1,5
90 08 00 04 Pressões intermitentes com monitorização contínua 5 2
90 08 00 05 Fortalecimento muscular/mobilização articular 2 1,5
90 08 00 06 Fortalecimento muscular/mobilização articular com monitorização contínua 5 5
90 08 00 07 Fortalecimento muscular isocinético 5 5
90 08 00 09 Mobilização articular motorizada 5 1,5

90 09 Treinos Terapêuticos
90 09 00 01 Treino de utilização de prótese do membro inferior 2 5
90 09 00 07 Treino de utilização de prótese do membro superior 2 6
90 00 00 08 Treino de utilização de ortoprotese 2 4
90 00 00 09 Treino de utilização de ortoprótese com análise simultânea do movimento e registo 5 4
90 09 00 02 Treino de utilização de ortotese 2 5
90 00 00 10 Treino de utilização de ortotese do membro superior com análise simultânea

do movimento e registo 5 4
90 00 00 11 Treino de utilização de outras ajudas técnicas 3 4
90 00 00 12 Treino de utilização de outras ajudas técnicas com análise simultânea

do movimento e registo 5 4
90 09 00 03 Treino em Actividades de vida diária 5 4
90 00 00 13 Treino da funcionalidade no leito 2 4
90 00 00 14 Treino da funcionalidade na cadeira de rodas 2 5
90 00 00 15 Treino de actividades lúdicas 2 4
90 00 00 16 Treino da funcionalidade com registo 5 4
90 09 00 06 Readaptação ao esforço com monitorização continua 5 6
90 00 00 17 Reabilitação cardíaca individual 5 5
90 00 00 18 Reabilitação cardíaca (grupo 6) 5 4
90 00 00 19 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por biofeedback 5 5
90 00 00 20 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por biofeedback, em domicilio 3 2
90 00 00 21 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por estimulação eléctrica 5 5

I N F O R M A Ç Ã O

1. A Candidatura de admissão por con-
senso é feita mediante requerimento di-
rigido ao Presidente da Ordem dos Mé-
dicos e deverá ser acompanhada dos se-
guintes documentos com base no artº
13º alínea b), do Regulamento da
subespecialidade:
••••• Certificado de inscrição no Colégio de
Especialidade de Cardiologia da Ordem
dos Médicos;
••••• Declaração do Director de Serviço e/
ou Director/responsável da Unidade de
Arritmologia ou do Laboratório de Elec-

Normas de admissão por consenso à
sub-especialidade de Electrofisiologia Cardíaca

trofisiologia, comprovativa da actividade
desenvolvida pelo candidato na área de
Electrofisiologia Cardíaca;
••••• Sete exemplares do Curriculum Vitae
(apresentado de forma concisa).
 2. Os critérios mínimos para atribuição
do título de especialista em Electrofisio-
logia Cardíaca por consenso estão defi-
nidos no artigo 14º do Regulamento desta
subespecialidade.
••••• Ser o operador responsável na realização
de um mínimo de 250 estudos electrofisio-
lógicos diagnósticos e 100 ablações.

 3. O prazo de entrega das candidatu-
ras à admissão por consenso termina-
rá 6 meses após a publicação na Revis-
ta da Ordem dos Médicos, devendo os
elementos requeridos serem remetidos
para o Departamento de Colégios da
Especialidade da Ordem dos Médicos.
O Conselho Directivo do Colégio da
Especialidade de Cardiologia  procura-
rá atempadamente, em coordenação
com a comissão de avaliação por con-
senso, publicitar o processo de apre-
sentação de candidaturas.



8 Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Março 2004

I N F O R M A Ç Ã O
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Consultório Médico – Localização
O Conselho Regional homologou o parecer emiti-
do pelo Departamento Jurídico sobre este assunto,
que a seguir se transcreve:
«A Direcção Regional da Saúde da Região Autónoma dos
Açores veio solicitar à Ordem dos Médicos parecer sobre
se é conforme com a deontologia o facto de um consultó-
rio médico se situar no primeiro andar de um prédio onde,
no rés do chão, se encontra a funcionar uma farmácia de
familiares do referido médico. A questão coloca-se tendo
em atenção o preceituado no artº 19º do Código Deonto-
lógico. Importa, pois, antes de mais, atentarmos na letra do
preceito em causa: ‘O consultório médico não deve situar-
-se em instalações de entidades não médicas das áreas dos
cuidados de saúde, designadamente farmácias, laboratórios
de análises químico-biológicas dirigidos por farmacêuticos
ou outros técnicos não médicos, estabelecimentos de ven-
da de próteses e ortóteses ou outros materiais de utiliza-
ção em diagnóstico ou terapêutica, bem como postos de
enfermagem.’
Pelo que se retira da letra do normativo deontológico trans-
crito, a proibição refere-se à circunstância das instalações
do consultório e da farmácia serem as mesmas. Não pare-
ce ser o caso, já que a farmácia se situa num piso e o con-
sultório médico em andar distinto.
O que o codificador deontológico pretendeu com o artigo

supra mencionado foi prevenir a ‘confusão’ das actividades
médica e farmacêutica, a promiscuidade que se poderia
prefigurar com o exercício das duas actividades no mesmo
local e, bem assim, o conluio que a situação poderia propi-
ciar. Quis-se assim, de forma objectiva, reafirmar o princí-
pio de que a medicina não é um comércio – vide artº 6º do
Código Deontológico.
Julgamos, ainda, que releva chamar à colação o preceituado
nos artºs 130º a 134º do citado Código Deontológico. Aí se
diz, em síntese útil, que é proibido ao médico exercer influ-
ência sobre os doentes para favorecer determinadas far-
mácias, vender ou fornecer medicamentos ou até cumular
ambas as profissões, ainda que por interposta pessoa ou
entidade. Está também o médico, nas suas relações com
farmacêuticos, obrigado a respeitar a sua independência e
dignidade profissional. Se estes princípios deontológicos vi-
erem a ser violados pelo médico que pretende instalar o
seu consultório no primeiro andar do prédio onde familia-
res seus têm uma farmácia no rés do chão, será certamen-
te objecto de procedimento disciplinar, desde que, para tanto,
seja feita a respectiva participação. Em conclusão: O artº
19º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos não
impede que um médico instale o seu consultório no pri-
meiro andar de um prédio onde existe no rés do chão uma
farmácia de familiares seus.»

Internato Complementar, segredo médico,
processos clínicos e bases de dados

O Conselho Regional do Sul homolo-
gou o parecer emitido pelo Departa-
mento Jurídico da Secção Regional do
Sul sobre a articulação das necessida-
des de formação no internato comple-
mentar e o dever de segredo aplicado
aos ficheiros clínicos e bases de dados,
que a seguir se transcreve:
«Foi solicitado a este departamento
análise e parecer sobre as questões
colocadas pelo Dr. ..., interno de Inter-
nato Complementar de Medicina Ge-
ral e Familiar, relativas a segredo médi-
co, processos clínicos e bases de da-
dos.

Em síntese, o consulente coloca as se-
guintes questões:
Quando crio uma base de dados com
informação clinica no meu computador
portátil para poder, no fim do interna-
to complementar, executar a análise
individual de conjunto do ficheiro de
utentes, isso é ilegal?
Quando um interno de cirurgia man-
tém um registo com informação clínica
das intervenções por si realizadas, tam-
bém isso é ilegal?
Quando um interno, para a apresenta-
ção de um caso clínico, fotocopia o pro-
cesso clínico e os resultados de exa-

mes complementares ou reproduz di-
gitalmente os exames imagiológicos,
também está a violar a legislação?
Sendo que o Código Deontológico afir-
ma que os registos clínicos são perten-
ça do médico e ‘regula’ a sua utilização,
em particular o seu uso na formação, a
ser verdade que a legislação em vigor
vai em sentido oposto, não estará co-
locado em causa por esta a qualidade
da formação dos médicos?
Vejamos então o que dispõe a legisla-
ção e os regulamentos aplicáveis.
Porquanto resulta das duas primeiras
perguntas do consulente, estamos pe-
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rante bases de dados privadas, para uso
pessoal e exclusivo, no âmbito da for-
mação profissional. Ora, à luz do pre-
ceituado no n.º 2 do artigo 4.º da Lei
n.º 67/98 de 26 de Outubro (Lei da
Protecção de Dados Pessoais), as base
de dados deste tipo não estão sujeitas
a legalização nos termos da referida
legislação pelo que a sua existência é
legal.
De facto, o artigo em causa estipula que
‘A presente lei não se aplica ao trata-
mento de dados pessoais efectuado por
pessoa singular no exercício de activi-
dades exclusivamente pessoais ou do-
mésticas’.
A pergunta n.º 3 trata uma situação
diferente, que é a do acesso e divulga-
ção de dados pessoais, pela sua nature-
za reservados e relativamente aos quais
o consulente está sujeito a segredo
profissional.
Sobre esta matéria do segredo e fi-
chas clínicas, o Código Deontológi-
co da Ordem dos Médicos dispõe o
seguinte:
‘Artigo 77.º - (Processo ou Ficha clíni-
ca e exames complementares)
1. O Médico, seja qual for o Estatuto a
que se submeta a sua acção profissio-
nal, tem o direito e o dever de registar
cuidadosamente os resultados que con-
sidere relevantes das observações
clinicas dos doentes a seu cargo, con-
servando-as ao abrigo de qualquer in-
discrição, de acordo com as normas do
segredo profissional.
2. A ficha clinica do doente, que consti-
tui a memória escrita do Médico, per-
tence a este e não àquele, sem prejuízo
do disposto nos Artigos 69.º e 80.º
3. Os exames complementares de dia-
gnóstico e terapêutica, que constituem
a parte objectiva do processo do do-
ente, poderão ser-lhe facultados quan-
do este os solicite, aceitando-se no en-
tanto que o material a fornecer seja
constituído por cópias corresponden-
tes aos elementos constantes do Pro-
cesso Clínico’.(...)
‘Artigo 79.º - (Publicações)
O Médico pode servir-se das suas ob-
servações clinicas para as suas publica-
ções, mas deve proceder de modo a
que não seja possível a identificação dos

doentes, a menos que previamente au-
torizado a tal’.
Porque os dados estão na posse de uma
entidade colectiva (Centro de Saúde),
importa também conhecer o disposto no
artigo 69.º do Código Deontológico:
‘1. Os directores, chefes de serviços e
médicos assistentes dos doentes estão
obrigados, singular e colectivamente, a
guardar segredo profissional quanto às
informações clínicas que, constituindo
objecto de segredo profissional, cons-
tem do processo individual do doente
organizado por quaisquer entidades co-
lectivas de saúde, públicas ou privadas.
2. Compete às pessoas referidas no

número anterior a identificação dos
elementos dos respectivos processos
clínicos que, não estando abrangidos
pelo segredo profissional, podem ser
comunicados a entidades, mesmo hie-
rárquicas, estranhas à instituição médi-
ca, que os haja solicitado.
3. É vedado às administrações das enti-
dades colectivas de saúde, públicas ou
privadas, bem como a quaisquer supe-
riores hierárquicos dos médicos refe-
ridos nos dois números anteriores, des-
de que estranhos à instituição médica,
tomar conhecimento ou solicitar infor-
mações clinicas que se integrem no

âmbito do segredo profissional.
4. Qualquer litígio suscitado entre mé-
dicos e as entidades não-médicas refe-
ridas nos dois números anteriores em
que seja invocado segredo profissional,
é decidido sem recurso e com exclu-
são de qualquer tribunal, quer de ins-
tância quer de recurso, pelo Presiden-
te do Tribunal da Relação da área do
local onde o conflito surgir, depois de
ouvida a Ordem dos Médicos e o res-
pectivo Procurador da República.
5. A guarda, o arquivo e a superinten-
dência nos processos clínicos dos do-
entes organizados pelas entidades co-
lectivas de saúde competem sempre aos
médicos referidos nos dois primeiros
números, quando se encontrem nos
competentes serviços ou, fora deste
caso, ao médico ou médicos que inte-
grarem a respectiva administração’.
Ou seja, destes preceitos deontológi-
cos resulta que o consulente poderá,
para efeitos de uma apresentação clíni-
ca, fotocopiar processos clínicos, resul-
tados de exames complementares e
reproduzir exames imagiológicos, des-
de que omita todo e qualquer dado que
permita identificar o doente.
De facto, o que a Lei proíbe (ou permi-
te em certas condições) é o tratamento
de dados pessoais. Por definição legal (ar-
tigo 3.º da Lei n.º 67/98), são dados pes-
soais «qualquer informação, de qualquer
natureza e independentemente do res-
pectivo suporte, incluindo som e ima-
gem, relativa a uma pessoa singular iden-
tificada ou identificável (‘titular dos da-
dos’); é considerada identificável a pes-
soa que possa ser identificada directa
ou indirectamente, designadamente por
referência a um número de identifica-
ção ou a um ou mais elementos específi-
cos da sua identidade física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural ou social’.
No caso concreto, se o consulente eli-
minar todo e qualquer elemento que
permita identificar directa ou indirecta-
mente um doente, pode utilizar os da-
dos clínicos. Contudo, achamos que de-
verá obter autorização do responsável
pela manutenção do ficheiro, isto é, ao
Director do Centro de Saúde, atento
o disposto no artigo 69.º do Código
Deontológico.»
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Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

A primeira exposição de Malangatana
aconteceu em Abril de 1961, em Lou-
renço Marques. A partir daí seguiram-
se os convites, as exposições, as via-
gens. Mestre reconhecido e admirado
no mundo inteiro como o maior pin-
tor de Moçambique, Malangatana pode
ser considerado o homem dos mil ta-
lentos: desenha, pinta aguarelas, gra-
vuras, trabalha em cerâmica, escultu-
ra, tapeçaria, etc. Faz murais, inventa
tintas a partir de raízes, ensina as cri-
anças a pintar e a trabalhar com areia.
É actor, instrumentista, animador cul-
tural, dá conferências e intervém em
debates nos mais longínquos países...
Um artista de corpo e alma, e um ser
humano ímpar, que a Secção Regional
do Sul teve o prazer de trazer à sua
galeria, numa exposição que, entre o
dia 16 de Março e 4 de Abril, recebeu
mais de uma centena de visitantes.

Malangatana: o homem dos mil talentos
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Posição do Provedor de Justiça

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Regional do
Norte da
Ordem dos Médicos
Dr. Miguel Leão
Rua Delfim Maia, 405
4200 -256 Porto

23 FEV2004 * 003308
Nossa referência Proc. R-86/04 (A3)
ASSUNTO: Contratação de serviços
entre do SNS e outras entidades (como
seguradoras ou subsistemas)
Tendo por base a queixa que V. Exa. me
dirigiu, em 8 de Janeiro de 2004, relativa
às declarações do Presidente do Con-
selho de Administração do Centro Hos-
pitalar do Alto Minho, S.A., reproduzidas
no Jornal Express de 20 de Dezembro
de 2003, informo o seguinte:
O artigo do Jornal Expresso, de 20 De-
zembro de 2003, cujo teor integral há
que ter em conta, reproduz declarações
efectuadas à comunicação social pelo
Presidente do Conselho de Administra-
ção do referido Centro Hospitalar, nas
quais é manifestada a intenção de criar
um regime de contratação com tercei-
ros, com o alegado objectivo de renta-
bilizar a capacidade instalada e obter uma
fonte alternativa de receitas.
Em nota à comunicação social (datada
de 8.01.2004), o Gabinete do Senhor
Ministro da Saúde, veio corrigir as in-
terpretações relativas ao eventual pro-
cesso de contratualização dos Hospi-
tais S.A. com terceiros, referindo que
qualquer medida que possa vir a sur-
gir nesse sentido não visará «privilegi-
ar os utentes das seguradoras em pre-
juízo dos utentes do SNS». Por outro
lado, informa que «acordos [...] com
outras entidades, nomeadamente as
Seguradoras e outros subsistemas,
nunca podem pôr em causa a equida-
de de acesso dos utentes do SNS aos

Discriminação de doentes no Centro Hospitalar
do Alto Minho - Hospital de Viana do Castelo

Hospitais públicos»:  Mais se refere
nessa nota que «nunca estará em cau-
sa alterar os modelos de atendimento
dos Serviços de Urgência dos Hospi-
tais da Rede do SNS, nem permitir
qualquer tipo de discriminação no
acesso dos utentes em geral».
Assinala-se que, até ao momento, não é
conhecida qualquer decisão efectiva do
Centro Hospitalar do Alto Minho no
sentido da contratualização de serviços
com entidades seguradoras (ou outras)
ou de criar o anunciado serviço autó-
nomo para a prestação de serviços a
terceiros. Assim sendo, no caso em apre-
ço, está-se perante uma simples decla-
ração de intenção, prontamente
corrigida, aliás, pela própria Tutela.
Saliento, a este propósito, que a inter-
venção do Provedor de Justiça está le-
galmente limitada às situações em que
estejam em causa actuações ou omis-
sões dos poderes públicos, sempre que
as mesmas possam qualificar-se como
ilegais ou injustas.
De qualquer modo, analisada a natureza
jurídica dos Hospitais S.A. e o enqua-
dramento jurídico que poderá permitir
a concretização das medidas anunciadas,
entendi formular uma chamada de aten-
ção ao Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Centro Hospitalar do
Alto Minho, nos termos do ofício cuja
cópia junto para melhor elucidação de V.
Exa..
Em face do exposto, compreenderá V.
Exa. que não existe, para já, fundamento
para a adopção de diligências adicionais
por parte deste órgão do Estado, pelo
que determinei o arquivamento do pre-
sente processo, sem prejuízo da sua re-
abertura, caso tal se venha a justificar.
Com os melhores cumprimentos,
H. Nascimento Rodrigues.
Junto: cópia do ofício dirigido, nesta data,
ao Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar do Alto
Minho, S.A.

Posição do Provedor de Justiça en-
viada ao Presidente do Conselho
de Administração

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administra-
ção do
Centro Hospitalar do Alto Minho
Dr. Fernando Manuel Marques
Estrada de Santa Luzia de Viana do Cas-
telo
4901-858 Viana do Castelo
23.FEV.2004 *.003307
Nossa referência Proc. R-86/04 (A3)

ASSUNTO: Contratação de serviços
entre Hospitais do SNS e outras enti-
dades (como seguradoras ou
subsistemas)
Na sequência das declarações efectuadas
por V. Exa. à comunicação social, relati-
vas à eventual contratualização de ser-
viços com terceiros, por parte desse
Centro Hospitalar, foi recebida neste
órgão do Estado uma reclamação sobre
o assunto, que deu origem à abertura
do processo melhor identificado em
epígrafe.
Sobre o mesmo assunto, tomei conhe-
cimento da nota à comunicação social
(datada de 8.01.2004), veiculada pelo
Gabinete do Senhor Ministro da Saúde
a qual veio referir que qualquer medida
que possa vir a surgir nesse sentido não
visará «privilegiar os utentes das segu-
radoras em prejuízo dos utentes do
SNS». Por outro lado, informa que «acor-
dos [...] com outras entidades, nomea-
damente as Seguradoras e outros
subsistemas, nunca podem pôr em cau-
sa a equidade de acesso dos utentes do
SNS aos Hospitais públicos»: Mais se
refere nessa nota que «nunca estará em
causa alterar os modelos de atendimen-
to dos Serviços de Urgência dos Hospi-
tais da Rede do SNS, nem permitir qual-
quer tipo de discriminação no acesso
dos utentes em geral».
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De facto, os esclarecimentos prestados
pelo Senhor Ministro da Saúde, nos ter-
mos dos especiais poderes de tutela que
lhe são conferidos pelo artigo 6.º do
regime jurídico da gestão hospitalar,
aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de
Novembro, constituem desde logo um
limite à actuação dos Hospitais do SNS,
que devem, neste contexto, pautar a sua
actuação pelos princípios aí referidos:
equidade de acesso dos utentes do SNS
aos Hospitais públicos, não permitindo
qualquer tipo de discriminação.
Porém - e sem me querer pronunciar
sobre o mérito das recentes alterações
legislativas relativas à organização e fun-
cionamento do SNS -, permito-me sali-
entar que os hospitais integrados na rede
de prestação de cuidados de saúde, que
assumem a natureza jurídica de socie-
dades anónimas de capitais exclusiva-
mente públicos, se regem, nomeadamen-
te, pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novem-
bro (cfr. artigo 19.º), pelos respectivos
diplomas de criação, onde constam os
estatutos necessários ao seu funciona-
mento, pelo regime jurídico do sector
empresarial do Estado, pela lei regula-
dora das sociedades anónimas, bem
como  pelas normas especiais cuja apli-
cação decorra do seu objecto social e
do seu regulamento.
Na verdade, todos os hospitais que in-
tegram a rede de prestação de cuidados
de saúde que constitui o SNS, indepen-
dentemente da sua natureza jurídica, se
regem pela Lei de Bases da Saúde, apro-
vada pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto
e pelo Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, devendo nortear a
sua gestão no respeito pelos princípios
aí consagrados.
Da análise do diploma legal que cria o
Centro Hospitalar a que V. Exa. preside
(Decreto-Lei n.º 295/2002, de 11 de
Dezembro) é possível concluir que esse
Centro, tem por objecto a prestação de
serviços de saúde no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde de que é parte inte-
grante e que apenas acessoriamente,
poderá explorar serviços e efectuar as
operações civis e comerciais relaciona-
das, directa ou indirectamente, no todo
ou em parte, com o seu objecto. De fac-

to, quis aqui o legislador sublinhar que
independentemente do regime jurídico
assumido, o hospital está na sua essên-
cia primordialmente vocacionado para
responder à satisfação das necessidades
dos utentes do SNS. Neste contexto, os
serviços e operações acabadas de refe-
rir só poderão ser realizados depois de
satisfeitas as necessidades dos utentes
do SNS, no sentido de a estes caber
prioridade quanto à afectação do equi-
pamento instalado e dos recursos hu-
manos, um e outros em primeiro lugar
dimensionados para a satisfação das
mesmas necessidades dos utentes do
SNS.

No mesmo sentido, importa referir que
a actuação dos Hospitais S.A., deve cum-
prir escrupulosamente o contrato-pro-
grama plurianual celebrado com o Mi-
nistério da Saúde, no qual ficam estabe-
lecidos os objectivos e metas qualitati-

vas e quantitativas, a sua calendarização,
os meios e instrumentos para os pros-
seguir, designadamente de investimento,
os indicadores para a avaliação do de-
sempenho e do nível de satisfação das
necessidades relevantes e as demais
obrigações assumidas pelas partes (cfr.
artigo 24.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 295/
2002, de 11 de Dezembro). Da compo-
nente financeira de cada contrato-pro-
grama será dado conhecimento prévio
ao Ministério das Finanças (cfr. artigo 24.º,
n.º 2, do mesmo diploma), o que implica
que a esse Ministério sejam facultados
todos os elementos que permitam iden-
tificar a natureza e proveniência das re-
ceitas e despesas estimadas.
Em suma, independentemente da forma
de gestão assumida e atento o enqua-
dramento legislativo mencionado, cum-
pre salientar que, por um lado, a contra-
tualização de serviços com terceiros
deve ser sempre acessória, e por outro,
que nunca podem ser postos em causa
os direitos constitucionalmente consa-
grados de garantia de acesso de todos
os cidadãos, independentemente da sua
condição económica, aos cuidados da
medicina preventiva, curativa e de reabi-
litação, cfr. artigo 64.º n.º 3 alínea a) da
Constituição da República Portuguesa.
Em face de todo o exposto, entendo
formular esta especial chamada de aten-
ção, por forma a alertar V. Exa., para o
facto de que qualquer eventual medida,
no sentido das declarações públicas pres-
tadas (e corrigidas pela Tutela), seja de-
vidamente enquadrada nos parâmetros
legais supra referidos, não desvirtuando
os princípios e valores constitucional-
mente consagrados de equidade no aces-
so aos hospitais que integram a rede de
prestação de cuidados de saúde do SNS
e garantindo o acesso de todos os cida-
dãos, independentemente da sua condi-
ção económica, aos cuidados de medici-
na de que carecem.
Não subsistindo, por ora, fundamento
para a adopção de diligências adicionais
por parte deste órgão do Estado, deter-
minei o arquivamento do presente pro-
cesso, sem prejuízo de reabertura, caso
tal se venha a justificar.
Com os melhores cumprimentos,
H. Nascimento Rodrigues
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Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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vos citados.
O art. 2.º da Directiva 78/687/CEE dispõe que:
1. Os Estados-membros velarão por que a formação que
conduz à obtenção de um diploma, certificado ou outro
título de dentista especialista satisfaça, pelo menos, as se-
guintes condições: (Sublinhados nossos.)
a) Pressuponha a realização completa e com êxito de cin-
co anos de estudos teóricos e práticos a tempo inteiro
no âmbito do ciclo de formação previsto no art. 1.º, ou a
posse dos documentos referidos no art. 7.º da Directiva
78/686/CEE;
b) Inclua um ensino teórico e prático;
c) Seja efectuada a tempo inteiro durante, pelo menos,
três anos e sob o controlo das autoridades ou organis-
mos competentes;
d) Seja efectuada num centro universitário, num centro
de saúde, de ensino e de investigação ou, eventualmente,
num estabelecimento de saúde reconhecido para o efeito
pelas autoridades ou organismos competentes;
e) Inclua a participação pessoal do dentista candidato a
especialista na actividade e nas responsabilidades dos ser-
viços em causa.
2. Os Estados-Membros farão depender a concessão de
um diploma, certificado ou outro titulo de dentista espe-
cialista da posse de um dos diplomas, certificados ou ou-
tros títulos de dentista referidos no art. 1.º ou dos docu-
mentos referidos no n.º 1 do art. 7.º da Directiva 78/686/
CEE. (Sublinhados nossos).
3. Os Estados-Membros designarão, no prazo fixado no
art. 8.º, as autoridades ou organismos competentes para a
concessão dos diplomas, certificados e outros títulos pre-
vistos no n.º 1
4. Os Estados-Membros podem derrogar ao disposto na
alínea a) do n.º 1. Os beneficiários de tal derrogação não
podem invocar o art. 4.° da Directiva 78/686/CEE.
Por seu turno, o art. 8.º da Directiva 78/686/CEE dispõe
que:
1. Sem prejuízo do disposto no art. 17.º, os Estados-
-membros de acolhimento velarão por que seja reco-
nhecido aos nacionais dos Estados-Membros que preen-
cham as condições fixadas nos art. 2.º, 4.º, 7.º e 19.º o
direito a usarem o respectivo título de formação, desde
que não seja idêntico ao título profissional, e, eventual-
mente, a sua abreviatura, do Estado-Membro de origem
ou de proveniência, na língua deste Estado. Os Estados-
-membros de acolhimento podem exigir que esse titulo
seja seguido do nome e local do estabelecimento ou do

Posição da Ordem dos Médicos relativamente ao c
pela Faculdade de Medicina do Porto e análise à 

Assunto: Curso de Pós Graduação em Ortodontia
Análise da Posição da Ordem dos Médicos Dentistas
Exercício de actividades de Ortodontia
Parecer
Foi presente a este Departamento Jurídico diversa docu-
mentação relativa ao assunto em epígrafe, para análise e
emissão de parecer.
Tal documentação é constituída, essencialmente, por uma
cópia da carta dirigida pelo Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas ao Reitor da Universidade do Porto, acom-
panhada de parecer emitido pelo Director do Departa-
mento Jurídico da dita Ordem e, bem assim, de ofício da
Associação dos Médicos Estomatologistas Portugueses.
Seria útil para a economia do presente parecer termos
acesso ao programa dos cursos de pós graduação que
estão na origem desta questão. No entanto, e na falta des-
tes elementos, vamos partir do principio de que o alega-
do quanto a esta matéria no parecer da OMD é correcto.
Importa, pois, antes de mais, determinar a situação em
concreto, tanto quanto ela transparece dos aludidos ele-
mentos.
- A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto está
a organizar um curso de pós graduação/mestrado em Ci-
rurgia Ortognática e Ortodontia, destinado exclusivamente
a médicos;
- A Ordem dos Médicos Dentistas, ao tomar conhecimento
dos aludidos cursos, manifestou-se no sentido de que não
se trata de um curso, mas antes de dois, já que serão
concedidos dois diplomas distintos.
- E, no que concerne ao curso de Ortodontia, a posição
da OMD é a de que o acesso à formação na área de espe-
cialidade de ortodontia depende da prévia obtenção de
diploma certificado ou outro título de Médico Dentista.
- Como fundamento para esta posição é invocado o dis-
posto no art. 2.º da Directiva 78/687/CEE.
- Acrescenta, ainda, que o uso dos títulos de formação
não pode ser confundível com os títulos profissionais, pelo
que o uso de um diploma de especialização em ortodontia
(que, segundo se refere, será concedido a quem conclua a
pós graduação) será, violador dos art. 8.º e 17.º da Direc-
tiva 78/686/CEE e art. 4.º do D.L. 327/87.
- Termina considerando que, face às ditas ilegalidades, se o
curso for efectivamente aprovado, será apresentada quei-
xa à Comissão Europeia.
Apreciemos, agora, se a posição defendida pela OMD tem
alguma sustentação.
Para tanto, e antes de mais, vejamos o teor dos normati-
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júri que o concedeu.
2. Quando o título de formação do Estado-membro de
origem ou de proveniência puder ser confundido, no
Estado-membro de acolhimento, com qualquer título que
exija, neste Estado, formação complementar não obtida
pelo interessado, o Estado-membro de acolhimento pode
exigir que aquele use o respectivo titulo de formação do
Estado-membro de origem ou de proveniência em for-
ma adequada, a indicar pelo Estado-membro de acolhi-
mento.
E o art. 17.º da mesma Directiva 78/686 estabelece que:
1. Quando, no Estado-membro de acolhimento, estiver re-
gulamentado o uso do titulo
profissional relativo a uma das
actividades referidas no art. 1.º,
os nacionais dos outros
Estados-membros que preen-
cham as condições fixadas no
art. 2.º, no n.º 1 do art. 7.º e
no art. 19.º, usarão o título
profissional do Estado-
-membro de acolhimento que,
neste Estado, corresponda
àquelas condições de forma-
ção e utilizarão a sua abrevia-
tura.
2. O n.º 1 é igualmente aplicável ao uso do título de den-
tista especialista pelas pessoas que preencham as condi-
ções fixadas, respectivamente, no art. 4.º e no n.º 2 do art.
7.º.
Dos preceitos ora transcritos resulta claro, em nosso en-
tender, que a interpretação efectuada pela OMD é, no
mínimo, tendenciosa.
Na verdade, a OMD esquece a existência da Directiva 93/
16/CE (consideradas as subsequentes alterações), da qual
resulta que há diversas especialidades médicas que se de-
dicam à prevenção e tratamento das doenças da boca, den-
tes e estruturas anexas, ou sejam, a estomatologia e a
cirurgia maxilo-facial - apenas para referir as duas que
existem em Portugal.
Ora, existindo legislação comunitária que prevê o reco-
nhecimento de diplomas, certificados e outros títulos quer
de médicos, quer de médicos dentistas, e respectivas es-
pecialidades, sendo que existem especialidades médicas
que se dedicam ao tratamento da boca, dentes e estrutu-
ras anexas, não vemos que se possa concluir que os licen-
ciados em medicina não possam ter acesso a formação na

área da ortodontia/ortodôncia.
De resto, se assim fosse, teríamos de concluir pela ilegali-
dade dos programas de formação do internato comple-
mentar de estomatologia e, bem assim, de cirurgia maxilo-
facial, na medida em que prevêem a formação na predita
área - vide a Port. 238/97, de 04.04 (estomatologia) e a
Port. 337/97, de 17.05 (cirurgia maxilo-facial).
Assim, como primeira conclusão afirma-se que o acesso a
formação na área da ortodontia/ortodôncia não está de-
pendente da obtenção de um diploma de licenciado em
medicina dentária.
Questão diversa é o uso do título de «dentista especialis-

ta em ortodontia».
Na verdade e como aliás re-
sulta da própria designação
do titulo, esta especialidade é
própria dos médicos dentis-
tas, em conformidade com o
previsto nas Directivas 78/
686 e 78/687.
Consequentemente, a forma-
ção adequada para a obten-
ção do aludido titulo está res-
trita aos que possuam a for-
mação de base de dentista,

que em Portugal é a licenciatura em Medicina Dentária.
Ou seja, apenas está limitado o acesso à formação para a
obtenção do título de dentista especialista em ortodontia,
o qual é exclusivo dos médicos dentistas.
Mas tal não significa que apenas estes profissionais pos-
sam exercer as técnicas próprias da ortodontia/ortodôn-
cia, pois, como já ficou aflorado supra, quer os estomato-
logistas, quer os cirurgiões maxilo-faciais têm formação
específica e diferenciada nesta mesma área e, por conse-
guinte, estão especialmente habilitados a praticar os ac-
tos respectivos.
Mais: de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 765/
78, de 23 de Dezembro, a ortodontia é uma actividade
que também pode ser praticada por odontologistas - vide
n.º 1 do art. 3.º da Lei 4/99, de 27 de Janeiro.
É, pois, absurdo pensar que estamos perante actos pró-
prios e exclusivos dos médicos dentistas e uma tal inter-
pretação não tem qualquer apoio na legislação vigente,
quer de nível comunitário, quer de âmbito nacional.
Nesta medida e como segunda conclusão, afirma-se que
a actividade na área da ortodontia pode ser exercida
por médicos, médicos dentistas e, bem assim, por odon-

Nesta medida e como segunda
conclusão, afirma-se que a

actividade na área da ortodontia
pode ser exercida por médicos,
médicos dentistas e, bem assim,

por odontologistas.

curso de pós-graduação em ortodontia organizado
posição da Ordem dos Médicos Dentistas

I N F O R M A Ç Ã O
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I N F O R M A Ç Ã O
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Informação do Ministério das Finanças relativamen-
te às implicações fiscais da adesão dos médicos a
um contrato de número telemóvel profissional com
a empresa Net Saúde
Oficio dirigido aos médicos inscritos na Secção Re-
gional do Norte

Ex.mo(a) Colega:

Em 11 de Junho de 2003 o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos solicitou ao Ex.mo Senhor Director
Geral dos Impostos um parecer vinculativo destinado a ca-
racterizar as implicações fiscais da adesão dos médicos a
um contrato de número de telemóvel profissional com a
Empresa Netsaúde.
Após uma diligência formal realizada em Dezembro junto
de Sua Excelência a Senhora Ministra de Estado e das Fi-
nanças foi recebida da Direcção de Serviços do Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas Singulares a resposta que
a seguir se transcreve.

«ASSUNTO: Enquadramento do serviço netmédico.
Em resposta ao pedido de informação apresentado por V.
Exa. e em conformidade com o despacho do Sr. Director-
Geral, exarado em 04/02/11, na informação n.º 106/04, te-
nho a honra de informar que:
1. Tendo por base os pressupostos que a seguir se indicam
O serviço netmédico visa a prestação de serviços aos mé-
dicos, a disponibilização de um número de contacto prefe-
rencial para atendimento dos pacientes e a disponibilização
de informação de natureza médica.
Os médicos ao aderirem ao contrato netmédico celebrado
com a empresa Netsaúde passam a dispor de uma linha
preferencial no operador Vodafone à qual é atribuído um
número profissional.
Por cada chamada feita para o número profissional do mé-
dico (que só serve para receber chamadas), é pago pelos
doentes um custo de cerca de € 0,60/minuto, recebendo o
médico um crédito de € 0,12, por igual período de tempo,
atribuído pela Vodafone.
Os créditos atribuídos aos médicos servem para compen-
sar a factura Vodafone relativa às chamadas efectuadas pelo
número pessoal do médico. Subsistindo crédito a favor do
médico após a referida compensação, a Netsaúde processá-
lo-á a favor do médico.
O pagamento (atribuição do crédito) ao médico é feito
pela Vodafone e é função do número e duração das chama-
das feitas para o número de telefone profissional atribuído
pela Vodafone (só em caso de excesso o pagamento é feito
pela Netsaúde).

tologistas.
No que respeita ao diploma que será emitido pela Fa-
culdade de Medicina do Porto aos médicos que fre-
quentem a pós graduação em Ortodontia. reconhece-
-se, contudo, que se a sua designação é a de «especiali-
zação em Ortodontia», a mesma é confundível com o
titulo de dentista especialista em ortodontia cuja utili-
zação apenas pode ser feita por médicos dentistas.
Deste modo, aconselha-se a que de tal diploma não
conste qualquer referência a «especialização» ou ex-
pressão semelhante.
Assim e em conclusão:
- As Directivas comunitárias sectoriais, destinadas a fa-
cilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento
e da livre prestação de serviços, são, no que ao caso
interessa, a Directiva 93/16/CE, relativa aos títulos de
médico e de médico especialista e as Directivas 78/686/
CEE e 78/687/CEE, relativas aos títulos de dentista e
de dentista especialista;
- Ora, as Directivas relativas à actividade de dentista
não restringem as actividades próprias do tratamento
da boca, dentes e estruturas anexas a estes profissio-
nais, mas apenas e tão só o uso dos respectivos títulos
de dentista especialista;
- Na verdade, da Directiva 93/16/CE (considerando as
alterações posteriores, inclusive da Directiva 2001/19)
resulta a existência de especialidades médicas que se
dedicam à mesma área de actividade, embora com títu-
los distintos e, bem assim, formação também diversa.
- Do exposto resulta que a legislação comunitária
invocada pela OMD não pode ser interpretada no sen-
tido de que a formação na área da ortodontia é restri-
ta aos médicos dentistas.
- Aquilo que se retira dos normativos invocados é que
o acesso à formação que conduz à obtenção do titulo
de dentista especialista em ortodontia está condicio-
nado à prévia obtenção do título de médico dentista.
- Ou seja, qualquer outra formação, de nível académico
ou de outro âmbito, em ortodontia pode ser acedida
por médicos ou até por odontologistas.
- E tanto assim é que os programas de formação do
internato complementar de estomatologia e de cirur-
gia maxilo-facial prevêem, especificamente, a formação
na dita área.
- Do exposto resulta que nada obsta a que a Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto organize e po-
nha em funcionamento um curso de pós graduação ou
de mestrado em ortodontia, cujo acesso seja restrito a
médicos.
- Todavia, o diploma que for emitido a quem conclua
com aproveitamento o aludido curso não deve mencio-
nar que se trata de um curso de «especialização» em
ortodontia, pois tal diploma poderá ser confundido com
o título de dentista especialista próprio dos médicos
dentistas.
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2. O pagamento de € 0,12/minuto aos médicos não consti-
tui retribuição de um serviço médico mas sim a retribuição
pela angariação de chamadas para a rede Vodafone para
números cujo custo de chamada é superior ao normal (cerca
de € 0,60/minuto).
3. Nesta medida, aquela retribuição aos médicos assume a
natureza de uma comissão, sujeita a IRS pela categoria B
(rendimentos empresariais e profissionais) e a retenção na
fonte de acordo com as regras estabelecidas para este tipo
de rendimentos, a efectuar no momento do respectivo pa-
gamento ou colocação à disposição.
4. De todas as importâncias recebidas é obrigatório dar

quitação, nos termos do art.º 787.º do Código Civil.
5. No caso concreto, porque se trata de um serviço de
telecomunicações, para as pessoas que telefonam para o
número profissional, a quitação é dada pela factura/aviso de
pagamento emitida pela operadora telefónica e correspon-
dente recibo de pagamento ou talão processado pelas cai-
xas multibanco.
6. Relativamente às importâncias creditadas/pagas aos mé-
dicos pelas chamadas que foram efectuadas para os res-
pectivos números, deve das mesmas ser dada quitação pe-
los médicos à operadora ou à Netsaúde, conforme estas
sejam pagas por uma ou por outra entidade, em conformi-
dade com o previsto no art.º 115.º do Código do IRS.
7. O custo da chamada efectuada pelo doente para o nú-
mero profissional da rede Vodafone não constitui despesa
de saúde, tal como o não é o custo das chamadas que qual-
quer doente faça para o consultório ou domicílio do seu
médico.
Com os melhores cumprimentos
A Directora de Serviços,
(Irene Antunes Abreu)»

Assim, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos
atenta a informação anterior  relativamente à realização de
consultas médicas por via telefónica e a  que agora se acres-

centa, vem alertar  todos os Colegas para os seguintes as-
pectos essenciais desta questão:
a) Nos termos da deliberação do Conselho Nacional Exe-
cutivo, fundamentada no parecer do Conselho Nacional de
Ética e Deontologia Médicas, o aconselhamento médico por
chamadas telefónicas não pode ser considerado um acto
médico e, portanto, não é susceptível de cobrança.
b) Conforme consta da informação da Direcção Geral dos
Impostos o pagamento de € 0,12/minuto aos médicos não
constitui retribuição de um serviço médico mas sim a re-
tribuição pela angariação de chamadas para a rede Vodafone
para números cujo custo de chamada é superior ao normal
(cerca de € 0,60/minuto).
c) Reduzida a relação contratual entre qualquer médico e a
empresa Netsaúde a uma função de angariação de chama-
das para uma rede telefónica e sendo os créditos/rendi-
mentos obtidos por aquela angariação de chamadas sujei-
tos a IRS pela categoria B (rendimentos empresariais e pro-
fissionais) é vedada aos médicos em dedicação exclusiva
aquela angariação. Nestes termos os médicos que violem
esta norma legal incorrem em responsabilidade disciplinar
perante o Ministério da Saúde.
d) Tendo o conta o expresso nos pontos 3, 4, 5 e 6 da
informação da Direcção Geral dos Impostos deverão os
médicos eventualmente aderentes àquele contrato cum-
prir escrupulosamente aquelas determinações visto que se
o não fizerem estarão a incorrer em crime de evasão fiscal
e) O cumprimento por parte dos médicos das suas obriga-
ções fiscais, para além de ser um dever cívico, impedirá que
junto da opinião pública se possam gerar especulações ina-
dequadas e injustas quanto a alegadas evasões fiscais.

O cumprimento por parte dos

médicos das suas obrigações fiscais,

para além de ser um dever cívico,

impedirá que junto da opinião

pública se possam gerar

especulações inadequadas e injustas

quanto a alegadas evasões fiscais.

I N F O R M A Ç Ã O
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Parecer
O recente Decreto-Lei nº 281/2003 de 8 de Novembro, que
regula a Prestação dos Cuidados Continuados de Saúde, traduz
a primeira abordagem legislativa estruturada sobre uma área de
importância crescente no sector da saúde.
O enquadramento legislativo desta prestação de cuidados, há
muito desejado, merece-nos aprovação e congratulação. De resto,
também a expressão «cuidados continuados de saúde» que, na
linha dos long term care, acabou por ser adoptada nos merece
acolhimento formal. Decorre, assim, que a presente lei foi rece-
bida, na generalidade, com agrado, desde logo porque substituiu
a designada «Rede Mais» que era uma tentativa menor de, sob
a égide da integração de cuidados, diminuir e reduzir a vertente
médica na prestação de cuidados que são esmagadoramente de
saúde, tentação que de todo importa evitar.
Ainda em sede de generalidade e como aspecto positivo salien-
ta-se, em primeiro lugar, o reconhecimento da importância do
sector social, em especial das Misericórdias, como parceiro pre-
ferencial do Estado na prestação deste tipo de cuidados. Na
verdade, há hoje centenas, senão milhares, de pessoas, que ocu-
pam indevidamente, com prestação de cuidados insuficientes e
a custos muito elevados, quer camas hospitalares de agudos,
quer camas de lares de idosos e grandes dependentes.
Em segundo lugar, salientam-se igualmente as preocupações que
o Diploma revela com a qualidade e com a multidisciplinaridade
do conceito de cuidados continuados, abrindo as portas para
acolher nesta designação, para além dos cuidados continuados
em geral, algumas valências específicas, como é o caso da doença
de Alzheimer, das doenças mentais e outras doenças do foro
neurodegenerativo, ou mesmo doenças de outro foro, como é
o caso da Sida. Como aspectos menos positivos do Diploma,
não pode deixar de referir-se a indefinição quanto à regulamen-
tação, uma vez que não é estabelecido qualquer prazo para que
esta tenha lugar, nem sequer se apela para a participação dos

agentes no terreno, nem, sobretudo, a obrigatoriedade, que de-
via ser óbvia, para os Hospitais Públicos, empresarializados ou
não, em recorrer a este tipo de Unidades.
Considera-se também criticável a tendência de alheamento dos
Conselhos de Administração dos Hospitais, nomeadamente dos
empresarializados, em contratualizar com os outros sectores, pre-
ferindo manter este tipo de prestação de serviços para justificar
o seu financiamento. Na verdade, até ao momento, não existe
nenhum contacto consistente de Hospitais do sector público
com Misericórdias ou outras entidades do sector social.
Parece assim importante que a regulamentação necessária do
Diploma ocorra rapidamente, com a participação efectiva dos
agentes prestadores assegurando a compatibilização entre pa-
drões de qualidade e financiamento. Acresce à necessidade de
regulamentação a urgência de um planeamento, participado pelas
entidades intervenientes, de modo a evitar-se a proliferação de
casos por critérios casuísticos e de oportunismo incompatível
com a racionalidade e a razoabilidade de rede a implementar.
Em Conclusão:
Considera-se o Decreto-Lei nº 281/2003 um passo importante
na estruturação do sistema de saúde que sirva os portugueses
com qualidade, com humanização e a custos razoáveis.
Alerta-se, no entanto, para a necessidade do Ministério da Saú-
de vincular as Administrações Regionais de Saúde e os Hospi-
tais de Agudos do sector público ao recurso sistemático aos
Hospitais de Cuidados Continuados.
Considera-se da maior urgência o estabelecimento de princípi-
os e procedimentos de planeamento da Rede Nacional de Cui-
dados Continuados.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2004
Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde
Arlindo Carvalho;  Alfredo Loureiro;  Artur Carrilho Pereira; Carlos
Santana Maia; Filipe Rocha; Orlando Leitão;  Vítor Melícias; Diniz
de Freitas; José Fleming Torrinha;  José Jacinto Simões; Rui  Alarcão

Plataforma de Observação e Acompanhamento da Saúde
Rede de Cuidados Continuados de Saúde

I N F O R M A Ç Ã O

Foi aprovada em Plenário dos Conselhos Regionais de 30
de Março de 2004 a alteração aos artigos 123 e 124 do
Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que passam
a ter a seguinte redacção:

“Artigo 123º
1 – O exercício da Medicina em qualquer organização, ins-
tituição ou entidade pública, cooperativa, social ou privada,
deve ser objecto de contrato escrito.
2 – É dever deontológico do Médico contratado e do Mé-
dico Director ou responsável Clínico das organizações, ins-
tituições ou entidades referidas no número anterior reme-
ter, num prazo de trinta dias após a sua celebração um
exemplar daquele contrato ao Conselho Regional da Or-
dem dos Médicos da área de inscrição do médico.
3 – Nos termos dos números anteriores, o Conselho Regi-
onal da respectiva área de inscrição pode requerer ao mé-

dico, sempre que o entender conveniente, quaisquer infor-
mações referentes aos contratos por este celebrados bem
como a quaisquer alterações que o seu estatuto profissio-
nal venha a sofrer.
4 – O estatuto profissional do Médico nas organizações,
instituições ou entidades previstas nos números anteriores
não pode sobrepor-se às normas da deontologia profissio-
nal nem aos deveres que para ele resultam da relação Mé-
dico-Doente.

Artigo 124º
1 – O Conselho Regional da Ordem dos Médicos deve
pronunciar-se no prazo máximo de noventa dias, sobre a
compatibilidade dos instrumentos de contratação referi-
dos nos números 2 e 3 do artigo anterior com os deveres
da deontologia profissional, valendo o silêncio como acei-
tação.”

Alteração do Código Deontológico da Ordem dos Médicos
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Esperança Pina, director do Departa-
mento de Deontologia, Bioética e Di-
reito Médico, abriu a conferência, apre-
sentando Luís Archer, o qual foi, nomea-
damente, o fundador do Centro de In-
vestigação em Genética Molecular Hu-
mana da Universidade Nova de Lisboa.
Ainda antes do início da ‘conversa de
bioética sobre consentimento informa-
do’, Alexandre Santos, em representa-
ção da Associação de Estudantes, agra-
deceu a presença do conferencista e o

O consentimento voluntário e
informado é absolutamente essencial
Luís Archer foi o conferencista
convidado para falar sobre
consentimento informado na
terceira conferência do Ciclo de
Conversas de Bioética
organizado pela Associação de
Estudantes e pelo
Departamento de Deontologia,
Bioética e Direito Médico
ambos da Faculdade de
Ciências Médicas de Lisboa.

apoio que o mesmo prestou à associa-
ção para a realização deste ciclo de con-
ferências.
No início da sua intervenção, Luís Ar-
cher não quis deixar de elogiar aqueles
que designou como sendo parte «de
uma juventude que sonha e que con-
cretiza», os membros da associação de
estudantes envolvidos nesta iniciativa,
contrariando a ideia de uma suposta
apatia, tantas vezes atribuída às pesso-
as com menos idade.
Luís Archer começou por explicar que
as origens do conceito de consentimen-
to informado não partiram dos doen-
tes mas dos sãos, pois a primeira vez
que se fala da essencialidade de um con-
sentimento voluntário, informado, é no
âmbito do Código de Nuremberga, da-
tado de 1947, mas seguiram-se-lhe mui-
tas outras menções, nomeadamente na
Declaração de Helsínquia de 1964. A
utilização de prisioneiros de guerra em
experiências nos campos de concen-
tração nazi, obviamente sem qualquer
tipo de consentimento, é um dos trági-
cos acontecimentos que está na génese
do conceito de consentimento infor-
mado. É precisamente com o Código
de Nuremberga que se introduz o con-
ceito de consentimento informado e
que se reforça a autonomia do doente.
Este código estatui «o consentimento
voluntário é absolutamente essencial.
Isto significa que a pessoa envolvida
deve ter a capacidade legal para pres-
tar o seu consentimento; deve estar em
condições de exercer o poder da es-
colha livre, sem a intervenção de qual-
quer elemento de força, fraude, enga-
no, ou qualquer outra forma de cons-
trangimento ou coacção; e deve ter co-
nhecimento e compreensão suficientes
que lhe permitam tomar uma decisão
esclarecida e com compreensão do que
envolve essa opção».
Luís Archer explicou em seguida que o

consentimento informado diz essenci-
almente respeito ao médico e ao do-
ente, mas que pode também, em casos
excepcionais, aplicar-se ao dador, à fa-
mília (pois o diagnóstico tem implica-
ções ao nível da família), ou a sujeitos
sãos (os ensaios clínicos que são feitos
para as novas terapêuticas são por ve-
zes efectuados em pessoas relativamen-
te sãs que têm que ser informadas dos
riscos). Referindo uma experiência pes-
soal, em que só através da factura (!) é
que soube o que o médico lhe tinha
feito, explicou a importância de um con-
sentimento informado: «numa situação
como esta, as pessoas sentem que não
foram tratadas devidamente. O resul-
tado teria sido o mesmo mas faltou um
elemento essencial».

Autonomia, beneficência
e justiça

Referindo os princípios éticos, autono-
mia, beneficência e justiça, o interlocu-
tor explicou que todos se aplicam ao
consentimento informado, com espe-
cial incidência no que se refere ao prin-
cípio da autonomia, «a condição de
quem é autor da sua própria lei, da-
quele que é responsável pela sua livre
autodeterminação, pela construção do
seu próprio projecto de vida com vista
à realização pessoal». «Médico e doen-
te, têm ambos direito à autonomia, não
podendo ser instrumentalizados um
pelo outro». Mas pessoas são tratadas
eticamente não apenas quando se res-
peita as suas decisões, mas também ao
fazer esforços para assegurar o seu
bem-estar, uma forma de tratamento
que recai sob o princípio da beneficên-
cia. O termo beneficência é frequente-
mente utilizado para englobar actos de
caridade que ultrapassam as obrigações.
Neste contexto, porém, beneficência é
entendida como um conceito mais for-
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te, como uma obrigação, e traduz-se no
«dever de não causar nenhum malefício
e de maximizar os benefícios obtidos»,
conforme referiu Luís Archer.
Neste contexto é relevante citar o ju-
ramento de Hipócrates, fórmula de
Genebra, adoptado pela Associação
Médica Mundial em 1983, que vincula
os médicos com as palavras «a saúde
do meu doente será a minha primeira
preocupação» e o Código Internacio-
nal de Ética Médica que declara que «ao
prestar cuidados médicos que possam
ter o efeito de enfraquecer a condição
física ou mental do doente, os médicos
devem actuar apenas no interesse do
doente».
Quanto à aplicação ética do princípio
da justiça, esta está relacionada, nome-
adamente, com a acessibilidade dos ser-
viços de saúde.
Luís Archer explicou que, se o princí-
pio que subjaz ao consentimento in-
formado «é muito simples, evidente e
fácil», na prática clínica, contudo, nem
sempre é assim. De facto, apesar da im-
portância do consentimento informa-
do ser inquestionável, a sua natureza, a
possibilidade e a forma de obter um
consentimento verdadeiramente infor-
mado já não são questões assim tão
lineares. É consensual que o processo
de obtenção do consentimento infor-
mado tem três elementos essenciais: in-
formação, compreensão e voluntarie-
dade e é «uma realidade que abrange
desde o diagnóstico, à terapia e à expe-
rimentação». Conforme dilucidou o
conferencista, um «simples» diagnósti-
co de predisposição genética para de-
terminada patologia pode ter implica-
ções de ordem ética. Saber o que in-
formar e como informar são as princi-
pais dificuldades neste processo, espe-
cialmente se tivermos em conta que a
revelação de informação tem limites
igualmente éticos: reporta-se apenas à
informação que pessoas razoáveis de-
sejariam saber de forma a poderem to-
mar a decisão em relação às suas op-
ções terapêuticas e depende da percep-
ção que cada médico tem, através de
uma relação continuada com cada do-
ente, do tipo de informação que esse
doente específico, com as suas carac-

terísticas individuais, pode receber. «O
respeito pela autonomia não pode ser
interpretado de forma absoluta pois o
doente pode não estar em condições
de compreender a evolução técnica, etc.
Além disso, é preciso ter em conta o
seu estado psicológico». Esta visão ab-
soluta da autonomia pode, como expli-
cou Luís Archer, ter efeitos pernicio-
sos, nomeadamente, a eventualidade de
descuidar os cuidados em doentes ter-
minais («que, embora já não tenham au-
tonomia, têm sempre direito à benefi-
cência»), ou de levar à diminuição do

sentido de responsabilidade dos pro-
fissionais de saúde pelos seus actos. «O
médico não é, e nunca poderá ser, um
simples fornecedor, sem responsabili-
dade sobre as escolhas dos consumi-
dores». «O ideal é encontrar um pon-
to de equilíbrio», concluiu. A relação
médico/doente traduz-se, conforme in-
dicou Luís Archer, por «uma aliança te-
rapêutica entre uma pessoa que sabe e
uma pessoa que conscientemente toma
como sua uma terapia». Só assim «o
doente se realiza como pessoa e o mé-
dico como profissional».
«O médico ou a equipa médica têm que
explicar as vantagens, prejuízos e con-
sequências» potenciais da intervenção.
A informação tem que ser «suficiente
e personalizada» e não se pode esque-
cer o direito a não ser informado, «ca-
lando aquilo que o doente prefere ig-
norar». «O princípio do privilégio te-
rapêutico permite que, em certas cir-
cunstâncias, não se faça menção a de-
terminadas informações que podem
afectar o estado do doente». Neste sen-
tido, Luís Archer considera que se deve
facultar toda a verdade «que o doente
pretenda, precise e esteja em condições

Deve-se facultar toda

a verdade que o

doente pretenda,

precise e esteja em

condições de suportar.

de suportar». Como sempre, também
este dever ético tem limites pois não
se pode pôr em causa, por exemplo, os
direitos de terceiros.
Referindo os diferentes tipo de con-
sentimento informado, presumido ou
expresso, escrito ou testemunhado,
o conferencista alertou para a ne-
cessidade de «não reduzir o consen-
timento informado a um papel sem
significado».
Após a sua apresentação, Luís Archer e
Esperança Pina esclareceram as dúvi-
das dos muitos alunos presentes nesta
conferência, sendo possível concluir
desse frutuoso diálogo que nenhum
princípio ético deve ser tido como ab-
soluto pois é sempre necessário anali-
sar a situação concreta e o doente con-
creto, para se saber o que se pode e
deve revelar para obter um consenti-
mento informado. O essencial é que a
relação que se estabelece no processo
terapêutico permita ao médico vislum-
brar mais do que apenas o que lhe é
dito pelo doente, e que este revele, sem
reservas, o seu verdadeiro estado de
espírito. E nunca se deve esquecer que
«há casos em que o medicamento é o
médico».
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A questão da informação para o consentimento no
universo dos actos médicos não é tema pacífico. Mui-
tas vezes tenho sido interpelado por Colegas, da mi-
nha geração ou muito mais modernos, sobre o que
deve entender-se por informação no contexto da ob-
tenção do consentimento para uma decisão médica.
Um cirurgião disse-me uma vez: se eu sei que o me-
lhor para aquele doente é praticar-lhe uma gastre-
ctomia, a informação que lhe dou é que decidi tirar-
-lhe o estômago; depois, pergunto-lhe se está de acor-
do, para marcar a operação. Respondi-lhe que não era
bem assim. Que durante todas as fases clínicas, da pri-
meira consulta até ao diagnóstico o doente teria de
ter sido associado às diferentes fases de estudo da
sua doença e deveria ter dado o seu consentimento,
após ter sido bem informa-
do dos motivos pelos quais
ia fazer, por exemplo, uma
endoscopia alta com biopsia,
dos riscos desta interven-
ção sobre o seu corpo e da
natureza da informação que
se queria obter e da sua im-
portância para a decisão te-
rapêutica; se esta for gas-
trectomia o doente integra
esta proposta em toda a in-
formação anteriormente referida e, antes de consen-
tir na cirurgia, perguntará: mas é cancro?
E aqui está uma grande dificuldade.
Num país como o Reino Unido ou a Suécia a resposta
será a verdade – sim, é cancro – na maioria dos casos.
Em Portugal esta resposta será dada raramente. O ha-
bitual é contornar a questão ou mentir, ou dar a um
familiar uma informação que não é dada à pessoa do-
ente.
Os Colegas mais calejados do que eu na clínica de
todos os dias insistem que não devem dizer a verdade
quando se trata de doença grave com muito mau prog-
nóstico e em doentes muito fragilizados. Vamos por
partes.
O encontro clínico é um diálogo com dois protago-
nistas principais: o médico, que escuta e observa, e o
doente que narra as suas queixas integradas numa his-

tória biográfica. Na biografia individual há sempre com-
ponentes relacionais, familiares, profissionais, sociais
e outros, mas o doente expõe uma narrativa pessoal e
pede uma ajuda individual. Este encontro estabelece,
desde o início, um vínculo de confidencialidade e de
muito respeito e ainda uma espécie de cumplicidade
para se atingir um objectivo comum que é a recon-
quista do estado de saúde. Neste clima, a verdade é o
primeiro de todos os valores que não pode ser posto
de parte como se não fosse estruturante da dignidade
do acto médico enquanto diálogo inter-pessoal.
A pessoa doente confia na pessoa do médico e espera
que ele seja íntegro e verdadeiro, não só quando lhe
manda fazer análises de sangue ou exames imagiológi-
cos dispendiosos, como quando lhe comunica o dia-

gnóstico e propõe uma te-
rapêutica médica ou cirúrgi-
ca. Durante os anos em que
fiz clínica, os dois momen-
tos mais sensíveis e mais
marcantes para mim eram a
exposição inicial dos moti-
vos da consulta e a comuni-
cação do diagnóstico. No
primeiro sentia a alegria in-
terior de ter sido escolhido
como confidente por outra

pessoa que me comunicava tantos pormenores da sua
intimidade e me expunha as motivações do seu senti-
mento pessoal de estar doente. No segundo, a nota
principal era a da responsabilidade, porque ao comu-
nicar à pessoa a natureza da sua doença eu estava a
torná-la frágil e dependente e tinha de a transformar
em pessoa segura e, de novo, autónomo. Nunca deixei
de pensar que, a partir do momento em que aquela
pessoa se me confiou, eu passei a ter com ela uma
relação amigável, solidária e de uma imensa responsa-
bilidade. Em clima de verdade.
Não é possível propor um tratamento a uma pessoa
com SIDA, tuberculose ou cancro, por exemplo, sem
dizer a verdade sobre o diagnóstico porque só esta
verdade permite obter a participação empenhada do
doente no pacto terapêutico. Sabe-se hoje, com razo-
ável segurança, que fazer entrar o doente em aliança

Ser informado
antes e consentir
depois Daniel Serrão

Presidente do Conselho Nacional de Ética

A verdade é o primeiro de todos os
valores que não pode ser posto de

parte como se não fosse
estruturante da dignidade do acto

médico enquanto diálogo
inter-pessoal.
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terapêutica com o médico, tem vantagem para se ob-
terem os efeitos benéficos desejados quando se com-
param com as situações em que o doente é mantido
na ignorância do diagnóstico e nas características e
objectivos específicos dos tratamentos, sendo mero
sujeito passivo das actuações médicas.
Com esta afirmação não estou a referir-me ao efeito
placebo – tratado, recentemente, na Revista Portuguesa
de Psicossomática (vol. 5, nº 2) em dois artigos, um de
Miguel Rocha e Rui Coelho, outro de W. Osswald, de
leitura obrigatória para os
clínicos – mas da noção mais
gera l  de  um mecan i smo
salutogénico funcional do
cérebro que A. Antonovsky
propôs em 1979 (Health,
s t ress  and  cop ing : new
perspectives on mental and
physical well-being. S. Fran-
cisco. Jossey-Bass) e cujo su-
porte neuro-biológico vai
sendo progress ivamente
e luc idado. Para  es te  ps iqu i a t ra  amer icano a
salutogénese, que se compara e opõe à patogénese,
depende de um sentido pessoal de coerência que ele
define como uma orientação global que exprime a força
dinâmica pessoal para ter confiança de que os aconte-
cimentos internos e externos são previsíveis e que as
coisas hão-de correr, com grande probabilidade, como
a pessoa portador da má notícia – o primeiro tempo
é o do estabelecimento da relação de confiança, sem
nenhuma pressa na comunicação da mais que provável
ineficácia do tratamento instituído, mas associando o
doente à batalha pela cura, à luta contra o inimigo.
Quando chega o segundo tempo, que é o do reconhe-
cimento, que deve ser mútuo e negociado, de que con-
tinuar a tratar é obstinação inútil e prejudicial e que
só os cuidados para conforto e bem estar se justifi-
cam, há lugar para uma conversa serena e privada que
mais não é do que a confirmação daquilo que o doen-
te quase sempre já sabe e que é a inevitabilidade da
morte próxima. O tempo do cuidado de acompanha-
mento volta a ser muito exigente para os profissio-
nais, médicos e enfermeiros principalmente, em ter-
mos de presença, de informação verdadeira sobre a
evolução e de diálogo de um grande nível ético – e
também re l ig ioso para os que acreditam numa
transcendência – porque é um tempo de verdade ab-
soluta.
Vemos, assim, que a questão do consentimento infor-
mado ou da informação para o consentimento, não
pode ser analisada, apenas, numa perspectiva jurídico-
-penal ou burocrático-administrativa.
Tem de ser vista e reflectida no interior da relação
clínica, na intimidade da prática profissional, com do-

entes concretos que sofrem e morrem, com médicos
concretos que tratam as pessoas doentes, em situa-
ções tantas vezes aflitivamente dramáticas nas quais
não há tempo nem lugar para as subtilezas académicas
ou jurídicas da teoria geral do consentimento infor-
mado.
Ao médico virtuoso, honesto e verdadeiro, consigo
próprio e com a pessoa doente que a ele se confia, é
permitido que não revele parte da informação que,
em sua consciência de homem e de profissional, a pes-

soa doente não está, ainda,
em condições de receber,
sem perigo grave para o seu
estado clínico. Mas, ao fazê-
-lo, o médico deve registar,
por escrito, os motivos ob-
jectivos que o levaram a
essa reserva parcial da in-
formação. E deve procurar
que, progressivamente , o
desenvolvimento do diálogo
de atendimento vá tornan-

do possível a aceitação de toda a informação, porque
ser informado de forma completa e compreensível é
um direito da pessoa doente. É um direito de perso-
nalidade que o médico tem o dever de respeitar.
E não é aceitável que o médico não informe o doente
ou lhe minta e dê a outrem, familiares ou amigos, uma
informação completa sobre o diagnóstico e o prognós-
tico. Este procedimento pode ser objecto de sanção
penal e terá de ser, no futuro próximo, abandonado.

É T I C A

O diálogo informativo com o
doente e o acolhimento

competente, amigável e sensível é
um componente importante da

eficácia terapêutica e do
consentimento.
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Processo Disciplinar n.º 12/02
RELATÓRIO FINAL

1. No dia 16.12.03 o Conselho Discipli-
nar Regional do Sul da Ordem dos Mé-
dicos proferiu despacho de acusação
contra o médico Dr. F, nele se dizendo o
seguinte – e passamos a transcrever:
2. No dia 18.01.01 a participante, Senho-
ra D. M., levou a sua filha C. à consulta
de pediatria, do Centro de Saúde S.
3. A criança tinha ido previamente à con-
sulta de clínica geral, tendo sido encami-
nhada para a consulta de pediatria por
«aparente sinéquia dos pequenos lábios».
4. Na consulta de pediatria foi atendida
pelo arguido que considerou tal sinéquia
como indiciando negligência nos cuida-
dos de higiene e falta de atenção da mãe,
opinião essa que, em tom ríspido, ele
comunicou à participante.
5. Tal opinião, nas circunstâncias em que
foi emitida, era claramente abusiva, visto
o arguido estar a condenar sumaria-
mente a participante, sem atender a
outras causas possíveis (...).
6. Para além disso o arguido optou pelo
desbridamento físico da sinéquia da cri-
ança, provocando-lhe bastante dor e
desconforto, quando é certo que o tra-
tamento mais adequado e menos dolo-
roso para a criança teria consistido na
aplicação de creme com estrogénios
durante uma semana (...).
7. Acresce que o arguido, talvez por se
ter incompatibilizado com a participan-
te logo no inicio da consulta, não per-
deu grande tempo a explicar à queixosa
o que se propunha fazer, não tendo, por
conseguinte, obtido o seu consentimento
informado.
8. Com base nos factos acabados de
expor, o Colégio da Especialidade de
Pediatria, no seu parecer de 17.08.01,
considerou o seguinte – e passamos a
transcrever:
a) «As aderências dos pequenos lábios
são frequentes em crianças com menos

de 6 anos e resultam de inflamação lo-
cal associada ao estado hipo-estrogénico
da pré-puberdade. A situação resolve-
-se geralmente de forma espontânea
com a acidificação do pH vaginal, na pu-
berdade. O tratamento de escolha con-
siste na aplicação de creme com
estrogénios durante 1 semana. A sepa-
ração mecânica das aderências só está
recomendada se esta parecer fácil e não
causar trauma significativo».
b) Não há informação clara sobre a ne-
cessidade de optar pelo desbridamento
físico da sinéquia, e parece ter havido
algum desconforto para a criança e para
a mãe.

c) Não parece ter sido explicado à mãe
a natureza do problema antes do trata-
mento realizado, nem colocadas as al-
ternativas terapêuticas ou solicitado o
seu consentimento explícito, ainda que
verbal, para o tratamento.
d) Foi feito o diagnóstico, aparentemen-
te sumário, de negligência de cuidados
de higiene, numa situação em que havia
outras causas possíveis (défice relativo
de estrogénios, por exemplo).
e) Pelos motivos expostos considera-
-se que o Dr. F. praticou um acto tera-
pêutico tecnicamente aceitável, embo-
ra não tenha considerado outras op-
ções porventura menos desconfortá-
veis para a criança, não explicou pre-
viamente à mãe o procedimento nem

obteve o seu consentimento informa-
do, e formulou um juízo etiológico não
fundamentado. Assim, parece algo
questionável o comportamento do clí-
nico no contexto descrito.
(vide parecer do Colégio de Pediatria –
folhas 4 a 6 dos presentes autos).
9. Atendendo ao exposto, violou o ar-
guido os artigos do Código Deontoló-
gico que passamos a enumerar:
a) Artigo 26 do Código Deontológico,
porque não prestou à doente os me-
lhores cuidados ao seu alcance;
b) Artigo 27 do Código Deontológico,
porque no exame clínico da criança não
tomou em consideração a sua idade e
sexo;
c) Artigo 43 do Código Deontológico,
porque deveria ter usado de particular
solicitude com a criança (...)
d) Artigo 38 do Código Deontológico,
porque não esclareceu convenientemen-
te a mãe da criança, acerca do problema
da criança e do tratamento que preten-
dia realizar, não tendo posto à conside-
ração da participante as alternativas te-
rapêuticas existentes, nem solicitado o
seu consentimento explicito.
(estivemos a transcrever trechos do
despacho de acusação)
10. Apesar de regularmente notificado
da acusação, através de carta registada
com aviso de recepção, o arguido não
apresentou qualquer defesa, sendo de
presumir que nada tinha a acrescentar
aos esclarecimentos já por si prestados.
11. Assim sendo, não apresentou o ar-
guido qualquer facto ou argumento novo
que fizesse a relatora do presente pro-
cesso mudar a sua opinião já expressa
no despacho de acusação.
12. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do Sul
a condenação do Dr. F. na pena de cen-
sura, nos termos do artigo 16 do Esta-
tuto Disciplinar dos Médicos.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2004

Relatório aprovado por acórdão de 10
de Fevereiro de 2004, que aplicou ao
arguido a pena disciplinar de censura.

Ausência de consentimento informado
Freire de Andrade
Presidente do Conselho Disciplinar SRS

Não perdeu grande
tempo a explicar à
queixosa o que se

propunha fazer, não
tendo, por

conseguinte, obtido o
seu consentimento

informado.



28 Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Março 2004

Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos

D I S C I P L I N A

Maria José Cardoso
Presidente do Conselho Disciplinar SRN

1. O presente processo foi  instaurado na sequência de
participação, datada de ... da Ex.ma Senhora. D.
2. A participante alega o seguinte:
a) «Serve a presente para levar ao vosso conhecimento a
ocorrência que abaixo transcrevo relativamente aos actos
clínicos que o Senhor Dr. ... (Oftalmologista) me prestou
na sua Clínica... que considero não terem sido adequados
pelos motivos que abaixo transcrevo. Adianto que para além
das lesões físicas, provavelmente irreversíveis, que a referi-
do assistência me provocou, a mesma foi também extrema-
mente lesiva da minha vida profissional porque, contraria-
mente ao que o Senhor Dr. ... me confirmou, a mesma pro-
vocou dias sucessivos de incapacidade profissional da qual
ainda me encontro a recuperar.
b) O referido médico, na sua clínica, tinha vindo a prestar-
-me assistência médica no
que se refere às minhas
queixas do foro oftalmoló-
gico. Em Março do corren-
te ano o Senhor Dr. ...
diagnosticou-me uma cata-
rata no meu olho direito
pelo que me aconselhou a ser operada. Esta intervenção
cirúrgica ocorreu em 8 de Maio do corrente ano (...).
c) Eu atribuo a necessidade da intervenção cirúrgica a uma
catarata na minha idade (segundo pareceres de médicos a
quem tenho vindo a pedir auxílio, me referem ter surgido
20 anos antes do que é normal acontecer) ao tipo de assis-
tência que o Senhor Dr. ... me tem vindo a dispensar; Feita
a intervenção cirúrgica a 8 de Maio do corrente ano desta
decorreram e decorrem um conjunto de mazelas e conse-
quências que abaixo descrevo sempre acompanhadas por
uma atitude que considero irresponsável e fuga ao trata-
mento devido da situação; Ao fim de 3 dias da referida in-
tervenção cirúrgica (a uma catarata) fui acometida de for-
tes dores pelo que tentei entrar em contacto, por todas as
vias, com o Senhor Dr. ... tendo este ditado uma receita
médica, pelo telefone (...) De salientar que nesta situação o
médico não se predispôs a atender-me limitando-se à ‘con-
sulta médica telefónica’; Após ter sido sujeita ao tratamen-
to que me foi receitado, por telefone, tive ligeiras melhoras
mas nunca o referido médico se disponibilizou a receber-
-me e ou consultar-me em consequência das minhas quei-
xas; No dia 12 continuaram as minhas dores sucessivas e as

Teria uma informação exaustiva,
prévia ao consentimento da
doente, evitado este conflito?

ligeiras melhoras que verifiquei logo desapareceram. Fiz vá-
rios contactos telefónicos para o referido médico e só por
acaso me foi possível encontrar o número de telefone da
residência do referido médico. Após vários contactos para
a residência nunca foi possível falar com o mesmo de for-
ma a apresentar-lhe o estado em que me encontrava; Face
à indisponibilidade que o referido Senhor Dr. ... revelou tive
de me socorrer de um médico da especialidade, na minha
zona de residência em Bragança (86 Km), tendo este médi-
co traçado um quadro clínico de emergência tendo-me acon-
selhado a entrar de imediato no hospital de Santo António
no Porto (A uma distância de 300 Km da minha residência).
No dia 12 durante a noite dirigi-me para o Porto para ser
atendida no Hospital de Santo António e já durante o pe-
ríodo da noite e na viagem foi possível contactar o Sr. Dr. ...

que me referiu ir atender-
-me nessa mesma noite.
Sequencialmente fui atendi-
da por esse médico nos dias
13, 14 e 15 o que, para mim,
não deixou de ser surpre-
sa dada a ligeireza com que

tinha tratado do assunto até essa data.
d) Nesta assistência o Senhor Dr. ... apareceu e conduziu a
assistência que me foi dispensada. Deste diagnóstico resul-
tou que, segundo o mesmo, haveria necessidade de fazer
uma ‘lavagem cirúrgica’ de grande simplicidade uma vez que,
estava perante uma infecção e os antibióticos que entre-
tanto me tinha receitado, não estavam a produzir efeito.
Nesta altura e na minha opinião o Senhor Dr. ... ocultou-
-me a gravidade da situação e começou a sentir-se respon-
sabilizado pela mesma embora fosse sempre referindo que
eram situações que podem ocorrer após intervenções ci-
rúrgicas desta natureza.
e) A minha atitude perante este quadro clínico de grande
desconfiança porque não coincidia com o que, no dia 12, o
outro médico me tinha efectuado na cidade de Bragança.
Nesta sequência resolvi obter a opinião de um outro médi-
co também na cidade do Porto (de quem obtive referênci-
as de vários médicos) que me traçou um quadro clínico de
gravidade e que não coincidia, de novo, com o diagnóstico
simples que Dr. ... me tinha efectuado: ‘Necessidade de fa-
zer uma lavagem cirúrgica de grande simplicidade em cerca
de 20 minutos’. Ouvido o outro médico especialista na

Nunca o referido médico se
disponibilizou a consultar-me em
consequência das minhas queixas.
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matéria fui submetida a novos e meticulosos exames e tive
de me sujeitar a nova intervenção cirúrgica. Esta nova in-
tervenção cirúrgica foi uma operação delicada de 4 horas,
com internamento hospitalar e ocorreu em 24 de Julho. A
designação da mesma é uma Vitrectomia e foi realizada de
urgência em resultado dos efeitos graves de uma simples
operação cirúrgica, a uma catarata, efectuada pelo Senhor
Dr. ….
f) Desta intervenção encontro-me a recuperar sendo que
me já foi comunicado pelo actual médico que: ‘Há lesões no
olho em tratamento e não poderá obter a mesma qualida-
de de vida que eventualmente teria se a operação á catara-
ta a que foi sujeita tivesse corrido bem’.
g) Dado que fui aconselhada pelo Senhor Dr. ... decidi
sujeitar-me intervenção cirúrgica a uma catarata pela a sim-
plicidade da mesma e pela melhoria da qualidade da visão
do olho direito decorrente: Para além de outros transtor-
nos são factos que da intervenção cirúrgica a que fui sub-
metida e da correspondente assistência, (...) ‘resultaram
graves transtornos na minha vida pessoal e profissional. Estes
danos agravam-se pelos graves problemas de carácter fi-
nanceiro decorrentes da assistência médica de recurso que
tive de procurar bem como da minha inactividade; De sali-
entar que face à preocupação de se ilibar de qualquer res-
ponsabilidade pelo sucedido vim a ser contactada telefoni-
camente pelo Senhor Dr. ... que me referiu: ‘Uma vez que
não se quer sujeitar a uma lavagem cirúrgica, marcada já
por mim, a Ordem dos Médicos dá-me o direito de me
ilibar de toda e qualquer responsabilidade’. Há lesões físi-
cas que considero graves em consequência do referido.
h) Face ao exposto (...) solicitava a V. Exas.: a) Que me fosse
referido qual é a via de responsabilizar o Senhor Dr. ... pe-
las lesões físicas e prejuízos que me provocou ao sujeitar-
-me a actos clínicos sem qualidade bem como não me ter
prestado uma assistência adequada que me era devida por
direito; b) De dar a V. Exas. uma ocorrência que pode pre-
venir que outros pacientes se sujeitam a tal prevenindo as
lesões físicas e os prejuízos financeiros graves que toda
esta situação gerou na minha pessoa..»
3. Mediante oficio datado de ... , foi solicitada à participante
a identificação de todos os médicos oftalmologistas aos quais
tinha recorrido, para além do Ex.mo Sr. Dr. ... .
4. A resposta foi recebida por carta da arguida, datada de ...
, que refere: «(...) envio identificação dos médicos oftalmo-
logistas a que recorri: Sr. Dr. ... e Sr. Dr. ... (...)».
5. Instado para se pronunciar sobre o teor da participação,
o Ex.mo Senhor Dr. ... , em carta datada de 11 de Setembro
de 2001, referiu o seguinte: «Descrição dos registos no
processo clínico da doente Senhora D. …
1 - Consulta-nos pela primeira vez em 1996, por rotina,
para rever a refracção. Foram prescritos os seguintes ócu-
los (...). O restante exame oftalmológico era normal.
2 - Repetiu a consulta em Novembro de 1997 (não havia
alterações) e em 05.03.1998 regressou à consulta porque
pretendia ser submetida a cirurgia refractiva.

3 - O olho direito foi operado de queratotomia radial em
05.03.1998 e reoperado em 30.04.1998. O olho esquerdo
foi operado em 06.03. 1998.
4 - Em 31 .08.1998 foi efectuada a última consulta da série
de visitas post-operatórias (...).
5 - Regressa à consulta em 19.02.2001, cerca de dois anos
e meio mais tarde, referindo uma ligeira diminuição da
acuidade visual no olho direito. Trazia óculos que lhe havi-
am sido prescritos por outro colega. (...) A miopização do
olho direito e a baixa de acuidade visual deviam-se a uma
catarata incipiente. Foi aconselhada a esperar já que a baixa
acuidade visual ainda não justificava a intervenção. Obvia-
mente que a catarata não é uma complicação precoce nem
tardia das queratomias radiais.
6 - Em 26.03.2001 consulta novamente referindo perda
mais acentuada da visão do olho direito. (...) A catarata ti-
nha evoluído e o restante exame oftalmológico continuava
a ser normal. Foi aconselhada a intervenção cirúrgica para
remover a catarata.
7 - Em 08.05.2001, (...) foi efectuada a intervenção:
Facoemulsificação com introdução de lente intraocular
“foldable” com injector e um ponto de sutura. (...)
8 - Procedeu-se seguidamente ao nosso protocolo
“standard’: foi entregue um impresso com os nossos con-
tactos telefónicos, entregue uma cápsula de analgésico em
SOS e marcada consulta para o dia seguinte. As consultas
post-operatórias, salvo alguma complicação são marcadas
para as 24 h., 1.ª semana, 4.ª semana e 6.ª semana.
9 - Assim, no dia seguinte, 09.05.2001, (...) foi observada. O
olho estava calmo (...).
10 - No dia 10.05.2001 telefonou referindo alguma dor.
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Como a doente se encontrava em Miranda do Douro foi
instruída por mim (...). Deveria vir à consulta no dia seguin-
te se não se encontrasse bem. Voltou a entrar em contacto
comigo, não no dia seguinte (...), mas na noite de 12.05.2001
em viagem para o Porto. Referiu ter estado com dores e
ter consultado um colega (...) e a aconselhou a ir de urgên-
cia para o Hospital de Sto. António.
11-Disse à doente que se dirigisse à Clínica para eu a ob-
servar e convoquei uma enfermeira para estar também
presente. Às 3 horas da manhã desse domingo foi observa-
da (...). Fiz o diagnóstico de uveite, informei a doente que
se poderia tratar de um simples surto inflamatório ou de
uma infecção tórpida no início. Isto exigia medicação e vigi-
lância expectante. (...)
12 - No domingo, dia 13, foi observada às 15 horas da
tarde. Ainda não tinha tomado a injecção de antibiótico. (...)
13-No dia seguinte 14.05.2001, segunda-feira, foi observa-
da. (...)
14 - Na consulta do dia 16.05.2001 encontrava-se franca-
mente melhor.
No dia 18.05.2001 continuava a melhorar, e a acuidade vi-
sual sem correcção era de 2/10. Informei a doente que se a
turvação vítrea não evoluísse rapidamente para a normali-
dade em curto espaço de
tempo deveria encarar a
possibilidade de proceder a
uma Vitrectomia com lava-
gem da câmara vítrea com
antibiótico (...)
16 - No dia 23.05.2001 en-
trei em contacto telefónico
com a doente que me disse
não estar pior mas as melhoras serem discretas. Disse-lhe
que deveria manter a terapêutica e vir à consulta porque,
em princípio, seguiríamos o procedimento que tínhamos
indicado. Ficou marcada a observação e intervenção para o
dia 25, sexta-feira.
17 - Não compareceu no dia 25.05.2001 (nem avisou) e
nós entramos em contacto com a doente no mesmo dia.
Pretextou afazeres e disse-nos que esteve a ser observada
por um colega no seu local de residência e que o colega
entendia que era perigoso fazer uma vitrectomia. Ficou, con-
tudo, assente que viria à clínica no dia 27.05.2001.
18 - No dia 27.05.2001 voltou a faltar, sem o comunicar.
19 - No dia 30.05.2001 telefonámos à doente novamente.
Disse que tinha faltado porque o oftalmologista que a via
mantinha a opinião de que não era de fazer a vitrectomia e
que deveria manter o Medrol, que lhe tinha sido tirado o
ponto de sutura e considerava a situação estacionária. (...)
20 - Após a cirurgia de catarata, só me foi dado seguir a
complicação post-operatória, durante 10 dias.
21 - A cirurgia que indiquei — vitrectomia — acabou por
ser realizada em 24 de Julho de 2001, isto é, dois meses
mais tarde.»
6. Em carta assinada pelo Ex.mo Sr. Dr. ... e que deu entrada

neste Conselho Disciplinar a 10.10.2001, sobre o assunto
em epígrafe, é referido:
«Em 25.05.2001, a pedido de um colega de Bragança, ob-
servei a Sra. D. ... , de 47 anos de idade, com endoifalmia do
olho direito já medicada com antibióticos e corticóides e
visão inferior a 1/10.
Tinha como antecedentes queratotomia radiária e cirurgia
de catarata com lente intra-ocular, realizada em 08/05/2001.
Após controlar a inflamação ocular, operei a doente em
24/07/2001 devido a organização do vítreo e edema macular.
A cirurgia consistiu em vitrectomia com pelagem da hialóide
posterior.
A Sra. D. ... teve alta clínica em 06/09/2001, com visão de
10/10 do olho direito com correcção. O olho esquerdo
tem 10/10 de visão, com correcção.»
7 Do Ex.mo Sr. Dr. ... , foi recebida carta datada de 27.10.2001,
em que é referido:
« ... foi observada no meu consultório, dia 12.05.2001.
Tinha sido operada a catarata do olho direito, dia 8/5/2001
e apresentava queixas de baixa de acuidade visual e dores
oculares, com inicio ao 3.º dia após a cirurgia.
Ao exame biomicroscópico apresentava sinais de pan-uveite.
Perante a suspeita de um quadro de endoftalmite infeccio-

sa pós cirurgia de catarata
foi contactado cirurgião
para iniciar de imediato a
terapêutica necessária».
8. Em carta datada de ... ,
este Conselho Disciplinar
pediu o parecer do Colé-
gio da Especialidade de Of-
talmologia, quanto ao facto

de ter existido ou não má prática clínica na actuação do
arguido. O conteúdo deste parecer, datado de ... , é o se-
guinte:
«Relativamente ao Processo em epígrafe a Direcção do Co-
légio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos vem infor-
mar V. Exa que a endoftalmite é uma das complicações sus-
ceptíveis de acontecer no pós-operatório da facoemulsifi-
cação.
Analisando a exposição da Sra. D. ... e as informações
fornecidas pelo Dr. ... , pelo Dr. ... e Dr. ... . Concluímos não
existirem provas de uma má prática clinica nem de negli-
gência».
9. A análise dos elementos constantes dos autos merece-
-nos as seguintes considerações:
a) Qualquer acto médico, desde a prescrição de um medi-
camento até a um acto cirúrgico, não é isento de riscos e
complicações. É por isso que, sempre que se propõe um
qualquer acto médico, há que pesar esses riscos e contra-
por os benefícios para uma determinada situação clínica. O
facto de surgirem complicações desse acto não é, por si só
e necessariamente, sinónimo de má prática clinica ou de
negligência médica.
b) Salienta-se, a este propósito, o que prescreve o artigo

Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Não se vislumbra aqui qualquer
irresponsabilidade ou fuga às suas

responsabilidades por parte do
arguido.
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26.º do Código Deontológico dos Médicos: «O Médico
que aceite o encargo ou tenha o dever de atender um
doente obriga-se por esse facto á prestação dos melho-
res cuidados ao seu alcance, agindo com correcção e
delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou resti-
tuir a Saúde, suavizar os sofrimentos e prolongar a vida,
no pleno respeito pela dignidade do Ser humano».
c) Os riscos são inerentes aos actos e o médico apenas
tem a obrigação moral e deontológica de prestar ao seu
doente os melhores cuidados de acordo com os conhe-
cimentos actuais. Se assim os prestou e surgirem com-
plicações (e podem surgir), ele mantém-se obrigado a
tentar obviá-los segundo o estado actual da arte.
d) No processo disciplinar em apreço, verificou-se que a
participante, a Sra. D. ... , queixa-se do Dr. ... porque:
- «(...) os actos clínicos que (...) me prestou na sua Clíni-
ca (...) que considero não terem sido adequados (...)»;
- «(...) além das lesões físicas, provavelmente irreversí-
veis, que a referida assistência me provocou, a mesma foi
também extremamente lesiva da minha vida profissional
porque (...) a mesma provocou dias sucessivos de inca-
pacidade profissional da qual ainda me encontro a recu-
perar.»;
«Eu atribuo a necessidade da intervenção cirúrgica a uma
catarata na minha idade (segundo pareceres médicos (...))
ao tipo de assistência que o Senhor Dr. ... me tem vindo
a dispensar.»
«Feita a intervenção cirúrgica a 8 de Maio do corrente
ano desta decorreram e decorrem um conjunto de ma-
zelas e consequências que abaixo descrevo sempre acom-
panhadas por uma atitude que considero irresponsável
e fuga ao tratamento devido da situação.»
e) Relativamente às queixas apresentadas há que referir
o seguinte:
Segundo a carta datada de , do participado, a participan-
te já era sua doente desde 1996. Em Março de 1998 foi
sujeita a queratotomia radial ao olho direito e ao es-
querdo, tendo sido re-operada ao olho direito em Abril
de 1998. Foi observada pela última vez a 31 de Agosto
de 1998. Posteriormente, apenas é re-observada a
19.02.2001, por diminuição da acuidade visual no olho
direito e sendo já portadora de óculos prescritos por
outro médico. Se havia qualquer desconfiança da partici-
pante quanto aos cuidados prestados até á data de 1998,
não se consegue entender porque é que voltou ao con-
sultório do arguido em 2001 e se deixou, posteriormen-
te, operar por ele.
Segundo a carta do Ex.mo Sr. Dr. ..., datada de ... , a par-
ticipante teve alta clínica com visão de 10/10 do olho
direito com correcção e do esquerdo com correcção.
Não houve, contrariamente ao que afirma a participan-
te, aparentes lesões físicas irreversíveis. Quanto às le-
sões na sua vida profissional, são as contingências das
complicações que podem surgir de qualquer acto médi-
co e que não são indiciadores, por si só, de qualquer

negligência ou de má prática médica. Salientamos o pa-
recer do Colégio da Especialidade de Oftalmologia em
que são categóricos nesse aspecto.
Quanto à afirmação da participante em que é atribuído o
aparecimento da catarata ao tipo de assistência que lhe
tinha sido prestada pelo arguido, dela não apresenta qual-
quer tipo de prova ou de opinião escrita de um especialista.
E, assim, uma acusação gratuita e estranha pois, apesar des-
se sentimento, recorre a ele para por ele ser tratada.
Em relação à afirmação de que a atitude do arguido foi de
«irresponsável e fuga ao tratamento devido da situação», esta
é contrariada pelas afirmações do arguido que refere ter
atendido telefonicamente e medicado no dia 10.05.2001 (lem-
bra a participante que se encontrava a cerca de 300 Km do
Porto) e, posteriormente, às 3 e às 15 horas do dia 13 do
mesmo mês de Maio (Domingo), e nos dias 14, 16 e 18. Após
estas consultas e como lhe tinha sido proposto uma nova
intervenção cirúrgica (vitrectomia com lavagem da câmara
vítrea com antibiótico), a participante decidiu ouvir uma se-
gunda opinião não tendo sido mais observada pelo arguido.
Não se vislumbra aqui qualquer irresponsabilidade ou fuga
às suas responsabilidades por parte do arguido.
Em face do exposto, considerando não existirem indíci-
os de má prática clínica ou de negligência médica, propo-
nho o arquivamento do processo.
Porto, ...

Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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No sentido lato, «Comunicação» é
definida como a arte de entender e
de nos fazermos entender. Trata-se
de um processo dinâmico, bidirec-
cional e interactivo entre o emis-
sor e o receptor, entre nós e aque-
les com quem estabelecemos rela-
ção.
Para exercer Medicina é fundamen-
tal saber comunicar; aliás, a comu-
nicação entre o doente e o médico
constituiu, desde sempre, uma das
bases sólidas em que assenta o acto
clínico consubstanciado numa das
suas vertentes principais – a reali-
zação da história clínica. Por outro
lado, todo o médico tem o dever
ético, conforme as circunstâncias, de
transmitir ou comunicar com bom
senso, rigor e humanismo os dados
obtidos, para que o acto clínico seja
considerado eficaz e eficiente, per-
mitindo um bom serviço à comuni-
dade. Efectivamente, saber comuni-
car bem com o doente e/ou a famí-
lia faz parte dos parâmetros de ava-
liação da qualidade assistencial em
que é dada ênfase à garantia de a
mensagem transmitida ser entendi-
da pela outra parte.
Desejava debruçar-me sobre um as-
pecto formal da modalidade de co-
municação escrita clássica, dita ci-
ent í f i ca , d ir ig ida  a  interpares ,
tipificada pelos chamados artigos
científicos divulgados em revistas
cient í f icas , neste caso, na área
biomédica.
Todas as formas de comunicação
exigem uma escrita clara e simples,
uma construção frásica que não seja
confusa assim como uma boa orga-
nização. É, pois, fundamental, escre-
ver de forma clara e fácil de com-
preender - princípio básico da co-
municação, como foi atrás referido.
Considera-se que a linguagem é

Medicina,
comunicação e cultura

pura ou vernácula quando o seu lé-
xico e construções sintácticas são
genuinamente nacionais e autoriza-
dos pelos que bem falam ou escre-
vem.
Todas as línguas vivas, incluindo o
português sofrem mutações ao lon-
go do tempo quanto a fonia, semân-

tica e sintaxe, o que é explicado pela
importação de vocábulos doutras
línguas que hoje já fazem parte le-
gítima do nosso património linguís-
tico.
Hoje em dia o inglês tornou-se a
língua universal «o esperanto» da
actualidade, de tal modo que exis-
tem múltiplas revistas científicas
congregando um corpo redactorial

proveniente dos países mais diver-
sos adoptando aquele idioma como
o oficial.
Igualmente é cada vez mais comum a
realização de eventos científicos de di-
versa índole – seminários, jornadas,
congressos, etc ., tendo como veículo de
comunicação a língua inglesa. O obje-
ctivo é promover uma mais eficaz e
universal comunicação de dados de-
correntes da investigação realizada
nos mais diversos quadrantes a toda
a comunidade científica.
Assim, não é de estranhar que, no
âmbito da linguagem biomédica e de
outras áreas técnico-profissionais
seja notória a influência do inglês,
com a inclusão nos textos de arti-
gos científicos em língua portugue-
sa de estrangeirismos e de neolo-
gismos que os filólogos – os estudi-
osos e amigos da palavra – conside-
ram vícios de linguagem.
O estrangeirismo consiste no uso
de palavras ou construções frásicas
próprias das línguas estrangeiras
(tomando o nome do país donde foi
importado – por exemplo france-
sismo, anglicismo, etc.); de referir, a
propósito, que na grande maioria
das vezes tal uso é desnecessário
no pressuposto de que existe alter-
nativa em português.
O neologismo consiste no uso in-
justificado e imoderado de vocábu-
los criados de novo. Muitas vezes a
nova palavra é imitação duma pala-
vra doutra língua, «traduzida ou
adaptada», o que por vezes poderá
ser considerado erro ortográfico de
acordo com os prontuários.
Eis alguns escassos exemplos de es-
trangeirismos: follow-up em vez de se-
guimento; score em vez de pontua-
ção ou índice; screening em vez de
rastreio ou detecção; performance em
vez de desempenho; guidelines em vez

João M. Videira Amaral
Pediatra, Professor da Faculdade de Ciências
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de normas de orientação ou de actu-
ação; slide em vez de diapositivo, etc .;
e de neologismos e de erros de imita-
ção: randomizado em vez de aleató-
rio; citokina em vez de citocina (dize-
mos cinema e não kinema); aerosol
em vez de aerossol; craneano em vez
de craniano; rehidratação em vez de
reidratação (escrevia-se já desidrata-
ção e não deshidratação).
Todos sabemos que a língua não é
um sistema fechado; pelo contrário,
ela corresponde a um processo vivo
que continuamente recebe e assi-
mila. O português do século XXI
evoluiu desde os primórdios da nos-
sa nacionalidade a partir do latim;
de facto, falamos o latim numa das
fases da sua evolução! E o portu-
guês do século XXI é substancial-
mente diferente do português da
idade média.
No entanto, no que respeita ao pa-
norama actual da linguagem biomé-
dica comprova-se a utilização indis-
criminada de estrangeirismos e de
neologismos, sendo de salientar que
na maioria das vezes há alternativas
na nossa língua.
Em suma, entendo, como outros, que
defender a língua portuguesa cons-
titui um acto de cidadania e que tal
atitude deverá ser defendida pelos
seniores que são o modelo de cul-
tura para as novas gerações. Pelo
contrário, o não respeito por este
princípio contribuirá inexoravel-
mente para certa forma de coloni-
zação e distorção culturais.
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Os obstáculos à aceitação e à difusão
dos princípios da Medicina Preventiva
são múltiplos não só devido à comu-
nidade (factores sócio-culturais) mas
também às instituições com carácter
educativo ou legislativo. Fixar-me-ei
sobretudo num, de natureza legislativa
e que considero uma grave omissão
na tabela das doenças de notificação
obrigatória – a omissão da Sida.
É para mim grave e absurdo que a Sida
não seja doença de notificação obri-
gatória. Darei um exemplo dramático
respigado do New England Journal of
Medicine. Num grupo de 19 mulheres,
das classes média e média-alta de Bru-
xelas e de Antuérpia, que tiveram re-
lações sexuais com um engenheiro ci-
vil de raça negra, oriundo da Repúbli-
ca Centro-Africana onde se deslocava
frequentemente, 11 foram infectadas
com o vírus HIV.
O projecto de prevenção da Sida das
autoridades sanitárias locais consistia
na informação dada aos parceiros se-
xuais de indivíduos com Sida do risco
que corriam, um correcto aconselha-
mento e oferecimento de teste sero-
lógico, cujo resultado ficaria confiden-

A não notificação
obrigatória da Sida:
uma violação da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, e da Constituição da República Portuguesa*

Portugal é o único País
da UE com aumento
da infecção por HIV,
com uma incidência de
casos 5 vezes superior
à média da
Comunidade.

(Eurostat, Setembro de 2002).

cial. Os que revelaram anticorpos fo-
ram aconselhados a identificarem os
adicionais parceiros sexuais dos três
precedentes anos.
O responsável pela difusão da epide-
mia que fornecera os nomes das 19
mulheres faleceu um ano após ter sido
identificado por uma das doentes de
Antuérpia, a quem tinha sido diagnos-
ticada a doença. Os autores concluem
por uma muito elevada taxa de trans-
missão de 57%, sendo o caso-referên-
cia considerado «um grande dissemi-
nador».
Face a esta epidemia, que é apenas um
exemplo da situação corrente na
pandemia que alastra, pode perguntar-
-se: por que razão tal doença não é de
notificação obrigatória? Por que terão
de o ser doenças não mortais como a
febre tifóide, a brucelose, a legionelose,
a doença de Lyme, a rubéola e quase
todas as outras em cerca de 40? Pro-
vavelmente porque se podem trans-
mitir a indivíduos sãos, mas que tam-
bém não sofrem doença mortal.
E a Sida, mortal, fica excluída traduzin-
do uma das maiores hipocrisias con-
temporâneas e um atentado à medici-
na preventiva em nome da salvaguar-
da de estranhos direitos e da protec-
ção da privacidade, assim se protegen-
do sexualidade promíscua e confiden-
ciando um risco major e único para a
comunidade. Alguns especialistas nes-
ta área criticam a cultura universal do
silêncio que leva as pessoas a desvia-
rem os olhos e a silenciarem as vozes,
e exigem que se ponham em causa a
recusa a admitir a verdade, o medo da
estigmatização, e da discriminação ain-
da vigentes. Pode perguntar-se: é jus-

to não se dirimir o conflito entre os
direitos civis dos doentes, e os direi-
tos de todos os outros membros da
sociedade a protegerem-se contra uma
doença mortal?
Existe entre nós a Comissão Nacional
da Protecção de Dados, resultante de
transposição para Portugal de directiva
comunitária com vasto articulado. Afir-
mo que, entre nós, no ponto de vista
da saúde pública e da medicina pre-
ventiva, na doença em questão, são
agredidos elementares princípios da
defesa da saúde na comunidade, confi-
gurando uma violação do direito hu-
mano à saúde (artº 25º da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, e
artº 64 – 1 da Constituição da Repú-
blica Portuguesa).
Eis um significativo exemplo de como
a medicina preventiva pode estar per-
vertida ao não procurar um bem para
a humanidade.
A Sida já afectou 56 milhões de indiví-
duos dos quais morreram 22 milhões
(destes, 4,3 milhões de crianças). Em
2002, entre 42 milhões de infectados,
houve 3,1 milhões de óbitos e o núme-
ro de casos novos (incidência) foi de
5,3 milhões (78% dos quais em África).
Ainda em 2001 estimava-se em 14
milhões o número de órfãos com
menos de 15 anos, sobretudo na Áfri-
ca sub-sahariana. O impacto social e
económico é devastador. A morte dos
pais, dos professores, dos profissionais
de saúde, dos funcionários, dos rurais,
traduz-se na ruptura das estruturas da
família, do já escasso ensino, das pre-
cárias redes de saúde, na erosão da
ordem civil e do crescimento econó-
mico. Admite-se que os apelos às «mu-

Artur Torres Pereira**
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Com alguma curiosidade e sentido de
dever assisti a uma entrevista televisiva
sobre os avanços na reprodução huma-
na.
A estupefacção e a maravilha que carac-
terizaram o meu estado de alma no iní-
cio da entrevista deram lugar, pouco a
pouco, a uma sensação de náusea e mal-
estar. Sim, maravilhada com o fenómeno
de microinjecção (introdução de um
espermatozóide no interior de um óvu-
lo) em que este para despertar do seu
estado de dormência necessita de algo
mais que a ciência conseguiu realizar si-
mulando o que se passa na realidade (mas
que a entrevistadora não deixou expli-
car). Triste e incomodada fiquei quando
se abordou a questão da manipulação dos
embriões. Assim, por exemplo, se um ca-
sal quiser escolher o sexo do seu filho
(desde que já tenha pelo menos 3 do
outro sexo pode fazê-lo; basta para tal
deslocar-se a Itália. Parece-me uma abo-
minação. Faz-me lembrar o que se passa
na China que para controlo da natalida-
de eliminam à nascença os bébés do sexo
feminino; a diferença é que no primeiro
caso a mortandade acontece antes de
nascer (mesmo que seja nos primeiros
dias após a fecundação) e no segundo
caso acontece depois.
Pergunte-se a uma mãe que deu à luz se
consegue imaginar em retrospectiva a
eliminação desse ser quando em estado
de embrião.
Outras questões que desembocam na
mesma temática de uso e abuso de seres
vivos em desenvolvimento são a utiliza-
ção de material genético de embriões
para futuro transplante em crianças con-
denadas à morte. Mas que direito tem
alguém (mãe, pai, ou outra pessoa de
decidir a morte deste ser para dar a vida
àquele?
Relativamente ao aborto, questiona-se
despenalizar ou não as mulheres que o
praticam. Alguém despenaliza uma mãe
que mata o seu filho depois de nascer?
Não. E antes de nascer: aos 8, aos 5 aos 3
meses, aos 20 dias aos 7 dias (continua a

Deixar viver
Teresa Moniz

Assistente eventual de Clínica Geral e
Medicina Familiar colocada no Centro de

Saúde de Santa Comba Dão

ser a mesma vida!).
Não queiramos que nos hospitais se pro-
ceda rotineiramente à eliminação de se-
res vivos que não podem defender-se (as
ditas interrupções voluntárias da gravi-
dez), como tive oportunidade de assistir
para, minha grande mágoa, num hospital
em Bruxelas durante a realização de um
estágio de ginecologia/obstetrícia.
Há um momento mágico a partir do qual
está todo o potencial de um ser em de-
senvolvimento: é só deixar que isso acon-
teça); é o momento da fecundação.
Outra questão que não deixa a minha
consciência ficar calada é o emprego do
método abortivo DIU (dispositivo
intrauterino) camuflado sob a designação
de método contraceptivo que entre vá-
rios mecanismos de acção impede a im-
plantação da mórula na parede uterina; a
pílula do dia seguinte é outro método
que também pode ser abortivo se actuar
após a fusão das duas células sexuais.
Podemos cair na tentação, entre outras,
de dizer sim a tudo o que os laboratóri-
os nos apresentam de uma forma tão cor-
de-rosa, tão inofensiva, tão natural que
parece estar tudo bem; mas não está.
No juramento de Hipócrates fomos in-
terpelados a dizer sim à vida. O nosso
código deontológico recorda-nos que em
circunstância alguma o médico deve agir
contra a vida, mesmo se a nossa legisla-
ção permite o aborto em situações par-
ticulares.
Ser cientista é ser muito mais do que um
técnico; é preciso ver o fim da descober-
ta: se é para o bem ou se é para o mal da
Humanidade. Eu venho pedir aos cientis-
tas/médicos que não sejamos apenas téc-
nicos mas acima de tudo homens de Bem
promotores e defensores da vida desde
os primeiros instantes...

danças de comportamento» não leva-
rão, neste tipo de comunidades, as
pessoas a protegerem-se porque a Sida
está profundamente associada à po-
breza, é propagada pela pobreza e, por
sua vez, gera pobreza.
O objectivo da notificação obrigató-
ria não é conhecer com rigor o nú-
mero de casos, mas, sobretudo, garan-
tir o inquérito epidemiológico exaus-
tivo, sem o qual as acções de forma-
ção e o esclarecimento de grupos-alvo
ou da população em geral não reduzi-
rão significativamente a incidência.

A Sida exige portanto um lugar de
destaque na globalização na qual que-
ro introduzir, com relevo, a educação
e os cuidados de saúde primários.
As necessidades do Homem são vas-
tas, em particular em certas socieda-
des. Poderão vir a ser satisfeitas numa
visão mais justa da globalização que,
sem perder o seu carácter economi-
cista identificador actual, dê um apoio
decisivo à educação que a prazo tor-
na a sociedade mais receptiva às trans-
ferências de tecnologia, e mais apta
para iniciativas de desenvolvimento, e
à medicina preventiva dispensando
cuidados de saúde primários e o cor-
recto (máximo) empenho na luta con-
tra a devastadora pandemia que em
23 anos cavalgou os milénios.

* Fragmento de comunicação apresen-
tada à Academia das Ciências de Lis-
boa em 23-01-2003
** Professor catedrático jubilado da
Faculdade de Medicina de Lisboa. An-
tigo Vice-Reitor da Universidade de
Lisboa

... por que razão tal
doença não é de

notificação
obrigatória? Por que

terão de o ser doenças
não mortais...
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Por Eduardo Macieira Coelho

Minotauro, um monstro parte
touro e parte homem, nasceu de
um namoro de Pasifae, mulher de
Minos e, de um touro.
Minos, rei de Creta, filho de Zeus
e de Europa, apesar da promessa
feita a Zeus, recusou sacrificar o
touro Posidon. Zeus, vingando-se,
deu origem a que Posidon e
Pacifae procriassem o monstro.
O monstro Minotauro estava fe-
chado num labirinto construído
por Dédalo e, aí, despedaçava jo-
vens, raparigas e rapazes, o tribu-
to que os atenienses eram obriga-
dos a mandar ao rei de Creta para
vingar o seu filho Androgeo, assa-
ssinado em Atenas. Esta situação
terminou quando Teseu venceu e
matou o monstro Minotauro.

O tema Minotauro domina a pintura
de Picasso como expressão da sua se-
xualidade e da sua relação com as mu-
lheres. A mulher e a sexualidade domi-
naram a existência e a criatividade ar-
tística de Picasso. Picasso deliciava-se
com a sedução como actividade lúdica
e, depois de satisfeita a sua curiosida-
de, depois de saciado, abandonava e
destruía o objecto da volúpia deseja-
da. Com efeito, a sua criação artística,
a partir do século xx, foi essencialmen-
te a expressão da sua sexualidade e o
seu objectivo, a mulher, que entendia
como objecto, apenas. A distorção pro-
gressiva dos seus modelos, em pintu-
ra e desenho, por vezes de forma tor-
turada e até repugnante, eram a ex-
pressão de um interesse sexual que
esmorecia e, pronunciava o abandono.

O desenho a tinta-da-china Nessus et
Dégamine (Musée Picasso, Paris) é o
rapto de uma mulher por um Mino-
tauro. Numa água forte Autoprotrait
sous trois formes: peintre couronné, scul-
pteur en brut et Minotaure amoureux
(Musée Picasso, Paris), um Minotauro

Picasso
e o Mito do Minotauro

deleita-se carinhosamente com o fellito
e, ainda, em Minotaure amoureux d’ une
femme centaure (Musée Picasso, Paris)
e, em Minotaure carressant du mufle la
main d’ une dormeuse (Musée Picasso,
Paris) a besta, em desenhos delicados,
envolve de amor e carinho voluptuo-
so uma figura de mulher que se lhe
oferece. Mas nesse mesmo ano, 1933,
desenha Minotaure violant une femme
(Musée Picasso, Paris) e, numa água for-
te Le viole sous la fenêtre (Musée Picas-
so, Paris) o monstro, violento e feroz,
lança-se sobre uma figura frágil de mu-
lher que luta por se libertar. Em 1936
inicia a sua relação com Dora Maar.

Num desenho a tinta-da-china e lápis
de cor Dora et le Minotaure (Musée Pi-
casso, Paris) de novo a besta, sôfrega
mas contida faz menção de enlaçar
com os braços uma mulher que se lhe
oferece sem temor, com as coxas aber-
tas ao sexo.
Nos Écrits, folhas de diário compila-
dos por Bernadac e Piot (1), Picasso
escreve em 18 de Abril de 1935: «[...]
no quedo más de este milagro que es
el no saber nada en este mundo y no
haber aprendido nada sino a querer
las cosas e comermelas vivas».
Nos inícios dos anos quarenta come-

ça a sua relação com Françoise Gilot,
a mulher que substituiu Dora Maar. Na
primeira tarde em que Françoise en-
trou no atelier de Picasso para final-
mente se encontrarem a sós (2, pág.
40-46) Pablo foi buscar um álbum e
mostrou-lhe numerosos esboços e de-
senhos, que ia comentando. A certa al-
tura expôs desenhos com minotauros,
centauros, faunos, mulheres nuas. Pau-
sadamente disse-lhe: «Um minotauro
não pode ser amado pelo que é. Pelo
menos ele não pensa que possa ser.
Não lhe parece razoável. É por isso,
talvez, que entra em orgias.» Mostran-
do uma outra estampa Minotauro
Observando Uma Mulher a Dormir, dis-
se: «Ele está a estudá-la tentando ver
o que lhe vai na mente, tentar decidir
se ela o ama por ele ser um mons-
tro». E, fixando Françoise: «As mulhe-
res em relação a isto são singulares».
Baixando o olhar para a gravura, con-
tinuou: «É difícil dizer se ele quer
acordá-la ou matá-la». Comentando
outros desenhos disse-lhe, por fim,
para o acompanhar ao andar de cima.
Entraram no quarto de dormir. Picasso
sentou-se na cama e perguntou a Fran-
çoise se a podia despir. Françoise não
recusou. Picasso despiu Françoise Gilot
cautelosamente. E, Françoise termina
a descrição desse encontro: «Era um
dia frio, dia cinzento de Fevereiro, mas
a minha recordação desse dia é cheia
da luz brilhante de um Sol de Verão».
Em 1955, passados dez anos sobre o
primeiro encontro, quando Françoise
Gilot decide separar-se de Picasso, a
única mulher que teve essa ousadia, de-
senha a tinta-da-china e gouache em
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B a c h a n a l e
(Museu Pi-
casso, Paris)
um monstro
que chicote-
ia uma mu-
lher que se
contorce co-
mo uma vela;
no canto es-
querdo, sur-
ge uma figu-
ra de ho-
mem com

barba rala, tocando flauta; no canto di-
reito, um torso contorcido e rastejante
de outro homem, com o braço muito
hirto, segura na ponta de dois dedos
em V uma taça de champagne.
Picasso dissera-lhe um dia (2, pág. 326):
«Sempre que troco uma mulher por
outra eu deveria queimar a última.
Assim sentir-me-ia sempre livre. Des-
sa forma não estariam, como estão,
sempre a assediar-me e a complicar a
minha vida. Isso talvez me fizesse re-
cuperar a juventude. Se se matar a
mulher apaga-se o passado que ela
representa».
O gosto pela tauromaquia em Picasso,
era a extensão do mito do Minotauro.
Picasso sexualizava a tauromaquia com
fascínio erótico e estimulante pela
morte-destruição. O touro e a lide do
touro confundiam-se com a violência
da sua própria sexualidade. Em 1933
pinta a óleo sobre madeira Corrida: la
Mort de la Femme Toréro (Musée
Picasso, Paris) em que um touro com
a espada bem enfiada no cachaço pas-
seia em triunfo as suas vítimas, o cava-
lo esventrado e a rejoneadora-mulher,
também desfeita; em 1934, Femme
Toréro. Dernier Baiser (Musée Picasso,
Paris) um touro enorme despedaça
com ferocidade o cavalo e, a amazona
com o estoque inútil na mão, tomba

da garupa
com a jaque-
ta aberta
mostrando
os seios, de
cabeça caída
e os cabelos
soltos. Nes-

se mesmo ano em Marie Thereze en
Femme Toréro (Musée Picasso, Paris) re-
pete o tema. A paixão amorosa e se-
xual por Marie Thereze Walter atingi-
ra o fim.
Nos Écrits (1) podem ler-se aponta-
mentos bem expressivos da relação ín-
tima entre o fascínio pela tauromaquia
e a obsessão da sua sexualidade em
que a sedução, volúpia, violência e des-
truição se confundem: «Vestido de jar-
din – aqui está ja el torero – sangran-
do su alegria entre los plieges de la
capa (7 de Ago., 1935);» [...] el cuchillo
que solta de contento no tiene más
remedio que morir de place (5 de Dez.,
1935); «[...] diamante hecho de todo
el querer de los quereres de la sangre,
bandera sacudida por los olés del ra-
cimo de corazones, agitando sus alas
al hocio que asoma su belleza» (6 de
Jan. 1936); «[...] se despierta sol más
brilhante que el sol hecho un hombre
toro, hostia rodeado de veinte e seis
alas de águlas blancas envuelto de cir-
culos iris que se van agrandando cuan-
do otros aparecen y, se agrandan infini-
tamente y, que infinitamente otros y
otros que aparecen se agrandan tam-
bién sobre la tinta china del infinito
(19 de Jan.; 1936);» «[..] y al primer
rempujon que la da el toro al caballo,
levanta el talón y se incienden todas
las barcas llenas de candilejas al fuego
artificial y, el toro com su llave busca
el ojo de águila del pandero que re-
suena al galope dado por el cuerno en
el jolgorio de su vientre, como el inten-
cionado repique de la juerga, convite
fino y delicado de la muerte» (20 de
Jan.; 1936) «[...] la espalda salta hacien-
do blanco en medio de la hostia» (26
de Jan., 1936); «[...] flecha encitada vie-
ne a picar al vuelo de la rosa encendida
de la muerte» (6 de Fev, 1938); «[...]
estalla como un beso en la boca del
cuerno, sangre torero» (4 de Julho,
1940); «[...] el ramo de flores de las
tripas del caballo herido a cuestas aca-
rician la oreja e culo de la luz» (7 de
Nov., 1945).
Estes apontamentos de diário sugerem
que Picasso sentia a tauromaquia como
um espectáculo de orgia de sangue,
violência, destruição, morte, que lhe

dava uma embriaguês de prazer lúdico
e libertino, um bacanal de sensualida-
des não estremadas. Nos Écrits usava
uma forma de expressão descritiva
próxima dos poetas surrealistas seus
amigos, para descrever as suas emo-
ções.
Para Françoise Gilot, Picasso tinha a
necessidade de cultivar a presença dos
poetas surrealistas porque a forma
como eles apreciavam as suas telas lhe
enriquecia a linguagem que ele pró-
prio usava para exprimir o sentido e
o significado da sua pintura.
Era de manhã que Picasso recebia os
amigos no seu atelier, para cavaqueiras
à boa maneira espanhola. À tarde e
até altas horas da noite, trabalhava, pin-
tando ou desenhando insaciavelmen-
te. Apareciam também Sartre e Simo-
ne de Beauvoir, Prevert, Malraux, Jean
Cocteau acompanhado de Marais, a
quem Jean tratava carinhosamente por
Jeanot, além de outros. Breton, a figu-
ra simbólica do surrealismo, seu ami-
go de longa data, quando terminada a
segunda guerra do século XX regres-
sou dos Estados Unidos, recusou o
convívio de Picasso por este se ter ins-
crito no Partido Comunista. Picasso
descreveu a Françoise o surrealismo
como uma revolução contra a bur-
guesia (2, pág. 184): «No pináculo do
movimento surrealista, no momento
das grandes demonstrações, cada um
de nós era suposto fazer algo de es-
candaloso para lançar lama aos olhos
da burguesia. Era considerado um
acontecimento maior ser ultrajante em
plena rua e, como resultado, ser pre-
so e passar um ou dois dias numa es-
quadra da polícia por ter cometido
uma afronta à ordem estabelecida. Ca-
da um de nós martelava o cérebro pa-
ra fazer surtir uma ideia original que
o opusesse ao reinado triunfante da
burguesia. A intenção era a de levar
gente para a rua para desencadear di-
ferentes formas de violência subversi-
vas. Robert Desnos, por exemplo, era
suposto dizer – bom dia, minha senho-
ra – a um sacerdote nos corredores
do Metro. Michel Leiris, parente pró-
ximo de um funcionário graduado da
Perfeitura da Polícia, devia insultar po-
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lícias até conseguir que o enclausuras-
sem. [...] Paul Eluard percorria os
boulevards gritando – abaixo o exér-
cito, abaixo a França – [...]; Miró, tími-
do e retraído inventou o grito anodino
– abaixo o Mediterrânio – [...] e, foi o
único que não conseguiu ser punido
com uns dias de prisão, o que enfure-
ceu os surrealistas. Miró justificava-se
– «O meu grito tem um sentido den-
so de revolta; o Mediterrâneo foi o
berço da cultura Greco-Romana e,
quando eu grito abaixo o Mediterrâ-
neo eu quero dizer, morte a tudo aqui-
lo que somos hoje».
Para Picasso o Surrealismo não foi mais
que um desfile de Carnaval, um movi-
mento gratuito e jocoso mas subver-
sivo, contra a burguesia.
Subversiva era, para Picasso, a sua pin-
tura. Um dia em que Françoise Gilot
lhe perguntou, diante de uma tela, se
ele nela tinha procurado conseguir um
equilíbrio entre o verde e o violeta (2,
pág. 51-65) Picasso respondeu: «De
momento o que me interessa é fazer
com que perturbe; tornar mais pro-
fundamente perturbante, mais subver-
siva [...] Como posso eu, sem destruir
completamente, ser mais subversivo?
[...] O acto plástico puro é secundário
quanto a mim. O que conta é o drama
do acto plástico, o momento em que
o Universo se desintegra e se destroi.
[...] Quando pinto, tento sempre dar
uma imagem inesperada para os ob-
servadores e, mesmo, uma imagem que
rejeitem. É isso que me interessa. É nes-
te sentido que posso tornar-me sub-
versivo!»
Picasso desprezava os Naturalistas.
«Sempre que vejo um pintor trabalhan-
do a natureza e observo a sua tela, eu
apenas vejo uma má pintura» (2, pág.
51). E, insistia «Estou em completo de-
sacordo com a ideia de Cézanne que
entendia que a criação artística devia
inspirar-se de acordo com a Natureza.
[...] Cézanne entendia que observando
a Natureza, ao receber a sensação de
um objecto que se lhe impunha, ele via
o que correspondia a uma certa exi-
gência estética que nele pré-existia.
Quando eu desenho uma árvore, eu
não escolho a árvore; eu mesmo nem

sequer olho para a árvore. O proble-
ma não se me apresenta nesta base. Eu
não tenho uma estética pré-estabele-
cida sobre a qual fazer um escolha. Eu
nem sequer tenho uma árvore pré-de-
terminada. A minha árvore é uma ár-
vore que não existe e só uso o meu
próprio dinamismo psico-fisiológico no
meu movimento em relação à árvore.
Isto não é, reconheço, uma atitude de
estética» (2, pág. 119).
Para Picasso, ele e os pintores seus
contemporâneos do século XX ao cor-
tarem com a tradição como conceito
de estética, ficaram condenados a
guetos. Confidenciava a Françoise:
«Hoje, nós pintores, vivemos um mo-
mento infeliz por não termos ordem
ou cânones, tendo em conta que toda
a produção artística deve submeter-
-se a regras. [...] Quando a arte per-

deu a ligação com a tradição e, quan-
do surgiu com o Impressionismo, no
século XIX, essa espécie de libertação
que permitiu que cada pintor fizesse
o que entendesse, a pintura acabou.
Quando ficou decidido que só as sen-
sações e emoções do pintor eram im-
portantes e, que cada homem podia
recrear a pintura como ele entendes-
se, então, deixou de haver pintura; só
havia singularidades. A escultura mor-
reu da mesma morte. [...] Os pintores
hoje já não vivem segundo uma tradi-
ção e, assim, cada um de nós, pintores,
tem que recriar uma nova linguagem»
(2, pág. 67).
Para Picasso, a «linguagem» por ele cri-
ada era uma expressão provocadora e
conflituosa, subversiva. «Qualquer que
seja a fonte da emoção que me dá o
impulso para criar, eu pretendo dar-lhe
uma forma que tenha alguma conexão

com o mundo
visível, mesmo
que seja ape-
nas para pro-
vocar um
conflito com
o mundo. [...]
Eu não pre-
tendo expres-
sar a Natureza, [...] o que pretendo é
que a minha tormenta interior – o meu
dinamismo criador – se exponha ao
observador na forma de um pintura
tradicional violada» (2, pág. 252).
Assim, para Picasso, subversão, desin-
tegração e destruição no acto plástico,
provocação hostil ao observador, con-
flito com o mundo e, violação de
cânones, da tradição, de uma ordem,
eram o mito do Minotauro aplicado à
sua criação plástica e artística.
A tragédia de Picasso, segundo Adrian-
na S. Huffington (3), consistiu em con-
sagrar a destruição na arte e praticá-la
sem piedade na sua vida; o combate
entre o instinto de criar e o instinto de
destruir eram o cerne da sua existên-
cia. Os seres humanos apenas interes-
savam a Picasso se pudessem ser-lhe
de alguma utilidade, intelectualmente,
socialmente, financeiramente, sexual-
mente ou afectivamente (pág. 272).
Todavia Picasso não tinha afecto. Era
um ser brutal, um monstro sádico –
um Minotauro. Em 1963, no fim das
férias de Natal despediu-se de Claude,
filho que teve de Françoise Gilot, di-
zendo-lhe que era a última vez que ele
o poderia visitar, porque: «Eu estou
velho e tu, tu és jovem. Eu gostaria de
te ver morto» (3, pág. 616) Picasso ti-
nha na altura oitenta e dois anos e seu
filho Claude pouco mais de vinte.
Estudiosos da obra e da personalida-
de de Picasso afirmam que o pintor,
na sua obra, é inteira e profundamen-
te erótico (4) e, que a criação genial
se funde na
pulsão sexual.
John Richar-
dson, o seu
biógrafo (5)
acrescenta
que ele iden-
tif icou «o

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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acto procriativo» com a sua arte.
A pintura de Picasso é, com efei-
to, a recriação obsessiva e inconti-
nente do «acto», com imaginação
e virtuosidade inexcedíveis, só
possível em quem dominava o tra-
ço e o desenho com rara destre-
za e indesmentível genialidade.
Leymarie (6), conta que um dia lhe
pediram para fazer uma conferên-
cia sobre a arte e a sexualidade.
Procurou Picasso e perguntou-lhe:
«Que devo dizer» ? «Ele respon-
deu: é a mesma coisa». Mais adi-
ante Leymarie comenta que «sem-
pre que Picasso mudava de nor-
ma, mudava de visão, porque ele
possuía literalmente a mulher na
sua visão e, assim, ele próprio mu-
dava». Com efeito, nos Écrits pode
ler-se o que Picasso escreve em
Julho – Agosto de 1940: «[...] el
ojo en erection, [...] el ojo alado
volando como uma pelota sin pa-
rar del cielo a la tierra y de la tierra
al cielo».
Nos olhos, no nariz, na boca – vi-
são, olfacto, gosto – Picasso adivi-
nha símbolos sexuais. Nos Le
Baiser, telas a óleo que têm dife-
rentes versões – seis, de 1925 a
1969 a boca é, como se fosse o
primeiro estadio da copulação (7).
Ora desenha a boca como um
sexo feminino fechado, ou as bo-
cas e as faces se esmagam, se
distorcem, se fundem, se aspiram,
se devoram como uma penetra-
ção canibalesca, em que línguas
fálicas copulam. Picasso escreve em
Março de 1937 nos Écrits (1): «La
língua prisonera dentro de su boca
rellena de pelos». A propósito do
óleo sobre tela Le Rêve (Marie-
-Thérese), em que uma linda mu-
lher desenhada com ternura, for-
mas voluptuosas e ondulantes,
dorme sorrindo, John Richardson
comenta (8): «[...] a sonhadora
tem literalmente o sexo sobre a
cabeça. É o que dá a esta imagem
aparentemente lírica, a carga eró-
tica». Richardson refere-se à figu-
ração fálica do nariz, que aflora ao
traço suave de uma boca que sor-

ri docemente, o que pretende
sugerir o fellito.
O psiquiatra Karl Jung, depois de
ter visto uma exposição retros-
pectiva de Picasso no Kunsthaus
de Zurique, em 1932, comparan-
do as imagens de Pablo Picasso
com as imagens de desenhos de
doentes seus, escreveu no Neue
Zürcher Zeitung de 13 de Novem-
bro: «Considerando de um ponto
de vista estritamente formal, o que
domina nas imagens é a caracte-
rística de sugerirem lacerações
mentais que se traduzem em li-
nhas quebradas, quer dizer, um
tipo de fissuras psicológicas que
correm através da imagem... é o
feio, o mórbido, o grotesco, o in-
compreensível, o banal, o que en-
contramos – não exprime seja o
que for, mas obscurece tudo aqui-
lo que pretende ser».
Picasso foi filógeno porque dese-
java obsessivamente a mulher ape-
nas como objecto sexual e, igual-
mente predador sádico como o
Minotauro. A sua sexualidade exa-
cerbada foi o motivo da sua ins-
piração e o objectivo da sua cria-
ção artística. Modulando e remo-
delando a mulher ora com volúpia
ora com impulsos de destruição,
formas sempre renovadas e rein-
ventadas, criou uma linguagem na
pintura, na escultura, na cerâmica,
provocadora, agressiva, violenta,
demolidora, singular, prodigiosa.
Marina Picasso, neta de Pablo e de
Olga Kolkholva cita no seu livro
(9) uma frase de Picasso a Chris-
tian Zervos, o fundador da revista
Cahier d’ Art: «Um quadro é uma
adição de parcelas. No meu caso,
um quadro é uma adição de des-
truição» (pág. 97). E, à maneira de
posfácio, outra frase do avô: «Pour
faire une colombe il faut d’ abord
lui tordre le cou».
Picasso profetizou um dia (3, pág.
655): «Quando eu morrer, será
como um naufrágio e, quando um
grande navio sucumbe, muita gen-
te é aspirada pelo turbilhão».
Picasso morreu com 92 anos em

1973. O neto de Pablo e de Olga
Kolkhova, Pablito, engoliu na ma-
nhã do funeral um liquido com clo-
reto de potássio e morreu três
meses mais tarde. A irmã Marina,
teve que submeter-se a um trata-
mento de psicanálise durante ca-
torze anos. Marie-Théreze Walter
enforcou-se em 1977. Jaqueline
Roque, a última e única mulher que
dominou o Minotauro e o seques-
trou nos anos da velhice, que ele
apenas conseguiu rejeitar na repu-
gnante tela La Pisseuse (Centre
Georges Pompidou, Paris), suici-
dou-se com um tiro de revólver
em 1986. Dora Maar morreu na
miséria, embora rodeada por te-
las e desenhos que Picasso lhe ofe-
receu, e que valiam milhões de
francos franceses; deles ela não
conseguia separar-se por ser o
único vestígio que lhe restava da
presença de Pablo junto dela.
Picasso, minotauro – monstro,
egoísta e sádico, deus vivo e ado-
lado que genialmente «inventou»
o Cubismo com Braque – o que
foi a expressão mais renovadora
e original na arte do século XX –
depois, tudo sacrificou e tudo des-
truiu para alimento do seu acto
criador e de uma criatividade di-
nâmica sem limites.
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Viuva desde havia mais de dois anos, ia
– finalmente! – conseguir um parceiro
para o jogo das damas. Antigo namo-
rado dos tempos do colégio, o que até
era muito prático.

*

*     *

Mas… o romance estava ainda um
pouco indeciso, entre o prefácio e o
primeiro capítulo.
Convidou-o a ir almoçar lá a casa. E
quis mostrar-lha, divisão a divisão.
Tudo eram recordações do defunto
Artur. Retratos dele, sozinho, ou com
ela. Na cidade. Na praia. No campo. À
porta da vivenda que, num verão, ti-
nham alugado em Sesimbra. Nas bo-
das-de-lata dos cinco anos de casado.
Nas dos dez. Nas dos quinze… não
… não… aí não tinham chegado.
Sobre uma mesinha de pulimento ne-
gro, um dente de marfim, todo escul-
pido, que o Artur trouxera de África.
Na parede, logo acima, os dentes do
Artur, sorrindo para o fotógrafo.
Uma gravura medíocre, a moldura
melhor do que o quadro, presente dela,
por um Natal qualquer.
– Olha, este é o maple onde ele se
punha a ver televisão. Eu arrumava
depressa a louça do jantar e vinha sen-

O sucessor do Rei Artur
A Marion Bradley, que tão bem
ressuscitou das brumas a saga do
Rei Artur

Deve temer-se mais o amor de
uma mulher do que o ódio de um
homem

Sócrates

tar-me no braço estofado, muito
encostadinha.

*

*     *

A mesa estava posta com requinte. Os
talheres de Christofle…
– Foi o Artur quem mos deu.
Os pratos Vista Alegre, com um
fiozinho de azul monarquia…
– Ele queria-os sempre nos dias de
festa. E, hoje, é um dia de festa.
Um pequeno jarro de prata, cinzela-
do, obeso e bailarino…
– Costumávamos beber apenas água.
Dizia que, para o embriagar, só os meus
beijos.
A sopa fumegava, odorífera, com
circulozinhos de gordura a oscila-
rem…
– Canja de pato. A sopa predilecta do
Artur. Pus a carne no frigorífico, para
ser cozinhada amanhã. Era muita gor-
dura ao mesmo tempo, por causa do
colesterol e da celulite. E eu não que-
ro perder a linha. Fiz bifinhos de novi-
lho, com cogumelos. Ele também gos-
tava muito.
O convidado comia, em silêncio. A ta-
garela continuava:
– Há quantos anos não almoçávamos
juntos! Ainda és guloso como eras?
Ainda te agrada muito o leite-creme?
Aquele, tostadinho por cima? Sim?
Calcula tu, o Artur nunca tinha prova-
do! Depois, passou também a adorar.
Teve de ver o resto da casa. Minucio-
samente. As louças no interior dos
armários. Os álbuns de fotos. Os
bibelots, todos com uma biografia: este
que o Artur lhe tinha dado, aquele que
ela tinha oferecido ao Artur; outros
eram lembranças de amigos para am-
bos. Até foi apresentá-lo à máquina de
lavar roupa, na marquise atafulhada de

begónias.
O Artur… presente em tudo. Em tudo.
Em cada portada que se abria, em cada
parágrafo da conversa.
E esta foi longa. Primeiro, à mesa. De-
pois, no sofá, onde deram as mãos e
se foram aproximando um do outro,
até ficarem abraçados.
De toda a casa só faltava o quarto. Por
altura das quatro da tarde, ela foi mos-
trar-lho. Uma cama larga, de madeira
embutida, já com os lençóis cuidado-
samente abertos, não fosse alguém
querer deitar-se… O grande espelho
do guarda-fato reflectiu um homem
hesitante… Sobre a mesa de cabecei-
ra, um retrato de Artur, gorducho e
sorridente, sem se importar mesmo
nada…
Depois do banho, esperava-o um rou-
pão turco. Era largo demais.
– Tirei-o agora da gaveta. Talvez cheire
a naftalina. Não servia há quase três
anos.

*

*     *

Tinham pensado em meia dúzia de dias,
no Algarve.
– Olha, querido, já te poupei trabalho.
Fiz a marcação do quarto pelo telefo-
ne. O mesmo hotel para onde costu-
mávamos ir. O D. Pedro. Eu disse quem
era: continuam a fazer o desconto,
como antigamente.
Chegaram, a meio da tarde, ainda a
tempo de um mergulho na piscina. Ela
saiu, o bikini colado ao corpo, a realçá-
lo, e estendeu a toalha.
– Enxuga-me o cabelo, atrás, bem se-
quinho, como eu pedia ao Artur.
Na manhã seguinte, na praia, estava a
pôr-lhe, com cuidado, o bronzeador na
nuca e nos ombros. A vozinha soou,
acompanhando um sorriso brejeiro:

Jorge Marinho - (Pseudónimo)
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– Já sei o que tu queres. Que eu desça
as alças para as tuas mãos escorrega-
rem melhor. Como ele costumava fazer.
Antes de se deitarem, estiveram na
varanda, vendo estrelinhas no céu
muito nítido e luzes, escassas, balou-
çando na marina que começara a
enovoar-se. A evocação continuou:
– O outro quarto não tinha a vista
deste. Era do lado da terra.
Então ele congratulou-se, sem o dizer:
até que enfim, alguma coisa diferente!

*

*     *

Uma ida a Paris, pela Páscoa. Quis o
quarto no Vendôme.
– Já o conheço. Estive lá duas vezes,
Resignou-se ao avião.
– O Artur preferia sempre viajar de
automóvel. Dormíamos no caminho,
onde calhava. Uma vez, num motel, em
Espanha, estava tanto frio que ficámos
agarrados um ao outro, até de manhã.
Foi inédita, para ela, a visita a um mu-
seu.
– O Artur não era dessas coisas. Mas
íamos muito aos cabarets.
E ele, coitado, … lá foi. Começaram
pelo Pigalle. Penumbra, luz vermelha
rasando o pavimento. Música dolente.
Pares vagarosos. Uma mulher bonita,
de cabeleira fulva e belos ombros que
o decote pelo meio do peito deixava
em liberdade; um grandalhão, com cara
de toucinho barrado a colorau, sara-
coteava-se, em meneios de macaco, a
meio metro de distância. E o portugu
ês a pensar: mal empregada para aque-
le tipo, nem se chega a ela!. Uma mo-
rena, de boquilha, atirava círculos de
fumo à cara de um velho calvo, que
sorria, encantado. Duas raparigas ma-
gras acompanhavam a música, muito
enroscadas nos seus pares. Não era
de admirar: ambos os homens eram
morenos e com cabelos bem escuros,
de meridionais.
– Anda daí, querido, vamos dançar!
Rodeou-lhe a nuca com os dois bra-

ços. Encostou-se-lhe toda, desde a face
aos joelhos, como as outras faziam aos
clientes. E, daí a momentos, esclare-
ceu ao ouvido:
– Era assim que eu dançava, quando
queria endoidecer o Artur.
O actual não gostava de whisky e, por
isso, só bebera gin. Mas tinha quatro no
bucho, ajudando-o a confundir-se com
o outro e a meditar pastosamente:

– Afinal, nem eu, nem o Artur, precisa-
mos das putas francesas para
coisíssima nenhuma. Têmo-la a ela, que
também sabe muito do ofício.

*

*     *

Disse-lhe pelo telefone:
– Hoje, vais vestir-te muito chic. Sapa-
tos de saltos. Jóias…
– Tenho muitas e boas. Que o Artur
me deu.
– Vou-te levar ao S. Carlos. Já ouviste
a Aida?
– Não conheço ninguém com esse
nome…
– É uma ópera.
– Ah! Outro dia, depois do boletim da
chuva e do bom tempo, apareceu uma
coisa dessas. Com um tipo gordo, de
nome parecido com o da farinha de
maizena… Chamava-se Ramazotti…
ou… coisa assim…
– Talvez Pavarotti.

– Talvez. Talvez. Mas, ouve, querido,
como eu gosto pouco de músicas, não
seria melhor passarmos o serão cá em
casa? Não tinha de me estar a vestir
nem a calçar… mesmo com a camisa
de noite, aquela muito curtinha e mui-
to decotada que o Artur me deu e de
que tu também gostas muito, sentava-
-me no teu colo e víamos a telenove-
la.
O pobre homem, que já vinha desani-
mando nos últimos tempos, ficou pior
ao longo desta conversa. E – como
começava a tornar-se cínico – pensou
em silêncio: se concordasse com ela,
ia à ópera sozinho no dia seguinte e
poupava o preço de um bilhete.
– Está bem, minha filha. Combinado.
Até logo.

*

*     *

Quase pastosa no calor de Junho e no
maple onde se afundara, folheava uma
revista colorida. Daquelas com muitas
fotografias de casamentos chiques,
adultérios e entrevistas com cantaro-
ladores de meia tigela.
Cruzou as pernas, mostrando-as ge-
nerosamente. Bastante melhores do
que a revista.
O telefone tocou. Ela foi, a correr, já
muito sorridente.
– Olá querido! Estou à tua espera. E
vesti o roupão de seda azul celeste…
foi da minha lua-de-mel. Ainda não o
conheces, mas vais gostar muito dele…
– Ouve… eu…
– Não demoras muito, pois não, meu
amor?
– Telefonei para dizer… para dizer…
esta tarde não posso ir.
– Ah! O que aconteceu?
– Vou ao Alto de S. João(*).
–  A um enterro?
– Não, felizmente. Vou pôr um ramo
de flores na campa do Artur.

*Um dos cemitérios mais antigos de
Lisboa
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Nova opção terapêutica para o colesterol

Já se encontra disponível para prescrição comparticipada
em Portugal a nova estatina rosuvastatina, comercializa-
da pela AstraZeneca. Trata-se de uma recente opção
terapêutica para o controlo das dislipidemias, tendo
como indicações a terapêutica adjuvante para doentes
com h ipercolestero lemia  pr imár ia  ( inc lu indo
heterozigótica familiar), hipercolesterolemia familiar
homozigótica e dislipidemia mista. Este medicamento,
na sua dosagem de 10mg, consegue colocar, de acordo
com vários estudos clínicos já concluídos, quatro em
cada cinco doentes nos valores-alvo de colesterol esta-
belecidos pelas principais guidelines internacionais.

Diminuir o número de recidivas por
cancro da mama

Três dos maiores grupos cooperativos do cancro da mama
(Canadá, Estados Unidos e Europa) estudaram o efeito do
Letrozole (Inibidor da Aromatase com actividade sobre o can-
cro da mama) comparativamente ao placebo em mulheres
que já tinham completado cinco anos de terapêutica adjuvante
hormonal, este estudo designou-se por MA – 17.
O principal objectivo do estudo era verificar se a administração
do inibidor da aromatase após a terapêutica adjuvante hormonal
diminuía o número de recidivas por cancro da mama. O estudo
foi interrompido, na primeira análise interina que estava previs-
ta, porque se constatou que as mulheres tratadas com o inibidor
da aromatase comparativamente às que recebiam placebo ti-
nham uma menor taxa de recidiva por cancro da mama.

Novo inibidor da protease

A Agência Europeia de Medicamentos concedeu auto-
rização para introdução no mercado da União Euro-
peia do produto Reyataz (atazanavir), um novo inibidor
da protease, indicado para terapêutica de associação
com ritonavir e com outros fármacos antiretrovíricos
em indivíduos infectados com VIH previamente trata-
dos. Trata-se do primeiro inibidor da protease em toma
única diária aprovado na Europa. O pedido de autoriza-
ção para introdução no mercado europeu incluiu os
dados de ensaios clínicos efectuados em mais de 1.500
indivíduos com VIH. Os dados incluídos no estudo de-
monstram que Reyataz (sulfato de atazanavir, 300 mg)
potenciado com ritonavir numa dose baixa, como tera-
pêutica de associação para o VIH, proporciona uma efi-
cácia virológica mantida em indivíduos infectados pelo
VIH.

Tratamento da Hepatite C de acordo com
o genótipo

Foi publicado no início de Março, no «Annals of Internal
Medicine» um ensaio clínico prospectivo realizado em do-

entes com hepatite crónica C com o objectivo de avaliar se
a duração da terapêutica com Interferão peguilado em as-
sociação com ribavirina pode ser reduzida sem compro-
meter as probabilidades do doente vir a atingir uma Res-
posta Virológica Mantida. O estudo mostrou que os doen-
tes infectados com os «mais fáceis de tratar» genótipos 2 e
3 da hepatite C podem fazer metade da duração do trata-
mento com Interferão peguilado Alfa 2a, passando para seis
meses em vez de um ano, e tomar uma dose mais baixa de
ribavarina e, mesmo assim, obter uma Resposta Virológica
Mantida de 84%. Este estudo permitiu, com evidência, afir-
mar a importância de administrar a terapêutica combinada
com Interferão peguilado Alfa 2a e ribavarina de acordo
com genótipo viral.

5º Simpósio «Aquém e Além do Cérebro»

De 31 de Março a 3 de Abril, na Casa
do Médico, especialistas da psicofisio-
logia e parapsicologia discutem relações
Mente/Cérebro. A Fundação BIAL, que
comemora este ano o seu 10º aniver-
sário, reúne assim no Porto cientistas
mundiais das áreas do cérebro e da

consciência humana. No 5º Simpósio «Aquém e Além do
Cérebro», onde se debate a consciência humana, pela pri-
meira vez, foi contemplado um espaço diário para inter-
venções dos bolseiros da Fundação BIAL. Ao longo destes
dias são dadas a conhecer mais de 40 apresentações so-
bre estudos científicos e novas teses nos campos da psi-
cofisiologia e da parapsicologia.

4ª Conferência Europeia sobre Cancro da
Mama

Decorreu em Hamburgo, de 17 a 20 de Março, a 4.ª Con-
ferência Europeia sobre Cancro da Mama. Segundo espe-
cialistas holandeses presentes na conferência, as mulhe-
res mais jovens que venceram o cancro da mama podem
passar ainda mais alguns anos a combater os seus efeitos.
A investigação revelou que as mulheres que desenvolve-
ram a patologia antes dos 50 anos foram as mais afecta-
das: duas em cada três doentes continuavam a receber
cuidados médicos, passados dez anos, enquanto que uma
em cada dez sofria de fadiga e uma em cada três mulheres
tinham problemas de movimentos do braço. Pontos espe-
ciais de interesse deste evento científico foram o teste-
munho e a presença de uma sobrevivente portuguesa em
representação da Europa Donna de Portugal (organismo
que, também no nosso País, associa doentes, profissionais
de saúde femininos, organizações relacionadas com o can-
cro da mama, instituições e mulheres que se querem iden-
tificar com a luta contra essa terrível doença) e o conhe-
cimento dos últimos avanços na investigação de medica-
mentos indicados para esta patologia.
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N O T Í C I A S

A G E N D A
Colóquios do Porto: Psicanálise e Cultura
23 e 24 de Abril de 2004
Local: Fundação Eng. António de Almeida - Porto
Contactos: Instituto de Psicanálise do Porto
Telef.: 22 606 75 11 - Fax.: 22 606 75 14

Trauma: um Flagelo do Século XXI
6 e 7 de Maio
Local: Auditório da Secção Regional do Sul da Ordem dos
Médicos - Lisboa
Contactos: Teresa de Sousa - omsul@netcabo.pt
telef.: 21 842 71 20 Fax.: 21 842 71 71

1.º Simpósio da Unidade de Neurofisiologia do
Hospital de S. João
Monitorização Neurofisiológica nos Cuidados Intensivos
e  Bloco Operatório
15 de Maio de 2004
Local: Casa do Médico - Porto
Contactos: José Augusto Mendes Ribeiro
jamendesribeiro@hsjoao.min-saude.pt
Unidade de Neurofisiologia - Hospital de S. João
Al. Prof. Hernâni Monteiro, 4202-451
Telefone: 225 512 172
www.consultorio.info/simposio

II Curso de Formação e Actualização em
Nutrição e VIH/SIDA
20 a 22 de Maio
Local: Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul -
Monte de Caparica
Contactos: Marina Dias telef.: 21 294 67 17 Fax.: 21 294 67
33

2.º Congresso de Medicina do Adolescente
3 e 4 de Junho
Local: Hotel Príncipe Perfeito (sala do mundo) - Viseu
Contactos: Serviço de Pediatria Hosp. S. Teotónio de Viseu
Telef.: 232 420 500 Ext.:13106
E-mail: pediatria@hstviseu.min-saude.pt

7.º Curso Pós-Graduado de Imagiologia
do H. S. F. X.
Até 18 de Junho de 2004
Inscrição por módulos
Local: Lisboa, Ordem dos Médicos
Contactos: Secretariado do 7.º Curso Pós-Graduado de
Imagiologia do H. S. F. X.
Serviço de Imagiologia do H.S.F.X.
Estrada do Forte do Alto Duque - 1449-005 Lisboa

II Curso de Pós-Graduação em Acupunctura
Início em 8 de Outubro de 2004
Local: Anfiteatro AO do ICBAS - Porto
Contactos: Secretaria de alunos do ICBAS - Largo Abel
Salazar nº 2 - 4099-003 Porto
telef.: 22 206 22 11 Fax.: 22 206 22 32

Stress pós-traumático

Para 29,3 por cento das pessoas que desenvolvem stress
pós-traumático, a origem da patologia está na «morte
violenta de familiar ou amigo». Ser vítima de roubo ou
assalto e ser testemunha de acidente grave ou morte,
são as outras razões que mais contribuem para o apa-
recimento desta doença.  Estes dados resultam de uma
invest igação do médico ps iqu iatra  Afonso de
Albuquerque. A PTSD é já a segunda doença psíquica
com maior número de casos em Portugal. Com uma
taxa de prevalência de 8 por cento, esta patologia afec-
ta 653.945 portugueses com mais de 18 anos. A de-
pressão ocupa o topo deste ranking com uma prevalência
de cerca de 16 por cento.

Dor crónica não tratada

Pelo menos metade dos europeus com dor crónica, de
origem muscular ou articular, não está a receber trata-
mento, revelou um grupo designado por Arthritis Action,
que entrevistou cerca de seis mil indivíduos com dor
músculo-esquelética e 1500 médicos de oito países da
Europa. Os resultados, publicados no jornal Annals of
the Rheumatic Diseases, concluíram que, se por um lado,
os especialistas sentem que estão a controlar eficaz-
mente a patologia, por outro, um em cada quatro doen-
tes não procura tratamento ou não está a ser vigiado.



50 Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Março 2004

L E G I S L A Ç Ã O
PUBLICADA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004
Vasco Coelho - Consultor Jurídico S. R. S.

1.ª Série - Janeiro

Lei n.º 4/2004. DR 12 SÉRIE I-A
de 2004-01-15
Assembleia da República
Estabelece os princípios e normas a
que deve obedecer a organização da
administração directa do Estado
 
Lei n.º 3/2004. DR 12 SÉRIE I-A
de 2004-01-15
Assembleia da República
Aprova a lei quadro dos institutos pú-
blicos
 
Lei n.º 2/2004. DR 12 SÉRIE I-A
de 2004-01-15
Assembleia da República
Aprova o estatuto do pessoal dirigen-
te dos serviços e organismos da ad-
ministração central, regional e local do
Estado
 
Lei n.º 1/2004. DR 12 SÉRIE I-A
de 2004-01-15
Assembleia da República
Décima sétima alteração ao Estatuto
da Aposentação, revogação do Decre-
to-Lei n.º 116/85, de 19 de Abril, e pri-
meira alteração aos Decretos-Leis n.os
128/90, de 17 de Abril, e 327/85, de 8
de Agosto
 
Despacho Normativo n.º 4/2004.
DR 13 SÉRIE I-B de 2004-01-16
Ministério da Saúde
Revoga os n.os 8 e 9 do Despacho
Normativo n.º 1/2003, de 17 de De-
zembro de 2002, que estabelece as re-
gras a que deve obedecer a codificação
dos preços das embalagens dos medi-
camentos
 
Decreto-Lei n.º 19/2004. DR 16
SÉRIE I-A de 2004-01-20
Ministério da Segurança Social e do
Trabalho
Actualiza os valores do salário míni-
mo nacional para 2004
 
Resolução da Assembleia da Re-
pública n.º 13/2004. DR 17 SÉRIE
I-A de 2004-01-21
Assembleia da República
Medidas de acesso a serviços de urgên-

cia a cidadãos portadores de deficiência
 
Portaria n.º 76/2004. DR 17 SÉ-
RIE I-B de 2004-01-21
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal (carreira
médica hospitalar) do Hospital Amato
Lusitano - Castelo Branco
 
Decreto-Lei n.º 20/2004. DR 18
SÉRIE I-A de 2004-01-22
Presidência do Conselho de Ministros
Altera a orgânica do XV Governo
Constitucional, aprovada pelo Decre-
to-Lei n.º 120/2002, de 3 de Maio, na
redacção que lhe foi dada pelo Decre-
to-Lei n.º 119/2003, de 17 de Junho

Portaria n.º 103/2004. DR 19 SÉ-
RIE I-B de 2004-01-23
Ministério da Saúde
Aprova a tabela das taxas moderado-
ras  

Decreto Legislativo Regional n.º
2/2004/A. DR 19 SÉRIE I-A de
2004-01-23
Região Autónoma dos Açores -
Assembleia Legislativa Regional
Cria o provedor da criança acolhida
 
Decreto Legislativo Regional n.º
3/2004/A. DR 23 SÉRIE I-A de
2004-01-28
Região Autónoma dos Açores -
Assembleia Legislativa Regional
Aprova o Orçamento da Região Au-
tónoma dos Açores para 2004
 
Portaria n.º 111/2004. DR 24 SÉ-
RIE I-B de 2004-01-29
Ministérios da Justiça e da Saúde
Declara instalado o Gabinete Médico-
-Legal de Tomar
 
Portaria n.º 112/2004. DR 24 SÉ-
RIE I-B de 2004-01-29
Ministérios da Justiça e da Saúde
Declara instalado o Gabinete Médico-
-Legal de Aveiro

Portaria n.º 115-A/2004. DR 25
SÉRIE I-B 1º SUPLEMENTO de
2004-01-30
Ministério da Saúde

Cria o Centro Hospitalar de Lisboa
(Zona Central)
 
2.ª Série - Janeiro

Despacho 262/2004, de 2004-01-
-08
Altera a Organização Portuguesa de
Transplantação
 
Despacho 781/2004, de 2004-01-
-13
Composição do grupo de trabalho
para preparação de legislação que per-
mita o fornecimento por farmácias de
oficina de preparados actualmente ex-
clusivamente produzidos pelas farmá-
cias hospitalares
 
Despacho 1083/2004, de 2004-01-
-17
Ministro da Saúde
Define a estrutura, composição e com-
petência da comissão de farmácia e te-
rapêutica prevista no DL n.º 188/2003,
de 20 de Agosto
 
Portaria n.º 120/2004, de 2004-01-
-19
Ministério da Saúde
Homologa os regulamentos das comis-
sões concelhias de Carregal do Sal e
de São Pedro do Sul
 
Despacho n.º 1191/2004, de 2004-
-01-20
Ministro da Saúde
Aprova o programa de acção pós-eli-
minação da poliomielite
 
Despacho 1736/2004, de 2004-01-
-24
Ministro da Saúde
Determina o início dos procedimen-
tos para lançamento da parceria pú-
blico-privada para a construção do
novo hospital de Loures.
 
Despacho 1916/2004, de 2004-01-
-28
Ministro da Saúde
Aprova o Programa de Intervenção In-
tegrada sobre Factores Determinan-
tes da Saúde Relacionados com os Es-
tilos de Vida
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1.ª Série - Fevereiro
 
Decreto-Lei n.º 28/2004. DR 29
SÉRIE I-A de 2004-02-04
Ministério da Segurança Social e do
Trabalho
Estabelece o novo regime jurídico de
protecção social na eventualidade
doença, no âmbito do subsistema
previdencial de segurança social
 
Decreto Legislativo Regional n.º
4/2004/A. DR 30 SÉRIE I-A de
2004-02-05
Região Autónoma dos Açores -
Assembleia Legislativa Regional
Aprova o Plano Regional para 2004
para a Região Autónoma dos Açores
 
Decreto-Lei n.º 31/2004. DR 31
SÉRIE I-A de 2004-02-06
Ministério da Saúde
Prorroga até 31 de Dezembro de 2004
o prazo previsto no n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de
Dezembro, que estabelece o sistema
de preços de referência para efeitos
de comparticipação pelo Estado no
preço dos medicamentos
 
Portaria n.º 136/2004. DR 35 SÉ-
RIE I-B de 2004-02-11
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do Cen-
tro Hospitalar das Caldas da Rainha
 
Portaria n.º 137/2004. DR 35 SÉ-
RIE I-B de 2004-02-11
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do ex-
-Hospital de São Pedro - Vila Real
  Decreto Regulamentar Regional
n.º 3/2004/A. DR 35 SÉRIE I-B de
2004-02-11
Região Autónoma dos Açores - Presi-
dência do Governo
Altera os quadros de pessoal do Hos-
pital do Divino Espírito Santo de Pon-

ta Delgada e do Hospital de Santo Es-
pírito de Angra do Heroísmo

Portaria n.º 168-A/2004. DR 41
SÉRIE I-B 2º SUPLEMENTO de
2004-02-18
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal da Admi-
nistração Regional de Saúde do Nor-
te, Sub-Região de Saúde de Bragança,
Centro de Saúde de Alfândega da Fé,
área de fisioterapia
 
Portaria n.º 168-B/2004. DR 41
SÉRIE I-B 2º SUPLEMENTO de
2004-02-18
Ministério da Saúde
Altera a Portaria n.º 936-A/99, de 22
de Outubro, que consagra o regime
de concursos para instalação de no-
vas farmácias e respectiva transferên-
cia
 
Decreto Regulamentar Regional
n.º 3/2004/M. DR 41 SÉRIE I-B de
2004-02-18
Região Autónoma da Madeira - Presi-
dência do Governo
Adapta às competências da adminis-
tração pública regional o regime que
regula a actividade de transporte de
doentes
 
Portaria n.º 172/2004. DR 45 SÉ-
RIE I-B de 2004-02-23
Ministérios das Finanças e da Saúde
Estabelece a adesão do subsistema
de saúde gerido pela Direcção-Ge-
ral de Protecção Social aos Funcio-
nários e Agentes da Administração
Pública (ADSE) aos regimes jurídi-
cos consagrados no Decreto-Lei n.º
270/2002, de 2 de Dezembro, na Lei
n.º 14/2000, de 8 de Agosto, com a
redacção que lhe foi dada pelo De-
creto-Lei n.º 271/2002, de 2 de De-
zembro, e na Portaria n.º 1501/2002,
de 12 de Dezembro

Portaria n.º 180/2004. DR 47 SÉ-
RIE I-B de 2004-02-25
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal da Admi-
nistração Regional de Saúde do Nor-
te, Sub-Região de Saúde de Vila Real,
Centro de Saúde de Murça
 
Lei n.º 6/2004. DR 48 SÉRIE I-A
de 2004-02-26
Assembleia da República
Terceira alteração à Lei n.º 14/90, de
9 de Junho (Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida), alte-
rada pelo Decreto-Lei n.º 193/99, de
7 de Junho, e pela Lei n.º 9/2003, de
13 de Maio

2.ª Série - Fevereiro
 
Despacho 2837/2004, de 20004-
-02-07
Ministro da Saúde
Altera as regras de visitas dos DIM’s
aos estabelecimentos de saúde
 
Despacho n.º 3515/2004, 2004-02-
-18
Gabinete do Ministro
Cria o grupo de trabalho a que se
refere o n.º 1 do artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 193/2002, de 25 de Se-
tembro
 
Despacho n.º 3516/2004, de
2004.02.18
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo
Composição da Junta Médica de Ava-
liação de Incapacidade da RSLVT
 
Despacho n.º 3995/2004, de 27.02
Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Composição do grupo de trabalho
criado para estudar e preparar pro-
jecto de diploma sobre nutrição em
ambulatório
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GILBERT O’SULLIVAN
The Berry Vest Of

Um dos mais
carismáticos,
marcantes e
populares in-
térpretes da
década de 70,
que se sub-
meteu a
maior descri-

ção na década seguinte, regressando
com uma prolífica carreira ao longo
dos anos 90, Gilbert O’Sullivan tem
sabido manter consigo fãs que o acom-
panham desde os primeiros dias. Êxi-
tos como “Nothing Rhymed”, “Alone
Again (Naturally)”, “Clair”, “Ooh Baby”,
“Get Down”, “We Will”, “Happiness
Is Me and You” surgem tão depressa
na memória, enquanto marcos de uma
escrita de reconhecida qualidade e
enorme talento, como a sua imagem
em nada convencional que começou
por despertar atenções pelo movi-
mento hippie. No dia 15 de Março foi
editado um CD que recolhe estes e
outros sucessos.

JOSS
STONE
The Soul
Sessions
The Soul Ses-
sions anuncia
o apareci-
mento de
uma nova e
invulgar artista com uma voz rica e vi-
brante e uma forte consciência de
compromisso emocional com o mate-
rial que canta. Neste caso, o material
consiste em oito clássicos da soul, des-
de os esquecidos - «Dirty Man» de
Laura Lee, «Super Duper Love» de
Sugar Billy - até aos mais familiares -
«All The King’s Horses» de Aretha
Franklin, «For the Love of You» dos
Isley Brothers -, ao lado de arranjos
radicais para músicas de John Sebastian
- «I Had a Dream» - e de Jack White
dos White Stripes - «Fell in Love With
a Boy», que conta com a participação
dos The Roots, de Angie Stone e da
lendária Betty Wright. É quase difícil

acreditar que a voz de Joss Stone per-
tence a uma rapariga inglesa de ape-
nas 16 anos! The Soul Sessions foi edi-
tado em Portugal no dia 16 de Feve-
reiro.

ALA DOS
NAMO-
RADOS
Ao Vivo no
S. Luiz
Um dos gru-
pos mais
emblemáti-
cos da músi-
ca portuguesa numa das salas de ex-
celência de Lisboa (ou melhor do nos-
so país). Falamos da Ala dos Namora-
dos e do registo do concerto realiza-
do no ano passado no Teatro S. Luiz.
Este álbum oferece-nos os grandes
êxitos do grupo; mas não se fica por
aqui: traz ainda ao nosso conhecimen-
to dois inéditos. O primeiro, «Ausên-
cia», é uma versão da música de
Cesária Évora que o grupo grava pela
primeira vez, e o tema «No Concerto
do Palma». «No Concerto do Palma»
resulta da dupla Catarina Furtado (le-
tra) e João Gil (música). CD e DVD
foram editados no dia 1 de Março. Ao
Vivo no S. Luiz em DVD é a estreia do
grupo neste formato. Além de parti-
lhar toda a magia que os temas mais
emblemáticos da Ala dos Namorados
ganham nas prestações ao vivo, pode-
mos ainda encontrar entrevistas com
o grupo, imagens dos ensaios e o vídeo
do primeiro single, «No Concerto do
Palma», entre outras características.
Para assinalar a estreia do grupo nes-
te formato ao adquirir o DVD os fãs
do grupo ganham ainda o CD do con-
certo.

THE
DIVINE
COMEDY
Absent
Friends
A b s e n t
Friends - o
novo disco
dos Divine
Comedy - foi gravado em Londres e

foi produzido, na sua maior parte, pelo
próprio Neil Hannon. Absent Friends
conta com a colaboração de Laurent
Laverne, DJ da Xfm, e com o multi-
instrumentalista Yann Tirsen. O álbum
cobre o período de tempo durante o
qual Neil Hannon assistiu à separação
da antiga formação do grupo. Absent
Friends é o regresso aos valores mais
Hannonianos: orquestra, narrativa lí-
rica, romantismo e fato. Os temas e
obsessões também são bem típicos de
Divine Comedy, recorrendo muito às
metáforas, esteticismo literário e per-
sonagens imaginárias: «The Wreck of
the Beautiful» é sobre um barco que
se recusa a ser enviado para o estalei-
ro, auto-destruindo-se no mar; «Come
Home Billy Bird» - dueto com a apre-
sentadora de TV e antigo membro os
Kenickie Lauren Lavern e também
single de apresentação de Absent
Friends -, é sobre um «International
business traveller» que passa toda a
música a tentar chegar a horas do jogo
de futebol do filho. Absent Friends tem
edição a 29 de Março

COURTNEY
LOVE
America’s
Sweetheart
A teimosa, di-
recta e sem-
pre contro-
versa Court-
ney Love editou o seu disco de es-
treia no dia 9 de Fevereiro. America´s
Sweetheart mostra-nos Courtney
Love tal como ela é: pura e sem qual-
quer alteração, crua e sem piedade,
esperta e agressiva, ingénua e intran-
sigente. Escrito pela própria e con-
tando com a participação de Linda
Perry – Pink, Christina Aguilera –, mú-
sicas como «All The Drugs In The
World» ou a pessoalíssima «Uncool»
- escrita em parceria com o lendário
Bernie Taupin - são testemunhos da
maneira peculiar e única como
Courtney Love vê o mundo. Tão as-
sustador como irresistível, America’s
Sweetheart deixa bem claro a razão
pela qual o mundo está apaixonado
por Courtney Love.

Música
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LENNY
KRAVITZ
Baptism
É precisa-
mente da-
qui a dois
meses que
chega Bap-
tism, o sétimo e novo disco de Lenny
Kravitz, que segue o aclamado Lenny de
2001. Composto por 13 novas músicas,
«Where Are We Runnin?» é a primeira
amostra a retirar do álbum e pode já
ser ouvido no site do artista:
www.lennykravitz.com. Gravado ao lon-
go do último ano, Baptism foi escrito,
interpretado, adaptado e produzido por
Lenny Kravitz. É ele também o respon-
sável pela maior parte dos instrumen-
tos que se ouvem ao longo do disco,
incluindo baixo e bateria. Baptism é um
disco cheio de alma, com poderosos co-
ros e com melodias que se tornam hi-
nos. O resultado final é um testemunho
de toda a sua carreira como artista, com-
positor e produtor. Dia 11 de Junho, nem
um mês depois da edição de Baptism
(com data prevista para 17 de Maio),
Lenny Kravitz volta a Portugal. Desta feita
inserido no 10º Super Bock Super Rock,
a ter lugar no Parque Tejo.

JANET
JACKSON
Damita Jo
Depois da tão
falada actua-
ção de Janet
Jackson na fi-
nal do Super
Bowl, o tema
«Just a Little While» do novo álbum a
ser editado a 29 de Março criou uma
verdadeira loucura um pouco por todo
o lado. Apesar de não ter sido escolhido
oficialmente pela editora como primei-
ro single, a sua colocação não autoriza-
da na Internet criou uma verdadeira his-
teria desde programadores de rádio ao
público em geral. Essa procura obrigou
a editora a distribuir o tema de imedia-
to para as rádios em todo o mundo. Em
Damita Jo Janet Jackson volta a traba-
lhar com a equipa de produção Jimmy
Jam and Terry Lewis, responsáveis pela

produção dos seus álbuns desde o su-
cesso de Control em 1986.

BEATLES
The Fisrt U. S.
Visit
O único filme que
revela toda a his-
tória por trás da
primeira visita dos
Beatles aos Esta-
dos Unidos e que
relata a conquista
e o início da Beatlemania naquele país,
foi editado dia 9 de Fevereiro, no mês
do 40º aniversário dessa visita. The Fisrt
U. S. Visit inclui imagens nunca antes edi-
tadas e relata as duas extraordinárias
semanas, em Fevereiro de 1964, respon-
sáveis pela paixão daquele país pelo gru-
po britânico. Filmado pelos revolucioná-
rios irmãos Maysles, The Fisrt U.S. Visit
acompanha John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison e Ringo Star bem
de perto, sendo uma inovação ao género
de trabalho que se fazia na altura. Além
de todas as imagens exclusivas, The First
U. S. Visit mostra-nos também o primei-
ro concerto no The Washington
Coliseum e as três históricas actuações
no The Ed Sullivan Show, onde se inclui
a 9 de Fevereiro quando a banda entra
pela primeira vez na casa de 73 milhões
de telespectadores.

DA
WEASEL
Re-tratamento

AIR
Talkie
Walkie

Kiki Lima
Caminho (à venda na SRS da
OM)

Alquimia da Qualidade
na Gestão dos Hospitais
Andreia Silva, Jorge Varanda
e Sónia Dória Nóbrega
Principia

Costurando as linhas da
psicopatologia borderland
Carlos Amaral Dias
Climepsi

Pânico da compreensão
ao tratamento
José Pinto Gouveia, Serafim
Carvalho e Lígia Fonseca
Climepsi



Guia Fiscal  Fascículo 1 I

Médis – Sistema Integrado de Saúde
A Médis tem como missão contribuir para a satisfação das necessidades de cuidados de saúde das famílias, através da gestão integrada de
sistemas de saúde que criem valor para financiadores, prestadores e clientes, promovendo um modelo assistencial de qualidade, inovador e
eficiente.

Neste sentido, a Médis visa participar no processo de mudança do modelo de cuidados de saúde em Portugal.

Hoje, mais de 540.000 Portugueses fazem da Médis A líder do mercado de seguros de saúde em Portugal.

A Rede Médis

A Rede Médis encontra-se implantada em todo o País, integrando milhares de Médicos de todas as especialidades, bem como centenas de
Hospitais e Centros de Meios Complementares de Diagnóstico e de Terapêutica, dispondo ainda de uma rede de médicos de primeira linha de
cuidados de saúde disponíveis para um acompanhamento individualizado a nível pessoal e familiar - os Médicos Assistentes Médis.

Esta Rede de Médicos Assistentes Médis visa garantir uma relação de proximidade baseada na confiança e no conhecimento pessoal ao mesmo
tempo que incentiva a ligação dos clientes Médis a profissionais de elevada qualificação técnica e de reconhecida competência.

O Médico Assistente Médis beneficia de um conhecimento profundo dos procedimentos da Médis em articulação com a Linha Médis auxiliando
no usufruto rápido e adequado dos benefícios dos Planos de Saúde. Esta articulação garante uma gestão mais adequada das necessidades de saúde
dos clientes Médis assegurando, dentro do Sistema Médis, um melhor acompanhamento com base numa maior disponibilidade pessoal e
telefónica.

Março / 2004

Nos dias que correm conhecer a realidade fiscal é
cada vez mais importante.

Para além de ser objecto de frequentes alterações,
a legislação fiscal caracteriza-se ainda por não ser
facilmente compreensível para os não especialistas. O
risco de um incorrecto preenchimento das declarações
fiscais corre inteiramente por conta do contribuinte, quer
se trate de desconhecimento da lei fiscal ou da sua
incorrecta interpretação. Em qualquer dos casos, para
além de eventuais riscos inerentes a estas situações, o
contribuinte pode acabar por pagar mais impostos do
que os devidos ou ainda deixar de aproveitar benefícios
fiscais disponíveis em algumas circunstâncias.

Consciente desta realidade a Revista Ordem dos
Médicos, em parceria com a Médis e a Deloitte, publica
nas suas edições de Março, Abril, Maio e Junho um
Guia Fiscal Simplificado, destacável e coleccionável,
dividido em quatro fascículos.

Direccionado para profissionais médicos, este
conjunto de fascículos tem por objectivo apresentar
uma visão geral das principais regras fiscais aplicáveis
no âmbito da sua actividade profissional, quer esta seja
desenvolvida por conta de outrém (fascículo 1), por
conta própria (fascículo 2), ou através de uma
sociedade (seja ela de profissionais – fascículo 3 – ou
comercial – fascículo 4).

Dada a sua natureza genérica, e também porque
se pretende tornar fácil a sua leitura e compreensão,
as questões são analisadas de forma simples, pelo que
não dispensam a consulta da legislação e
regulamentação em vigor,  nem, sempre que
necessário, o aconselhamento profissional. Saliente-se
ainda que as regras e valores apresentados
correspondem ao quadro legislativo em vigor no ano
de 2004 e que, tratando-se de matérias em constante
evolução, haverá que confirmar, a cada momento, a
actualidade do regime aqui sucintamente analisado.

Guia Fiscal Simplificado
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Introdução
A tributação dos rendimentos de actividades pro-
fissionais varia consoante tais actividades sejam
desenvolvidas no âmbito de uma actividade por
conta de outrém, de uma actividade por conta pró-
pria, ou através de uma sociedade de profissionais.
Para efeitos de impostos sobre o rendimento, tais
rendimentos serão enquadrados, respectivamente,
na Categoria A e na Categoria B do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS); no
último caso, na Categoria B, na sequência de um
enquadramento prévio da sociedade em sede de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecti-
vas (IRC). Quanto ao exercício da actividade com
recurso a sociedades comerciais, dever-se-á ter em
conta a tributação da sociedade em sede de IRC e
o posterior tratamento fiscal, em sede de IRS, apli-
cável aos lucros distribuídos aos respectivos sóci-
os e/ou às remunerações dos gerentes/membros de
órgãos estatutários.

No caso dos profissionais médicos que desenvol-
vam actividade por conta própria e das socieda-
des, é igualmente necessário fazer um enquadra-
mento em sede de Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA).

Neste primeiro fascículo, pretende-se estabelecer
o quadro genérico aplicável ao IRS, nomeadamen-
te no que respeita às taxas e principais deduções a
ter em conta no cálculo do imposto, com especial
incidência nos rendimentos auferidos no âmbito de
uma actividade por conta de outrém (categoria A).
Incluem-se ainda as principais regras aplicáveis no
âmbito das chamadas “manifestações de fortuna”.

O IRS
O IRS recai sobre o rendimento dos residentes em
Portugal para efeitos fiscais e sobre os ganhos da-
queles que, não residindo em território português,
aqui os obtenham.

Para os residentes, o rendimento global sujeito a
imposto resulta da soma dos rendimentos apura-
dos em cada uma das seis categorias de IRS (A, B,
E, F, G e H). A cada categoria aplicam-se regras
próprias de apuramento do valor sujeito a imposto.
Por força de regras especiais e de algumas regras
transitórias, alguns tipos de rendimentos, como as
mais-valias, beneficiam de regimes especiais, mais
vantajosos.

Apurado o rendimento global, e aplicadas as taxas
de imposto, é apurada a colecta, à qual podem ser
efectuadas deduções de diverso tipo, corresponden-
tes a benefícios fiscais ou tendentes a fazer reflec-
tir na carga fiscal a situação concreta do agregado
familiar do contribuinte.

Categoria A – Rendimentos do Trabalho Dependen-
te
Os profissionais médicos que sejam considerados tra-
balhadores dependentes (v.g., director clínico, director
de serviço, chefe da equipa de urgência, assistente hos-
pitalar) são tributados, pelo rendimento da actividade
desenvolvida, na Categoria A de IRS.

São igualmente tributados no âmbito desta categoria os
rendimentos destes profissionais que, trabalhando por
conta própria, prestem serviços a uma só entidade, des-
de que os sujeitos passivos manifestem tal intenção na
sua declaração de IRS. Uma vez exercida esta opção, a
mesma tem de ser mantida durante três anos.

O rendimento desta categoria corresponde às remune-
rações auferidas, abrangendo os salários, os prémios,
etc. Alguns subsídios, como o subsídio de alimentação,
a compensação por deslocação em viatura própria ao
serviço da entidade patronal e as ajudas de custo estão,
dentro de certos limites, excluídos de tributação.

Deduções ao Rendimento / Abatimentos
Ao rendimento bruto desta categoria pode ser deduzido
72% de doze vezes o salário mínimo nacional mais ele-
vado (ou seja, € 3.158,78 em 2004) ou 75% daquele
montante, se a diferença resultar de quotizações para
ordens profissionais (v.g., quotizações para a Ordem dos
Médicos) que sejam indispensáveis ao exercício da acti-
vidade desenvolvida exclusivamente por conta de outrém
ou de importâncias comprovadamente pagas e não re-
embolsadas referentes a despesas de formação profis-
sional. Quando o correspondente montante seja supe-
rior, é possível deduzir a totalidade das contribuições
obrigatórias para regimes de protecção social e para
subsistemas legais de saúde.

Podem ainda ser deduzidos ao rendimento bruto, os se-
guintes valores:

• Quotizações sindicais, na parte em que não consti-
tuam contrapartida de benefícios relativos a saúde,
educação, apoio à terceira idade, habitação, segu-
ros ou segurança social, acrescidos de 50%, com o
limite máximo de 1% do rendimento bruto das cate-
gorias A ou H, por sujeito passivo;

• Indemnizações pagas pelo trabalhador à sua entida-
de patronal em casos de rescisão unilateral do con-
trato individual de trabalho sem aviso prévio, sen-
tença judicial ou acordo judicialmente homologado
ou, nos restantes casos, a indemnização de valor
não superior à remuneração de base corresponden-
te ao aviso prévio, tendo como limite máximo os ren-
dimentos do trabalho dependente auferidos pelo su-
jeito passivo;

• Encargos com pensões – as importâncias
comprovadamente suportadas e não reembolsadas
respeitantes aos encargos com as pensões a que o

Fascículo 1
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sujeito passivo esteja obrigado por sentença judicial
ou por acordo homologado (v.g., pensões de alimen-
tos) nos termos da lei civil, sem qualquer limite.

Note-se ainda que o Estatuto dos Benefícios Fiscais pre-
vê, relativamente a sujeitos passivos deficientes, uma
isenção de 50% do rendimento obtido, com o limite má-
ximo de € 13. 774,86.

Taxas de IRS
São as seguintes as taxas de IRS para 2004:

Nota: Estas taxas são aplicáveis ao rendimento colectável
(i.e., soma dos rendimentos líquidos de cada categoria).
Relativamente a sujeitos passivos casados e não sepa-
rados judicialmente de pessoas e bens, ou sujeitos pas-
sivos que vivam em união de facto há pelo menos 2
anos e optem pela tributação conjunta, as taxas aplicá-
veis são as correspondentes ao rendimento colectável
dividido por dois.

Deduções à colecta
Quadro resumo das principais deduções

(1) – Despesas pessoais – O limite máximo destas de-
duções será elevado em 50% se se tratar de sujeitos
passivos ou dependentes a seu cargo cujo grau de
invalidez permanente seja igual ou superior a 60%.

(2) – Despesas de saúde – a) Despesas de saúde
efectuadas com a aquisição de bens e serviços de saú-
de que sejam isentas de IVA, ou sujeitas à taxa reduzida
de 5%, bem como os juros contraídos para o pagamento
dos mesmos, relativas ao sujeito passivo e seu agrega-
do familiar, seus ascendentes e colaterais até ao 3º grau
(desde que não possuam rendimentos superiores ao sa-
lário mínimo nacional mais elevado e com aquele vivam
em economia comum);

b) Aquisição de outros bens e serviços directamente rela-

cionados com despesas de saúde do sujeito passivo, do
seu agregado familiar, dos seus ascendentes e colaterais
até ao 3º grau, desde que devidamente justificados atra-
vés de receita médica. – limite máximo: 30%, até ao maior
dos seguintes valores: a) € 55,99 ou b) 2,5% das restan-
tes despesas de saúde, para casados/não casados.

Não são dedutíveis como despesas de saúde, os custos
com a aquisição de produtos cuja utilidade não se esgo-
te na finalidade terapêutica, ainda que prescritos por um
médico. De acordo com esta regra, despesas com cos-
méticos, colchões, cadeiras, almofadas, bicicletas, apa-
relhos de musculação, entre outros, não são considera-
das dedutíveis.

(3) – Despesas de educação – a) Despesas de educa-
ção (incluindo encargos suportados com a frequência de
estabelecimentos de ensino de línguas, teatro, música,
canto e outros) e de formação profissional. Esta última
dedução fica subordinada ao reconhecimento oficial das
entidades promotoras de formação profissional, a qual
deverá ser prestada por estabelecimentos de ensino in-
tegrados no Sistema Nacional de Educação - ou reco-
nhecidos pelo Ministério competente como tendo fins
análogos - ou por entidades reconhecidas pelos Ministé-
rios que tutelam a área de formação profissional.

(4) – Despesas com Imóveis – a) Juros e amortizações
de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou
beneficiação de imóveis para habitação própria e per-
manente, ou arrendamento devidamente comprovado
para habitação permanente do arrendatário, com excep-
ção das amortizações efectuadas para mobilização dos
saldos das contas poupança-habitação, salvo se estas
importâncias forem devidas a uma entidade residente
em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável que não tenha um estabele-
cimento estável em Portugal; b) Prestações devidas em
resultado de contratos celebrados com cooperativas de
habitação ou no âmbito do regime de compras em gru-
po, na parte que respeita a juros e amortizações das cor-
respondentes dívidas; c) Encargos suportados com ren-
das pagas referentes a contratos de arrendamento cele-
brados ao abrigo do Regime do Arrendamento Urbano,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 321-B/90, de 15 de Outu-
bro, ou pagas a título de rendas por contrato de locação
financeira relativo a imóveis para habitação própria e
permanente, efectuadas ao abrigo deste regime, na par-
te que não constituem amortização de capital, salvo se
estas importâncias forem devidas a uma entidade resi-
dente em país, território ou região sujeito a um regime
fiscal claramente mais favorável que não tenha um es-
tabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimen-
tos sejam imputáveis, e o valor anual das rendas for in-
ferior a 1/15 do valor patrimonial do prédio arrendado.

(5) – Despesas com Lares de 3ª Idade - Encargos com
lares e outras instituições de apoio à terceira idade rela-

Rendimento colectável Taxas 

Euro Marginal Parcela a abater 
0 - € 4.266 12% 0 

€ 4.266 - € 6.452 14% € 85,32 
€ 6.452 - € 15.997 24% € 730,51 

€ 15.997 - € 36.792 34% € 2.330,23 
€ 36.792 - € 53.322 38% € 3.801,83 

> € 53.322 40% € 4.868,30 

Tipo  Deduções à colecta 

Despesas 
Sujeitos 
Passivos Pessoais (1) Saúde 

(2) 
Educação 

(3) 

Seguros de 
acidentes 

pessoais e de 
vida  

Seguros de 
saúde  

Imóveis 
(4) 

Lares de 3ª 
idade (5) 

Não 
casados € 219,36 

Famílias 
Mono 

parentais 
€ 292,48 

25% até € 
55,99  

25% até 
€74,65 

Casados € 365,60 

30% até € 
584,96 

25% até 
€111,98 

25% até 
€149,31 

30% até 
€ 538, 

55 

25% até € 
315,67 

Por 
dependente € 146,24 

30% 
sem 

limite 

€ 109,68 
(3 ou mais 

dependentes) 
------  25% até 

€37,33 ------ ------ 

Por 
ascendente € 201,08 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
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tivos aos sujeitos passivos, seus ascendentes e colaterais
até ao 3º grau que não possuam rendimentos superiores
ao salário mínimo nacional mais elevado. Caso o sujeito
passivo apresente cumulativamente despesas de edu-
cação, o limite total destas deduções não poderá exce-
der € 725,19, acrescido dos montantes relativos a agre-
gados com 3 ou mais dependentes, caso existam des-
pesas de educação relativamente a todos.

Deduções à colecta - Benefícios fiscais

(1) Os limites e as percentagens serão majorados em
10% se o sujeito passivo tiver menos de 35 anos e em
5% se tiver entre 35 e 50 anos.

Manifestações de Fortuna
Com as alterações legislativas operadas pelo Orçamen-
to de Estado de 2001, passou a dever incluir-se nas de-
clarações de IRS (modelo 3) a aquisição de bens consi-
derados como “manifestações de fortuna”.

Com base nessa declaração, a lei prevê a possibilidade
de as autoridades fiscais procederem à avaliação da
matéria colectável de IRS por métodos indirectos, no-
meadamente nas seguintes situações:

• quando o contribuinte declare rendimentos que de-
monstrem, sem razão justificada, uma desproporção
superior a 50%, para menos, em relação ao rendi-
mento padrão resultante da tabela infra;

• quando falte a declaração de rendimentos e o contri-
buinte evidencie as manifestações de fortuna adian-
te enumeradas.

Na aplicação desta tabela, tomam-se em considera-
ção:

• os bens adquiridos no ano em causa ou nos três
anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer
elemento do respectivo agregado familiar;

• os bens de que frua no ano em causa o sujeito
passivo ou qualquer elemento do respectivo agre-
gado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três
anos anteriores, por sociedade na qual detenham,
directa ou indi rectamente,  par t ic ipação
maioritária, ou por entidade sediada em território
de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não per-
mita identificar o titular respectivo.

Verificando-se as premissas de que depende a apli-
cação da tabela, cabe ao sujeito passivo a prova de
que correspondem à realidade os rendimentos decla-
rados e de que é outra a fonte das manifestações de
fortuna evidenciadas, designadamente herança, do-
ação, rendimentos que não esteja obrigado a decla-
rar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito.
Caso contrário, o rendimento padrão correspondente
às manifestações de fortuna identificadas será sujei-
to a tributação às taxas marginais aplicáveis.

Exemplo Prático

Carga Fiscal suportada para diferentes rendimentos
brutos de trabalho dependente (cálculo simplificado):

Notas: (a) Na situação do sujeito passivo casado fo-
ram considerados 2 dependentes;
(b) Assumiram-se despesas de saúde no mon-
tante de € 249,00 por cada sujeito passivo;
(c) Na determinação da dedução aplicável re-
lativamente aos Planos de PPR/ PPE e PPR/
E não foi tida em conta qualquer majoração.

 Solteiro Casado/2 titulares (ª) 
Rendimento bruto € 35.000 € 70.000 

Segurança Social (SS) (€ 3.850) (€ 7.700) 
Rendimento líquido € 31.150 € 62.300 

Colecta € 8.260,77 € 16.521,54 
Despesas de saúde (b) 
(IVA 5% ou isento) 

(€ 76,19) (€ 152,39) 

Despesas de educação/ Encargos 
com lares (€ 725,19) (€ 725,19) 

Rendas/Juros e amortizações de 
empréstimos 

(€ 538,55) (€ 538,55) 

Seguros de vida/ SS voluntária (€ 55,99) (€ 111,98) 
Seguros de saúde (€ 74,65) ( € 223,97) 

Planos de PPR+ PPE+ PPR/E (c) (€ 708,37) (€ 1416,74) 
Conta Poupança Habitação (€ 587,08) (€ 587,08) 

Despesas pessoais (€ 218,24) (€ 654,72) 
Imposto liquidado (IRS) € 5.276,51 € 12.110,92 

Retenções na fonte (€ 8.225,00) (€ 16.450,00) 
Reembolso (€ 2.948,49) (€ 4.339.08) 

Carga Fiscal (SS+IRS) 26% 28% 

Manifestações de fortuna Rendimentos padrão 

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a € 250.000 20% do valor de aquisição 

Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior 
a € 50.000 e motociclos de valor igual ou superior a € 10.000 

50% do valor no ano de matrícula, com o 
abatimento de 10% por cada um dos anos 
seguintes 

Barcos de recreio de valor igual ou superior a € 25.000 
Valor no ano de registo, com o 
abatimento de 20% por cada um dos anos 
seguintes 

Aeronaves de turismo 
Valor no ano de registo, com o 
abatimento de 20% por cada um dos anos 
seguintes 

Suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio (ou por 
qualquer membro do agregado familiar) à sociedade, no ano 
em causa, de valor igual ou superior a € 50.000 

50% do valor anual 

Descrição do Benefício Fiscal Situação do Sujeito 
Passivo Limite máximo 

      
Contas Poupança-Habitação     

Valor entregue anualmente para depósito em contas poupança-habitação. Casado / Não casado 25% até € 575,57 

Planos Poupança-Reforma (PPR)/Educação     

Valor entregue anualmente para depósito em contas Poupança-
Reforma(PPR)/Educação. Casado 25% até € 1.322,82 (1) 

A dedução tem como limite o menor dos seguintes valores: 5% do rendimento 
total bruto englobado ou € 661,41 por sujeito passivo.  Não Casado 25% até € 661,41 (1) 

Planos Poupança-Acções (PPA)     

Valor aplicado anualmente em planos poupança em acções. Casado 7,5% até 399,90 
  Não Casado 7,5% até € 199,95 

Energias renováveis   

Importâncias dispendidas com a aquisição de equipamentos novos para utilização de energias renováveis 
(incluindo a aquisição de equipamentos complementares indispensáveis ao seu funcionamento), não 

susceptíveis de serem consideradas custos na categoria B.  Esta dedução não pode ser cumulável com a 
dedução relativa a encargos com imóveis. 

30% até € 714 

Aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário   

Despesas suportadas com a obtenção de aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário. 20% até €139,71 




