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E D I T O R I A L

Já não a tempo de publicar nesta re-
vista, mas disponível no site, o novo
Código Deontológico dos médicos
foi referendado pelo Plenário dos
Conselhos Regionais com um ex-
pressivo sufrágio de mais de uma
centena de votos a favor, dois con-
tra e três abstenções.

Seguramente que cada um de nós
encontrará na sua centena e meia
de artigos motivos de aprovação e
também de contrariedade. A signifi-
cativa maioria que o sufragou diz-
me que é o Código em que os mé-
dicos se revêem e, na multiplicidade
de escolhas e posturas que os ca-
racterizam, o texto que os une.

É um Código feito a pensar no do-
ente enquanto pessoa, no nosso de-
ver para com ele, que se estende,
como não poderia deixar de ser, à
sociedade que a todos nos engloba.

É um Código intransigente nos valo-
res, nos nossos valores, mas que aceita
a inevitabilidade do que ainda não co-
nhecemos, a necessidade do debate.

É um Código exigente, pois que, para
além de indicar caminhos, chama à
reflexão e tomada de decisão.

Um Código em que o nosso doente,
o nosso concidadão, a pessoa humana
está em primeiro lugar não há espa-
ço para corporativismos ou defesa
mesquinha de interesses de grupos.

É natural, pois, que o direito do do-
ente à sua autonomia, à sua decisão,
à sua liberdade de escolha do médi-
co seja garantida com carácter ine-
gociável.

Um Código exigente

É esta intransigência em nome de va-
lores do humanismo que a nossa
ética nos exige. Queiram ou não
todos os «mangas-de-alpaca» que
pretendem transformar a nossa pro-
fissão numa mera prestação de ser-
viços na dependência do gestor de
empresas.

Qualquer que seja a responsabilida-
de que tais gestores assumam, qual-
quer que seja a sua responsabilidade
em revisões ou reformas não pac-
tuaremos com os seus interesses
quando se opuserem à liberdade dos
nossos doentes.

Destes, os que forem licenciados em
Medicina terão oportunidade de ler
e de reflectir sobre o código que
também a eles agora obriga.

Principalmente no dia em que tive-
rem uma enorme vontade de impe-
dir os médicos de família de recusa-
rem a inscrição de alguém com quem
a relação médico-doente se tornou
impossível.
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I N F O R M A Ç Ã O

Terminou o curso de Medicina em
1969. Após Serviço Militar Obrigató-
rio, que cumpriu nas ex-colónias Por-
tuguesas, retomou a vida hospitalar em
1972 que orientou para a Cirurgia
Plástica e Reconstrutiva. Participou des-
de 1975 no ensino da disciplina pas-
sando a Assistente Convidado da Fa-
culdade de Medicina de Lisboa em
1982. Em 1988 prestou provas de dou-
toramento com tese baseada na pato-
logia do plexo braquial, área em que
deu um grande contributo na medici-
na portuguesa. Foi encarregue da re-
gência da Cadeira de Cirurgia Plástica

Nota biográfica sobre Prof. Doutor
Acácio Cordeiro Ferreira
O Prof. Doutor Acácio Manuel de Miranda Cordeiro Ferreira, nasceu a 26 de

Junho de 1942 na cidade do Porto. Exercia as funções Director de Serviço de

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Hospital de Santa Maria em acumula-

ção com as funções de Regente da cadeira de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

da Faculdade de Medicina de Lisboa.

e Reconstrutiva de 1988 a 1991 e de
1994 até 2008 cargo que acumulou
com a Direcção de Serviço desde 1993.
Durante todo o seu percurso profissi-
onal constituiu um verdadeiro motor
na dinamização da especialidade a ní-
vel hospitalar e académico promoven-
do ou suportando o ensino e a prática
clínica associada à especialidade. A ele
devem muitos dos internos da especi-
alidade e alunos de medicina as primei-
ras noções de Cirurgia Plástica. Pro-
moveu a realização de numerosos cur-
sos de microcirurgia no laboratório de
Cirurgia Experimental do Hospital de

Santa Maria que ajudou a de-
senvolver. Na cirurgia do
Plexo Braquial constitui uma
referência com o qual foi
possível aprender desde os
conceitos mais simples às to-
madas de decisão mais com-
plicadas numa área tão deli-
cada. Esteve presente e orga-
nizou inúmeros eventos cien-
tíficos da especialidade e vo-
luntarizou-se em regime qua-
se permanente para cargos
directivos das sociedades ci-
entíficas e colégio da especia-
lidade em que se empenhou.
Neste contexto foi eleito pe-
los seus pares para Presiden-
te da Sociedade de Cirurgia
Plástica Reconstrutiva e Esté-
tica, Presidente da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia da

Mão e Presidente do Colégio de Ci-
rurgia Plástica Reconstrutiva e Estéti-
ca. A ele se deve a última proposta de
revisão curricular do internato de Ci-
rurgia Plástica, Reconstrutiva e Estéti-
ca a aguardar publicação.
Para além do seu trajecto profissional
não é possível deixar de referir as suas
características pessoais que permitiram
uma abertura permanente à inovação,
sabendo apoiar e dar lugar aos mais
novos fazendo com que o serviço que
dirigiu nos últimos anos desse um salto
qualitativo importante nomeadamente
nas áreas da craneo-maxilo-facial,
microcirurgia, plexo braquial, recons-
trução mamária, disforias do género ou
no tratamento dos doentes queimados,
sem perder a continuidade com a forte
tradição de Cirurgia Plástica do Servi-
ço. Foi ainda um defensor acérrimo das
competências dos Cirurgiões Plásticos
em geral e dos que se encontravam na
sua dependência em particular.
É com saudade e com profunda sen-
sação de perda que o vimos partir no
passado dia 10 de Março. Com efeito,
constituiu o Prof. Acácio Cordeiro
Ferreira uma referência incontornável
da Cirurgia Portuguesa pela sua pos-
tura moral e técnica que marcou de
forma indelével quem com ele teve o
privilégio de trabalhar e conviver.

O Colégio da Especialidade de Cirur-
gia Plástica Reconstrutiva e Estética
Lisboa, 28 de Junho de 2008
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I N F O R M A Ç Ã O

O reconhecimento desta Sub-Especialidade basear-se-á no
exercício prolongado da ortodoncia e/ou na realização de
estágios em unidades diferenciadas. Será feito por um Júri
Nacional a nomear pela Ordem dos Médicos, ouvido o
Colégio da Especialidade de Estomatologia.

Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso
à Sub-Especialidade de Ortodoncia, em requerimento diri-
gido ao Conselho Nacional Executivo, através da sua Sec-
ção Regional, apresentando os seguintes documentos:

1. Certificado de inscrição na Ordem dos Médicos, com-
provando estar na posse de todos os seus direitos.

SUB-ESPECIALIDADE DE ORTODONCIA

CRITÉRIOS DE AMISSÃO POR CONSENSO
Numa fase inicial e transitória, após publicação destes critérios, decorrerá

um período de 6 meses durante o qual se poderão candidatar os esto-

matologistas com capacidade para Sub-Especialidade de Ortodoncia.
2. Comprovativo de que está inscrito na Ordem dos
Médicos como Especialista em Estomatologia.

3. Cinco exemplares do Curriculum Vitae, com o máxi-
mo de 5 folhas A4, comprovando:

– exercício profissional efectivo e continuado, na área
da Ortodoncia, durante um período mínimo de 3 anos;
– ter frequentado actividades de formação pós-gra-
duada ou contínua na área da Ortodoncia.

4. Ter parecer favorável do Júri quanto à experiência
clínica e competência técnica em Ortodoncia, demons-
trada no Curriculum Vitae.
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Por solicitação do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde passamos a pu-

blicar a seguinte carta aberta:

Carta Aberta
Lisboa, 29 de Setembro de 2008

Aos Médicos
O Governo decidiu uma redução de 30% dos preços máximos de venda ao público dos medicamentos genéricos a partir
de 1 de Outubro. Em Portugal, ao contrário de outros Países, os genéricos têm ainda preços geralmente elevados e são
prescritos ainda apenas a 1/8 dos doentes, apesar de representarem já quase 1/5 dos custos. A sua quota de mercado em
valor é muito superior à sua quota em número de embalagens vendidas.
Com esta medida pretende-se conter o ritmo de crescimento da despesa com medicamentos do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) que, nos primeiros sete meses deste ano, aumentou 5,6%, e ao mesmo tempo, abrir espaço para novos medicamen-
tos, geralmente mais eficazes e sempre mais dispendiosos.
Em termos de qualidade, eficácia e segurança, o medicamento genérico oferece as mesmas garantias que o medicamento
de marca. É um medicamento com a mesma substância activa, a mesma forma farmacêutica e dosagem, e com a mesma
indicação terapêutica do que o medicamento original, de marca, que serviu de referência ao seu fabrico.
Para entrar no mercado, os medicamentos genéricos têm de provar que são bioequivalentes ao medicamento de referên-
cia, têm a mesma segurança, que é permanentemente avaliada pelo Infarmed.
Os medicamentos genéricos têm qualidade, eficácia e segurança comprovadas, podendo ser prescritos em grande número
de doenças. Uma vez que as substâncias activas são prescritas há vários anos, o seu perfil de segurança é hoje bem
conhecido.
Com esta redução do preço dos genéricos, não apenas o SNS, mas sobretudo os cidadãos conseguirão poupanças signifi-
cativas nos seus gastos com os medicamentos, com total garantia de segurança terapêutica e de qualidade.
Nos últimos 10 anos, a utilização de genéricos em Portugal tem crescido a ritmos ímpares na Europa. Sendo verdade que
o ponto de partida era muito baixo, este sucesso fica a dever-se à crescente adesão dos médicos à prescrição de medica-
mentos genéricos.
Para aprofundar este movimento, é crucial reforçar a informação disponível aos médicos sobre as vantagens da prescrição
de genéricos sempre que, do ponto de vista terapêutico, essa seja a decisão correcta.
O preço dos medicamentos genéricos é, no mínimo, 20% ou 35% mais barato que o medicamento de marca de referência,
atingindo, a partir de 1 de Outubro próximo, 50% do preço do medicamento de marca. Os genéricos permitem atingir os
objectivos terapêuticos com menos custos, para o utente, para o SNS e para todos nós.
A eficiente utilização dos recursos públicos dedicados à Saúde é, para todos nós, um imperativo ético, pois determina a
capacidade de investimento do SNS na promoção da saúde e no diagnóstico e tratamento das doenças, de forma eficaz,
eficiente, equitativa e com qualidade crescente.
É indispensável que evoluamos no caminho da utilização racional do medicamento e da sua prescrição criteriosa que,
Governo e profissionais, reconhecem ser aquele que traz mais vantagens sociais. E nesse percurso tem sido inquestionável
o papel dos médicos no aumento da utilização destes medicamentos.
Sempre que a avaliação clínica recomende a prescrição de medicamentos, e no quadro indiscutível e inquestionável de
liberdade de decisão terapêutica por parte do médico, a opção pelos genéricos traz, assim, vários benefícios para o utente,
para o SNS e para a sociedade.
A opção pelos medicamentos genéricos é uma opção responsável que permite libertar recursos para o tratamento de mais
doentes, de novas doenças e para novos medicamentos.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Francisco Ramos

MINISTÉRIO DA SAÚDE • GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SAÚDE

I N F O R M A Ç Ã O
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Novo Código
Deontológico

aprovado
O Plenário dos Conselhos Regionais, órgão máximo deliberativo da Ordem dos Médicos, apro-
vou no dia 26 de Setembro, em reunião que decorreu no Porto, o novo Código Deontológico. O
texto final foi aprovado com apenas 2 votos contra e 3 abstenções entre os 107 delegados que
marcaram presença. Este novo documento entrará em vigor 30 dias após a sua publicação na
Revista da Ordem dos Médicos, o que irá acontecer já na próxima edição. O novo código pode
ser consultado na página da Ordem dos Médicos em:

www.ordemdosmedicos.pt

I N F O R M A Ç Ã O
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I N F O R M A Ç Ã O

Exmo Sr. Director da Revista da Or-
dem dos Médicos

Verifiquei que na referida «informa-
ção» o meu nome é citado em relação
a um artigo publicado pela revista
Maria sem que me tivesse sido pedido
qualquer tipo de esclarecimento pré-
vio, quer por parte do autor, Exmo Sr.
Dr. Vasco Maria, quer pelo corpo
redactorial da revista da Ordem dos
Médicos. Tal procedimento teria sido,
na minha opinião, mais correcto do
ponto de vista do apuramento da ver-
dade e da correcção deontológica que
fica bem em qualquer ramo de activi-
dade social ou profissional.
Como se pode constatar pelo texto,
por mim enviado em carta registada,
datado de 14 de Abril de 2008 e diri-
gida à Direcção da revista Maria, a
minha posição é totalmente concor-
dante com a tomada de posição do
Infarmed. Lamento profundamente que
o mau uso do meu nome, utilizado pela
citada revista generalista, tenha sido
reforçado pela maneira como a revis-
ta da Ordem dos Médicos tratou des-
te assunto.
Diz assim o texto por mim endereça-
do à revista Maria (publicado nesta
revista a 11 de Maio), logo que tive
conhecimento do artigo que abusiva-
mente utilizou o meu nome:

Campanha vacina contra a osteoporose
No seguimento da publicação na rubrica «informação» da edição de Julho/

Agosto de uma carta enviada pelo Infarmed sobre o assunto em epígrafe,

recebemos um pedido de resposta que passamos a transcrever:

«Exma Senhora Directora da revista
Maria

Ao abrigo dos artigos 24 e 25 da Lei
de Imprensa venho exercer o meu di-
reito de resposta e rectificação em re-
lação à citação do meu nome na revis-
ta Maria (nº1535 de 6/4/2008):

1) No mês de Março de 2008 o vosso
jornalista Rafael Marques solicitou-me,
por via telefónica, um esclarecimento
quanto a um novo tratamento para a
osteoporose, apresentado pelo referi-
do jornalista como uma «vacina».

2) Comecei por referir ao jornalista,
que o tratamento em causa não era
uma «vacina» e que essa designação
era desajustada em termos científicos
e de informação geral.

3) Apesar desse esclarecimento, surge
no artigo «Vacina contra a Osteo-
porose» (página 44), o meu nome as-
sociado a esse termo empregado de for-
ma incorrecta e em discurso directo.

4) A associação do meu nome e esta-
tuto profissional ao referido artigo é
feita totalmente contra minha vontade
e tenta colar a minha pessoa a um texto
que, na minha opinião, comporta im-
perfeições graves e informações incor-

rectas e impróprias, atendendo a que
se destinam ao público em geral.

Desta forma venho por este meio de-
marcar-me totalmente do artigo em
causa, pelo que solicito a reposição da
verdade, com o mesmo destaque em
que o meu nome foi usado de forma
imprópria pela vossa publicação.

Lisboa, 14 de Abril de 2008

Paulo Coelho
(Médico Reumatologista)»

Acresce o facto que, logo após o ocor-
rido, manifestei claramente e de forma
bastante sentida a minha indignação
junto dos responsáveis do laboratório
Novartis, os quais poderão ser teste-
munhas dessa minha posição.
Venho então, por este meio, solicitar à
Revista da Ordem dos Médicos o mes-
mo que solicitei à revista Maria: a re-
posição da verdade, com o mesmo
destaque com que o meu nome foi
usado de forma imprópria no texto
supracitado.
Lisboa, 4 de Agosto de 2008

Paulo Clemente Coelho (nº OM 30305)

Cc – Dr Vasco Maria – Infarmed; Colé-
gio da Especialidade da OM

A Ordem dos Médicos informa que os atestados previsto no art. 3º, nº 2, c) do Decreto-Lei 312/2003, de 17 de
Dezembro, não deverão ser passados. Os mesmos destinavam-se a atestar a capacidade física e psíquica para
possuir cães perigosos ou potencialmente perigosos. Após diligências da OM o Decreto-Lei em causa encontra-se
em processo de revisão, razão pela qual devem os médicos abster-se de passar tais atestados.

Atestados para detenção de cães perigosos

www.ordemdosmedicos.pt
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I N F O R M A Ç Ã O
Departamento Jurídico

Em síntese útil, importa dizer que não
se trata aqui de uma questão de viola-
ção de sigilo, já que este está intrinse-
camente ligado a um direito do pró-
prio doente, o da reserva da intimida-
de da sua vida privada.
O que está em causa é, antes sim, o
direito à informação por parte do pa-
ciente, no caso concreto, na vertente
do direito a não saber.
Com efeito, há muitos doentes que,
pelas mais diversas razões, optam cons-
cientemente por não querer conhecer
os seus próprios dados clínicos.
Trata-se de um direito que se encon-
tra consagrado no artigo 10º, nº 2 da
Convenção Europeia sobre os Direi-
tos do Homem e a Biomedicina (CEDH-
Bio)1, em vigor na ordem jurídica por-
tuguesa desde Janeiro de 2001, sendo
uma expressão do princípio da auto-
nomia da pessoa humana.
Tal expressão está também patente na
«Declaração dos Direitos dos Pacien-
tes» (Organização Mundial da Saúde
– 1994) a qual refere que «os pacien-
tes têm o direito de não serem informa-
dos a seu expresso pedido».
A renúncia acima referida pode ser ex-
pressa ou tácita mas terá, em nosso

Direito do doente
a não ser informado
A Ordem dos Médicos foi questionada sobre se constitui ou não quebra de

sigilo profissional o fornecimento de informação clínica a um doente que

explicitamente pediu para não lhe serem comunicados factos sobre o seu

estado de saúde.
entender, de ser sempre clara e ine-
quívoca, estar documentada ou ser tes-
temunhada.
O médico deve, no entanto, perante a
invocação deste direito a não saber de-
monstrar sempre a sua disponibilidade
para a informação e esclarecimento.
É de sublinhar que só, excepcionalmen-
te, pode o médico presumir que o do-
ente quer exercer o direito a não saber.
Tal presunção terá de estar fundada
num comportamento reiterado do pa-
ciente relativamente a circunstâncias
expressas no passado e de que o mé-
dico seja suficientemente conhecedor.
Em conclusão, dir-se-á que a autonomia
é um direito que pode ser exercido
mesmo quando o doente se afasta do
processo de informação e de decisão.
Todavia, não se trata de um direito
absoluto podendo, dessa forma, ser
excepcionado, tanto no interesse do
próprio doente no sentido dele tomar
medidas preventivas relativamente a
uma patologia grave a que esteja pre-
disposto e fundamentalmente para pro-
tecção de terceiros, designadamente no
que atine a prevenir a transmissão de
doenças infecto-contagiosas.
Estas excepções estão, aliás, previstas

1 Artigo 10.ºVida privada e direito à in-
formação
1 – Qualquer pessoa tem direito ao respeito
da sua vida privada no que toca a informa-
ções relacionadas com a sua saúde.
2 – Qualquer pessoa tem o direito de conhe-
cer toda a informação recolhida sobre a sua
saúde. Todavia, a vontade expressa por
uma pessoa de não ser informada deve
ser respeitada.
3 – A título excepcional, a lei pode pre-
ver, no interesse do paciente, restrições
ao exercício dos direitos mencionados
no n.º 2.
2 Artigo 26.ºRestrições ao exercício dos
direitos
1 – O exercício dos direitos e as disposições de
protecção contidos na presente Convenção
não podem ser objecto de outras restrições
senão as que, previstas na lei, constituem provi-
dências necessárias, numa sociedade democrá-
tica, para a segurança pública, a prevenção
de infracções penais, a protecção da saú-
de pública ou a salvaguarda dos direitos
e liberdades de terceiros.
2 – As restrições que constam do número
anterior não podem ser aplicadas aos artigos
11.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º e 21.º

no nº 3 do artigo 10º da CEDHBio,
acima citado e no artigo 26º da mes-
ma Convenção2.

O Consultor Jurídico
Paulo Sancho

2008-06-23
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A C T U A L I D A D E

Enquanto o relatório da IGAS consi-
dera que o direito de recusa dos mé-
dicos não é de aplicação directa e que
depende da fundamentação expressa,
a posição defendida pelo presidente da
OM vai no sentido de aplicar ao direi-
to/dever dos médicos o mesmo prin-
cípio que se aplica quando se dá aos
doentes «toda a liberdade de escolha
do médico assistente», uma liberdade
que, na realidade, é dificultada por pro-
cedimentos administrativos. Pedro
Nunes não hesita em referir que esse
é um dos pontos em que a reforma
dos Centros de Saúde está a falhar:
«por não assegurar o direito básico do
doente em poder mudar de médico».
A IGAS visitou 36 centros de saúde,
com 412 extensões, o que representa
um universo de mais de 1,6 milhões
de utentes e 871 médicos de Medicina
Geral e Familiar. Desses mais de um
milhão e meio de utentes, 8,7 por cen-
to não tem médico de família atribuí-
do. Num quadro que resume as ex-
clusões publicado no relatório da
IGAS, são indicadas 142 situações em
2005, 114 em 2006 e 69 até Julho de
2007.Realçando que a relação médi-
co/doente tem como base a confiança
e que esse é também um pilar essenci-

Dever ético de
recusar doentes

Em face do Relatório de Actividades 2007 da Inspecção Geral das Activida-

des em Saúde (IGAS) em que se analisa a exclusão de utentes dos ficheiros

de médicos de família «como eventual reacção a reclamações» apresenta-

das por aqueles e perante a afirmação contida nesse mesmo relatório em

como os médicos vêem o direito a recusar ou cancelar a inscrição do utente

como sendo absoluto, Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos (OM),

alertou que os médicos têm o «dever ético» de não aceitar um doente que

lhe demonstre desconfiança.

al para um diagnóstico acertado, Pe-
dro Nunes não hesita em afirmar que
quando há uma relação de não confi-
ança entre o doente e o médico, que
este tem, mais do que o direito, o de-
ver de transferir o doente para outro
colega com igual preparação. «Um
médico não tem a obrigação de ver
todos os doentes. Podem existir pes-
soas com quem não consiga ter uma
boa relação e isso poderá levar a er-
ros médicos: quando o doente não tem
confiança deixa de contar segredos da
sua vida pessoal e isso pode influenci-
ar o diagnóstico e até o efeito das te-
rapêuticas».
Ao contrário do que foi noticiado por
alguns órgãos de comunicação soci-
al, da leitura do documento da IGAS
não se infere qualquer punição de mé-
dicos por agressão a doentes nos hos-
pitais – páginas 46 a 48 do relatório
que se encontra disponível para con-
sulta no site da instituição – e das
penas aplicadas em 2007 não existe
nenhuma cuja fundamentação tenha
sido essa. Em contrapartida, quando
falamos de doentes excluídos das lis-
tas dos médicos de família, o basto-
nário não hesita em explicar que mui-
tas vezes são «situações de doentes

agressivos». Independentemente da
agressividade – e agressões – a que
muitos médicos são sujeitos, Pedro
Nunes realça que a mera reclamação
«já se traduz numa perturbação na
relação entre os dois», ou seja, um
entrave a uma relação de confiança
essencial a um bom acompanhamen-
to médico. Perante estas situações, a
exclusão da lista será, portanto, ine-
vitável, tornando-se um dever ético
dos médicos. E embora o bastonário
reconheça que «o sistema não con-
segue responder» a essas situações,
não deixa de salientar que não deve
ser essa a preocupação do profissio-
nal ao decidir pela manutenção – ou
não – da relação terapêutica.Sobre
esta questão, Luís Pisco, presidente da
Associação de Médicos de Clínica
Geral, defendeu que o conflito entre
médico e doente é uma realidade com-
plexa para a qual os profissionais são
treinados. «A quebra de confiança
pode minar a relação entre o médico
e o doente, mas isso não significa que,
perante uma reclamação, o médico
possa pôr o doente fora da sua lista»,
opinou, acrescentando que existe, de
ambas as partes, «falta de cultura para
lidar com o conflito».
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Embora considere escasso este prazo
não deixarei de dar a minha opinião
tendo em conta que durante vários
anos tive funções no Conselho Nacio-
nal de Ética e Deontologia da Ordem
e é deste Órgão que saiu o texto que
o CNE discutiu, modificou e aprovou,
por unanimidade como referi.
Este é o primeiro ponto que quero
salientar.
Sendo o CNE um órgão de emergên-
cia eleitoral, recente, por isso plural, e
representando maiorias sociológicas,
diversas, de Médicos das três Secções
Regionais e das Regiões Autónomas a
aprovação unânime é uma primeira
indicação da bondade do texto.
Lendo-o cuidadosamente posso apro-
vá-lo na generalidade. Mas tenho críti-
cas na especialidade. Assim:

1. Preâmbulo

É bom que distinga entre o o que é do
domínio dos princípios éticos e o que
é mais circunstancial e formal. Mas não
pode afirmar-se, como o faz este Pre-
âmbulo, que é «facto incontornável não
haver uma posição unânime sobre o
momento do seu início» referindo-se
à defesa intransigente da vida.
Ora esta afirmação é cientificamente
insustentável. É muito bem sabido
quando começa uma nova vida, vege-
tal, animal e humana: é quando se cons-
titui o «gérmen» de que todas as for-
mas de vida provêem. E esta posição é
unânime
Onde não há uma posição unânime é
sobre o valor a atribuir a cada uma
destas formas de vida. Os seres vivos

Comentários de Daniel Serrão
vegetais podem ser mortos e usados
na alimentação. Os seres vivos animais
podem ser mortos e usados na alimen-
tação para alguns, mas para outros não
podem. Os seres vivos humanos me-
recem respeito incondicional desde o
seu início, o zigoto, para uns; para ou-
tros só o merecem após um tempo,
fixado arbitrariamente, de desenvolvi-
mento: 14 dias, 10 semanas, nascimen-
to, por exemplo.
Está correcto o que é dito sobre a re-
lação entre normas éticas, normas
deontológicas e normas legais. A ética
individual, refere-se aos valores da pes-
soa, a norma deontológica refere-se a
comportamentos fundados numa éti-
ca de um grupo social (no caso, os
médicos), a norma legal regula o que é
permitido ou proibido aos cidadãos,
enquanto membros de um corpo soci-
al, e para o benefício social, esperado,
dos actos de cada um. Havendo con-
flito entre valores individuais, valores
de grupo profissional e valores de
emergência social, há lugar para a «in-
dignação» individual, para a objecção
de consciência profissional e para a
contestação, por meios legítimos, da lei.
Este é o cerne da democracia política
que só o é quando respeita a liberda-
de dos cidadãos, a idoneidade dos or-
ganismos representativos das classes
profissionais e a pluralidade política da
representação parlamentar. Nesta, a
qualidade e bondade das leis não se
esgota na maioria que as aprova.
A Ética Médica é «anterior» à Deonto-
logia e esta é «anterior» à Lei Civil. Esta
relação de precedência não é uma hi-
erarquia de poder mas uma hierarquia

de dignidade humana e de respeito
pelos Direitos Humanos. Como está
escrito na Convenção dos Direitos
Humanos e a Biomedicina, que é Lei
em Portugal e em muitos Países da
Europa Democrática, «O interesse e o
bem do Ser Humano, devem prevale-
cer sobre o interesse da Sociedade ou
da Ciência» (Artigo 2.º).

2. Artigos do Código

Apresento, pela ordem de sequência
dos Artigos, as minhas observações,
para mais fácil consulta. Umas são ape-
nas redaccionais outras são mais subs-
tantivas.

Artigo 4.º 2. Melhor redacção na últi-
ma linha «…comunicar, à Ordem, as
presumíveis infracções». Tal como está
sugere que são infracções à Ordem e
não à deontologia.

Artigo 9.º, segunda linha, acrescentar
«profissional» depois de exercício para
se saber do que se está a tratar.

Artigo 22.º, n.º3 – retirar tudo o que
aparece depois de «...competentes da
Ordem» e começa por «Os Conselhos
Regionais...». Trata-se de matéria sim-
plesmente regulamentar que é do ní-
vel de uma ordem de serviço interna e
não de um Código Deontológico.

Artigo 35.º, última linha, proponho «as
regras que condicionam a experimen-
tação em e com pessoas humanas.»
(pessoas humanas é um pleonasmo,
mas é geralmente admitido).

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos aprovou por unani-

midade em 1 de Julho uma proposta de novo Código Deontológico que sub-

mete a discussão pública até final de Setembro e que foi publicada na última

edição. Recebidas várias propostas de alteração procedemos à publicação de

todos os contributos que chegaram à OM nas páginas seguintes.

Projecto de Código Deontológico
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Artigo 36.º n.º 2. Fica melhor «reco-
nheça não ser capaz ou não possuir a
competência técnica e as capacidades
físicas e mentais exigíveis»

Artigo 37.º n.º 2. Tal como está redi-
gida parece indicar que o médico fará
uma declaração de ser um objector de
consciência e regista esta qualidade na
Ordem dos Médicos. O que é para mim
inaceitável. A objecção de consciên-
cia coloca-se ao médico caso a caso,
circunstância a circunstância. Não há
médicos «objectores de consciência»,
há médicos que numa determinada si-
tuação apresentam a sua objecção de
consciência. A Ordem não tem que fa-
zer uma lista de médicos objectores
de consciência. O direito à objecção
de consciência é exercido livremente
e não tem que ser justificado nem deve
ser objecto de qualquer registo. É ad-
missível que, mesmo em situações mui-
to análogas, o médico faça objecção
de consciência numa e não na outra.
Porque clinicamente não há dois ca-
sos iguais.
A minha proposta é suprimir este nú-
mero porque pode fazer passar a men-
sagem de que a objecção de consci-
ência não é livre mas é condicionada.

Artigo 43.º, 3. A redacção está pouco
clara. Sugiro «É considerada violação
ética grave a prática de partilha de
honorários, manifestada pela obtenção
de vantagens…».

Artigo 48.º n.º 3. Remete para o n.º 3
do Artigo 49.º que porém só tem dois
números, 1 e 2.

Capítulo II O início da vida

Artigos 55.º e 56.º – Foi adoptada uma
solução minimalista, deixando, como
se escreve no Preâmbulo, «à reflexão
ética do médico, à luz das suas convic-
ções, dos conhecimentos científicos
mais actuais e dos valores em presen-
ça» a decisão sobre o início da vida, e,
em consequência, a do respeito devi-
do ao ser humano em desenvolvimen-
to e ainda não nascido. Conjugando
esta opção com o reconhecimento do

direito à objecção de consciência, os
médicos ficam livres para escolherem
o caminho que entendam dever seguir
no que respeita à execução da lei do
Abortamento sem causa médica, nem
indicação clínica, mas por simples de-
cisão da mulher grávida. E se o aborta-
mento for considerado, a meu ver er-
radamente, como um acto de tratamen-
to médico, pode sempre ser usado o
disposto no Artigo 42.º
Num problema ético muito difícil e no
qual o consenso é impossível, talvez se
justifique a opção feita por uma ética
de mínimos.

No capítulo III, O fim da Vida, sugiro
algumas alterações para o Artigo 59.º

1. O uso de meios extraordinários de
manutenção das funções vitais deve ser
interrompido após o diagnóstico de
morte cerebral.
2. A declaração de morte cerebral deve
seguir os critérios estabelecidos pela
Ordem
3. O uso de meios extraordinários de
manutenção das funções vitais deve ser
interrompido nos casos de prognósti-
co seguramente fatal porque da sua
continuação não resulta benefício para
o doente
4. (igual ao que está no projecto)

Artigo 61.º no final é melhor usar a
mesma expressão que é «morte cere-
bral» e não do tronco encefálico.

Art. 62.º Proponho para a redacção
do princípio geral, primeira frase a se-
guinte: É lícito o uso de técnicas de
procriação medicamente assistida com
o objectivo de tratar as situações de
infertilidade conjugal. Estas técnicas…

Artigo 63.º n.º 6 (que aparece antes
do 5.) É minha posição pessoal, que
sei ser minoritária, que o uso de gâme-
tas alheios ao casal infértil não «trata»
a infertilidade desse casal; representa,
por conseguinte, a manipulação da téc-
nica e de quem a executa para satisfa-
zer um «desejo de filho» de um casal
que nunca o poderá satisfazer mesmo
que a mulher fique grávida e dê à luz

uma criança; porque a criança nasci-
da não é filha do casal infértil, mas de
um dos membros, ou de nenhum, e de
um outro(a) progenitor(a) ou de dois
progenitores alheios ao casal infértil.
O gâmeta alheio ao casal, porque trans-
porta em si uma informação genética
própria, introduz no casal infértil e no
filho(a) um elemento perturbador da
harmonia biológica e emocional do
casal infértil. Há actualmente técnicas
que reduzem a suposta necessidade,
para tratar a infertilidade de um casal,
de recurso a gâmeta alheio ao casal, a
um valor residual que poderá ser aceite
pelo casal em causa como uma situa-
ção medicamente irremediável. A medi-
calização, a todo o custo, da fertilida-
de humana não é aceitável do meu
ponto de vista.
E configura um abuso do médico, cuja
função é tratar a infertilidade e não
falsificar uma solução.

Artigo 64.º n.º 2. Não consigo com-
preender o que se pretende com o que
está escrito. A excepção referida na
segunda frase deve querer dizer que
nos casos de doença genética ligada
ao sexo será permitido fazer o diag-
nóstico do sexo para excluir os em-
briões do sexo que tem alto risco de
originar um embrião doente e transfe-
rir os do sexo «bom». Mas não tenho
a certeza. A comissão de redacção po-
derá consultar a Lei n.º12/2005 , a Lei
da PMA e os pareceres do CNECV e
redigir um, ou mais de um, Artigo para
tratar dos testes genéticos pré implan-
tação. Por exemplo no desenvolvimen-
to do Artigo 67.º

Artigo 69.º Não sei o que é «retribui-
ção» do sexo.

Artigo 89.º n.º2 Substituir «ameaçan-
do» por «declarando que irá»

Artigo 109.º n.º1 Tal como no Artigo
43.º é melhor substituir dicotomia por
«partilha de honorários». A palavra
dicotomia está dicionarizada como par-
tilha de honorários médicos mas não é
muito usada neste sentido e pode não
ser compreendida pelas novas gerações.

Projecto de Código Deontológico
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No artº 20 acrescentaria: … excep-
tua-se a divulgação de informação de
carácter clínico relevante para o pú-
blico, que deve ser feita de forma cien-
tificamente correcta, facilmente percep-
tível, contextualizada com as indica-
ções clínicas, resultados obtidos e al-
ternativas, tendo o cuidado de não in-
duzir o consumo desnecessário.

Artº 38 – criava uma alínea b):
É antiético um médico(a) ter envolvi-
mento de carácter sexual com um(a)
doente, mesmo com o consentimento
deste(a).

Artº 46 – nº2: Se houver uma directiva
escrita OU VERBAL do doente, … , o
médico deve respeitá-la (em vez de tê-
la em conta) quando aplicável…
– nº 4: … entende-se como melhor
interesse do doente a decisão que este
PRESUMIVELMENTE tomaria de for-
ma livre …

Artº 57: Deixar só eutanásia ou expli-
car o conceito distanásia

Artº 59 – Novo Título: MORTE E CUI-
DADOS NO FIM DA VIDA
Nº 3 – O uso de meios extraordinári-
os … de prognóstico provavelmente
(em vez de seguramente) fatal … não
resulte em benefício PREVISÍVEL para
o doente.

Proposta de Pedro Ponce
Nº 4 – … contra a vontade EXPRES-
SA do doente, ou por decisão consen-
sual do seu representante e do médi-
co responsável pela sua assistência.
Nº 5 – Tem o mesmo valor ético a de-
cisão de não iniciar ou de interrom-
per o uso de meios extraordinários de
manutenção de vida que venham a ser
provavelmente inúteis ou ineficazes
para obter os objectivos pretendidos.
Nº 6 – A ressuscitação cardiorespira-
tória é uma forma de terapêutica de
suporte de vida, que pode não ser ini-
ciada em caso de paragem cardiores-
piratória, se houver directiva escrita ou
verbal do doente nesse sentido. Não
existindo directiva nesse sentido, pode
o médico prescrever unilateralmente
não ressuscitação, caso considere que
a probabilidade de recuperação circu-
latória e/ou alta hospitalar com vida
pareça inexistente.
Nº 7 – Na ausência de vontade ex-
pressa do doente, havendo desacordo
irreconciliável entre o médico e o re-
presentante do doente sobre a utilida-
de de um método diagnóstico ou tera-
pêutico, deverá solicitar-se o concur-
so e arbitragem da comissão de ética
institucional ou de outro médico de
competência reconhecida pelas duas
partes.

Artº 60, nº 7 – É vedada a participa-
ção de um médico na utilização de

órgãos ou tecidos colhidos em vivo e
alvo de comercialização.

Artº 61, nº 4 –  É vedada a participa-
ção de um médico na utilização de
órgãos ou tecidos colhidos em cadá-
ver e alvo de comercialização.

Artº 93, nº 2 – Os médicos com car-
gos de decisão em entidades paga-
doras de serviços de saúde (segura-
doras, subsistemas …) estão abran-
gidos pelas normas éticas e deon-
tológicas deste código, nomeadamen-
te a procura dos melhores cuidados
de saúde para o doente, acima do
interesse económico da sua entida-
de patronal.

Artº 155 e meio – CONFLITO DE
INTERESSE
Nº 1 – O interesse do doente e o seu
acesso ao nível de cuidados mais
apropriado deve prevalecer sobre
qualquer interesse institucional, bene-
fício económico, ou incentivo finan-
ceiro do médico.
Nº 2 – O médico deve evitar qual-
quer situação em que ganhos pessoais
possam comprometer a sua capacida-
de de decisão no cuidado ao doente.
Se essa posição de conflito de interes-
se não puder ser evitada de forma al-
guma, deve ser explicitada a todos os
interessados.

O P I N I Ã O

Artigo 110.ºn.º 3. Substituir por: «Pode
também recusar-se a prestar essa co-
laboração usando o direito à objec-
ção de consciência.» A expressão «ob-
jector de consciência» sugere que é
um médico com um estatuto perma-
nente de ser objector.

Artigo 111.º n.º 2 substituir «deleté-
rio» por «muito prejudicial».

Artigo 123.º substituir «inambigua-
mente», palavra que não existe em por-
tuguês, por «e de forma não ambígua».

Penso que no Preâmbulo ou numa
nota final poderia aparecer a menção
seguinte ou equivalente:

«Sem prejuízo das disposições deste
Código pode o Médico invocar as
Declarações da Associação Médica
Mundial e a Convenção dos Direitos
Humanos e a Biomedicina do Con-
selho da Europa, bem como dos seus
Protocolos anexos, para servirem de
fundamento a decisões pessoais no
exercício da sua actividade profissi-
onal.»

Quero terminar este breve comentá-
rio prestando homenagem ao Conse-
lho Nacional de Ética e Deontologia
Medicas da Ordem e ao seu Presiden-
te, Prof. Vilaça Ramos, pelo excelente
trabalho realizado para a elaboração
deste Projecto. Tendo presidido à Co-
missão que elaborou o primeiro Códi-
go Deontológico da Ordem, após a al-
teração do sistema político, sei bem
quão difícil é encontrar as fórmulas
redaccionais que possam exprimir o
sentir ético da maioria dos membros
da nossa Classe.

Projecto de Código Deontológico
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9 de Setembro de 2008

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 2º
(Âmbito)
3. Nas circunstâncias do número an-
terior, as disposições deste Códi-
go mantêm-se com carácter indicativo
ético, podendo ser alegadas para efei-
to de objecção de consciência.

Artigo 3º
(Independência dos médicos)
2. O disposto no número anterior não
contraria a existência de hierarquias
técnicas institucionais, legal ou contra-
tualmente estabelecidas, não podendo,
contudo, em nenhum caso, um médi-
co ser constrangido a praticar actos
médicos contra sua vontade, sem pre-
juízo do disposto no artigo 7º e
41º nº1.

Artigo 4º
(Competência Exclusiva da Or-
dem dos Médicos)
1. O reconhecimento da responsabili-
dade dos médicos emergente de infrac-
ções à Deontologia Médica Deonto-
logia e Técnica Médicas, uma com-
petência disciplinar exclusiva da Ordem.

CAPÍTULO II
DEVERES DOS MÉDICOS

Artigo 5º
(Princípio Geral)
1. O médico deve exercer a sua pro-
fissão com o maior respeito pelo direi-
to à protecção da saúde dos doentes
das pessoas e da comunidade.

Versão Aprovada pelo Conselho
Regional do Centro, por unanimidade

2. O médico não deve considerar o
exercício da Medicina como uma acti-
vidade orientada para fins lucrativos,
sem prejuízo do seu direito a uma jus-
ta remuneração. devendo a profissão
ser fundamentalmente exercida em be-
nefício dos doentes e da comunidade.
3. São condenáveis todas as práticas não
justificadas pelo interesse do doente ou
que pressuponham ou criem falsas ne-
cessidades de consumo médico.
4. O médico, no exercício da sua pro-
fissão, deve igualmente e na medida que
tal não conflitue com o interesse do
seu doente, proteger a sociedade ga-
rantindo um exercício consciente, pro-
curando a maior eficácia e eficiência
na gestão rigorosa dos recursos exis-
tentes.
5. São ainda deveres dos médicos
todos aqueles referidos no Esta-
tuto da Ordem dos Médicos, no-
meadamente no seu artigo 13º.

Artigo 8º
(Greve de médicos)
1. Os médicos são titulares do direito
constitucional e legalmente regulamen-
tado de fazer ou prescindir de fa-
zer greve.
2. Tal O exercício de tal direitos não
pode, contudo, pressupor a violação
dos violar os princípios de Deonto-
logia Médica regulados neste Código.
3. Nesta conformidade devem os mé-
dicos assegurar os cuidados inadiáveis
aos doentes.
4. Devem ser sempre garantidos os
serviços mínimos. que, caso não obte-
nham outra definição, se entende como
os normalmente disponibilizados aos
domingos e feriados.

CAPÍTULO III
PUBLICIDADE

Artigo 12º
(Proibições)

3. É particularmente grave a divulga-
ção de informação susceptível de ser
considerada como garantia de
resultados ou que possa ser consi-
derada publicidade enganosa.

Artigo 14º
(Tabuletas)
2. Designação da qualidade de mé-
dico, da especialidade ou competên-
cia cuja menção seja autorizada pela
Ordem;

Artigo 15º
(Receitas médicas)
1. Encontram-se abrangidos pelo nú-
mero 2 do artigo 13º e são válidos
como receitas médicas:
d) Poderão ser válidos como receitas
formas desmaterializadas, nomeada-
mente as que resultem de transmissão
electrónica, desde que garantam a con-
fidencialidade e mediante prévia apro-
vação pela comunicação à Ordem.
3. Não são válidas como receitas as
emitidas em papel timbrado de enti-
dades comerciais, bem como sempre
que existam as que contenham
menções publicitárias ou informação
promocional não referida no art. 14º.

Artigo 17º
(Designação de especialidades)
É permitido complementar a designa-
ção da especialidade, subespecialidade
ou competência, para os efeitos dos
artigos 14º, 15º e 16º, por expressões
mais correntes e perceptíveis pelos do-
entes, mediante autorização comuni-
cação prévia da à Ordem.

CAPITULO IV
CONSULTÓRIOS MÉDICOS

Artigo 22º
(Consultório médico)
1. O consultório médico é o local de
trabalho onde o médico exerce, de um
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modo autónomo, actividade profissio-
nal privada. seja qual for a sua especi-
alidade.
2. É dever do médico comunicar à
Ordem, no prazo de noventa dias a
contar do início da actividade, a loca-
lização do seu consultório privado.
3. O médico tem obrigação de comu-
nicar à Ordem a actividade que reali-
za no seu consultório  privado quan-
do ela exceda o estrito âmbito da con-
sulta e envolva qualquer espécie de
tratamento cirúrgico ou endoscópico,
sob anestesia geral ou intervenção de
risco equivalente. Nesse caso, o con-
sultório deverá ser previamente sub-
metido à vistoria dos órgãos compe-
tentes da Ordem. Os Conselhos Regi-
onais, ou por sua delegação os Conse-
lhos Distritais têm o prazo máximo de
três meses para efectuar a vistoria e
apresentar as respectivas conclusões.
Sem este parecer não são permitidos
os actos médicos acima referidos. É ve-
dado o exercício dos actos médi-
cos referidos neste artigo sem que
os órgãos próprios da Ordem dos
Médicos procedam à vistoria do
consultório e emissão de parecer
favorável.

Artigo 26º
(Fiscalização do consultório)
1. A Ordem pode, através dos seus
órgãos próprios, proceder à vistoria do
consultório sempre que tenha dúvida
sobre a sua em conformidade nos ter-
mos dos com o disposto nos arti-
gos 23º a 25º.

Artigo 27°
(Prescrições médicas)
As prescrições fornecidas pelo médi-
co deverão ser elaboradas de forma
perceptível a poderem ser apresen-
tadas em estabelecimento da escolha
do doente.

Artigo 28º
(Proibição de substituição)
2. A proibição prevista no número
anterior não dispensa o médico de to-
mar as medidas adequadas para asse-
gurar a continuidade dos cuidados mé-
dicos aos doentes em tratamento no

momento do  até ao início da execu-
ção da pena, devendo comunicá-
las à Ordem dos Médicos.

TÍTULO II
O MÉDICO AO SERVIÇO
DO DOENTE

CAPÍTULO I
QUALIDADE DOS CUIDADOS
MÉDICOS

Artigo 37º
(Objecção de consciência)
1. O médico tem o direito de recusar a
prática de acto da sua profissão quan-
do tal prática entre em conflito com a
sua consciência, ofendendo os seus
princípios morais, religiosos, filo-
sóficos ou humanitários. , moral,
religiosa ou humanitária, ou con-
tradiga o disposto neste Código.
2. O exercício da objecção de cons-
ciência deverá ser comunicado à
Ordem, em documento registado,
sem prejuízo de dever A objecção
de consciência é manifestada em
documento registado na Ordem,
assinado pelo médico objector,
devendo a sua decisão ser imediata-
mente comunicada ao doente ou a quem
no seu lugar prestar o consentimento.

Artigo 38º
(Objecção técnica)
A recusa de subordinação a or-
dens técnicas oriundas de hierar-
quias institucionais, legal ou con-
tractualmente estabelecidas, ou a
normas de orientação adoptadas
institucionalmente, só pode ser
usada quando o médico se sentir
constrangido a praticar ou deixar
de praticar actos médicos, con-
tra a sua opinião técnica, deven-
do, nesse caso, justificar-se de for-
ma clara e por escrito.

Artigo (39º) 40º
(Livre escolha pelo doente)
1. O doente tem o direito de escolher
livremente o seu médico, nisso residin-
do um princípio fundamental da rela-
ção entre o doente e o médico e que
este deve respeitar e defender.

Artigo 40º
(Mudança de médico)
2.O médico assistente tem o dever de
respeitar o direito do doente de mu-
dar de médico e a manifestação dessa
vontade, quando expressa, devendo
mesmo antecipar-se, por dignidade pro-
fissional, à menor suspeita de que essa
vontade exista.

Artigo 46º
(Doentes incapazes de dar o con-
sentimento)
4. A actuação dos médicos deve ter
sempre como finalidade a defesa dos
melhores interesses dos doentes, com
especial cuidado relativamente aos
doentes incapazes de comunicarem a
sua opinião, entendendo-se como me-
lhor interesse do doente a decisão que
este tomaria de forma livre e esclare-
cida caso o pudesse fazer. No caso de
se considerar que as decisões dos re-
presentantes legais ou familiares são
contrárias aos melhores interesses do
doente, os médicos devem tomar me-
didas, nomeadamente do foro judicial,
requerer o suprimento judicial de
consentimento para salvaguardar os
interesses e defender o doente.

Artigo 49°
(Recusa de exames e tratamen-
tos)
1. Se o doente, ou a família ou o re-
presentante legal, depois de devi-
damente informados esgotadas to-
das as formas de esclarecimentos
adequadas, recusarem os exames ou
tratamentos indicados pelo médico,
pode este recusar-se a assisti-lo nos ter-
mos do artigo (44º) 41º, sem prejuí-
zo do disposto na parte final do
nº4 do artigo 46º.

Artigo 50º
(Revelação da verdade)
1. O diagnóstico e o prognóstico
devem, por regra, ser sempre re-
velados ao doente,A revelação da
verdade ao doente tem por base o em
respeito da pela sua dignidade, pelo
que não o fazer é desrespeitar a sua e
autonomia.
4. A revelação da verdade só pode ser
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dada a terceiros, nomeadamente fami-
liares, sem prejuízo do disposto no
artigo 89º deste Código, com o con-
sentimento expresso do doente, a não
ser menos que este seja menor ou
cognitivamente incompetente.

Artigo 51º
(Respeito pelas crenças e interes-
ses do doente)
1. O médico deve respeitar escrupulo-
samente as opções religiosas, filosófi-
cas ou ideológicas e os interesses legí-
timos do doente.
2. Todo o doente tem o direito a rece-
ber ou a recusar conforto moral e es-
piritual, nomeadamente o auxílio de
um membro qualificado da sua pró-
pria religião. Se o doente ou, na inca-
pacidade deste, os seus familiares ou
representantes legais quiserem chamar
um ministro de qualquer culto ou um
notário, o médico tem o dever de o
possibilitar no momento que conside-
re mais oportuno.
3. Se o doente ou, na incapacida-
de deste, os seus familiares ou re-
presentantes legais quiserem cha-
mar um ministro de qualquer cul-
to, um notário ou outra entidade
legalmente competente, o médi-
co tem o dever de o possibilitar
no momento que considere mais
oportuno.

CAPÍTULO II
O ÍNICIO DA VIDA

Artigo 56º
(Interrupção da gravidez)
1. O disposto no número anterior não
impede a adopção de terapêutica que
constitua o único meio capaz de pre-
servar a vida ou a saúde da grávida
ou resultare de terapêutica imprescin-
dível instituída que a fim de salvaguar-
dare a sua vida ou a saúde.
2. Sem prejuízo do princípio geral
disposto no artigo 55º deste Códi-
go, nos casos previstos em Lei, con-
quanto haja opção livre e informa-
da da mulher, o acto de que resulte
a interrupção da gravidez depende
inteiramente da consciência indi-
vidual do médico que o pratique.

CAPÍTULO IV
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E
TECIDOS HUMANOS

Artigo 60º
(Colheita de órgãos ou tecidos
humanos em pessoa viva)
5. A dádiva de órgão ou tecidos de
menores com capacidade de entendi-
mento e com manifestação de vontade,
bem como de maiores, incapazes por
razões de anomalias psíquicas, apenas
é admissível através de prévio su-
primento judicial do consentimen-
to será feita, nos termos do artigo 49º,
com as devidas adaptações.
6. É interdito ao médico participar na
colheita ou transplantação de órgãos
ou tecidos humanos resultantes de trá-
fico ilícito.

CAPÍTULO V
PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE
ASSISTIDA

Artigo 62º
(Principio geral)
É lícita eticamente admissível a pro-
criação medicamente assistida, como
forma de tratamento da esterilidade.
Estas técnicas deverão ser utilizadas
como auxiliares da concretização de
um projecto parental, o que implica a
consideração não só do desejo dos
candidatos a pais, mas sobretudo dos
interesses do futuro ser humano que
vier a ser concebido através da pro-
criação medicamente assistida.

Artigo 63º
(Casos em que o médico pode
realizar procriação medicamen-
te assistida)
2. O médico só deverá propor a téc-
nica de procriação medicamente as-
sistida que se afigure mais adequada
quando outros tratamentos não te-
nham sido bem-sucedidos, não ofere-
çam perspectivas de êxito ou não se
mostrem convenientes segundo o co-
nhecimento médico.

Artigo 65º
(Esclarecimento do médico e con-
sentimento dos doentes)

2. O consentimento dos doentes será
deverá ser feito, por escrito, nos
termos dos artigos 45º, 46º e 48º, com
as adaptações para a procriação me-
dicamente assistida.

CAPÍTULO VI
ESTERILIZAÇÃO

Artigo 66º
(Laqueação tubária e vasectomia)
3. É expressamente vedada aos médi-
cos a prática de métodos de esteriliza-
ção irreversíveis por solicitação do
Estado ou outras terceiras partes, ou
de qualquer outra forma sem consen-
timento plenamente livre e informado
do doente, prestados nos termos
do nº1 deste artigo.
4. Em casos de menores ou incapazes,
os métodos de esterilização irreversí-
veis só serão lícitos devem ser exe-
cutados após pedido devidamente
fundamentado no sentido de evitar gra-
ves riscos para a sua vida ou saúde
dos seus filhos hipotéticos e, sempre,
mediante prévio consentimento
judicial.pedido este efectuado pelo
tutor legal, com confirmação judicial
explícita, e após consentimento do
candidato informado de acordo com
as suas capacidades.

CAPÍTULO VIII
TRANSEXUALIDADE E DISFO-
RIA DE GÉNERO

Artigo 69º
(Principio geral)
É proibida a cirurgia para retribuição
transição doo sexo género em pes-
soas morfologicamente normais, salvo
nos casos clínicos adequadamente di-
agnosticados como transexualismo ou
disforia do género.

CAPÍTULO IX
OS MÉDICOS E OS INDIVÍDUOS
PRIVADOS DE LIBERDADE

Artigo 75º
(Proibição de meios coercivos)
2. Em caso de perigo para a vida ou
grave perigo para a saúde de presos
ou detidos, a recusa pelo doente dos
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actos referidos no nº 1 deste arti-
go, deverá ser confirmada por médi-
co estranho à instituição.

CAPÍTULO X
EXPERIMENTAÇÃO HUMANA

Artigo 78º
(Experimentação em casos espe-
ciais)
2. A experimentação em menores e in-
capazes é lícita eticamente admis-
sível, desde que directamente ditada
pelo interesse dos mesmos.
3. A experimentação em mulheres
grávidas só é legítima eticamente
admissível quando não possa ser
realizada noutras circunstâncias e te-
nha interesse directo para a mãe ou
para o filho e desde que dela não
possa resultar grave prejuízo
para a saúde ou para a vida do
outro.

CAPÍTULO XI
SEGREDO MÉDICO

Artigo 85º
(Princípio geral)
O segredo médico é condição
essencial ao relacionamento mé-
dico-doente, assenta no interes-
se moral, social, profissional e
ético, e pressupõe e permite uma
base de verdade e de mútua con-
fiança.O segredo médico impõe-se a
todos os médicos e constitui matéria
de interesse moral, e social.

Artigo 88º
(Escusa do segredo médico)
Excluem o dever de segredo médico:
a) O consentimento do doente ou, em
caso de impedimento, do seu re-
presentante legal quando a revelação
não prejudique terceiras pessoas com
interesse na manutenção do segredo
médico;

Artigo 89º
(Precauções que não violam o se-
gredo médico)
1. A obrigação do segredo médico não
impede que o médico tome as precau-
ções necessárias, promova ou partici-

pe em medidas de defesa sanitária, in-
dispensáveis à salvaguarda da vida e
saúde de pessoas que possam con-
tactar com o doente, nomeadamen-
te dos membros da família e outras
que residam ou se encontrem no local
onde estiver o doente.outros convi-
ventes.

Artigo 91º
(Intimação judicial)
2. Quando um médico alegue segredo
médico para não prestar esclarecimen-
tos pedidos por entidade pública, pode
deve solicitar à Ordem declaração que
ateste a natureza inviolável do segre-
do no pedido em causa.

CAPÍTULO XIII
ATESTADOS MÉDICOS

Artigo 98º
(Atestados médicos)
1. Por solicitação livre, e sem qual-
quer coacção, do doente interessa-
do ou seu legal representante, o
médico tem o dever de atestar os esta-
dos de saúde ou doença que verificou
durante a prestação do acto médico e
os tenha registado. Tal solicitação só
pode ser feita pelo próprio ou pelo seu
representante legal, livremente e sem
qualquer coacção.
2. Nos atestados médicos deve cons-
tar que foram emitidos, a pedido do
interessado ou seu representante le-
gal, a existência de doença, a data
do seu início, os impedimentos e o
tempo provável de incapacidade que
determina. Os atestados médicos,
certificados, relatórios ou decla-
rações são documentos particu-
lares destinados a fazer fé pe-
rante terceiros, são assinados
pelo seu autor de forma reco-
nhecível e só são emitidos a pe-
dido do interessado, ou do seu
representante legal, deles de-
vendo constar a menção desse
pedido.
3. Os atestados de doença, além
da correcta identificação do in-
teressado, devem afirmar, sendo
verdade, a existência de doença,
a data do seu início, os impedi-

mentos resultantes e o tempo
provável de incapacidade que de-
termine; não devem especificar
o mal de que o doente sofre, sal-
vo por solicitação expressa des-
te, devendo o médico, nesse caso,
fazer constar esse condicionalis-
mo.
3. 4. Para prorrogação do prazo de
incapacidade referido no número um
anterior, deve proceder-se à emissão
de novo atestado médico.
4. O atestado médico não deve espe-
cificar o mal de que o doente sofre,
salvo por solicitação expressa deste,
devendo o médico fazer constar esta
solicitação.
5. O médico não pode passar atesta-
dos a si próprio.

CAPÍTULO XIV
PROCESSOS CLÍNICOS

Artigo 100º
(Processo clínico, ficha clínica e
exames complementares)
3. O médico é o detentor da proprie-
dade intelectual dos registos que ela-
bora, sem prejuízo dos legítimos inte-
resses dos doentes e dea instituição
à qual eventualmente preste os servi-
ços clínicos a que correspondem tais
registos. Todavia, a instituição não
deverá usar esses registos sem
prévio conhecimento do médico
que os elaborou.
4. O doente tem direito a conhecer a
informação registada no seu proces-
so clínico, a qual lhe será transmitida,
se requerida, pelo próprio médico as-
sistente ou, no caso de instituição de
saúde, por médico designado pelo
doente para este efeito por quem
detenha a responsabilidade ins-
titucional pelo acesso à informa-
ção de saúde.
5. Os exames complementares de di-
agnóstico e terapêutica poderão ser-
lhe facultados ao doente quando este
os solicite e nas condições previs-
tas no número anterior, aceitando-
se no entanto que o material a forne-
cer seja constituído por cópias corres-
pondentes aos elementos constantes
do processo clínico.
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CAPÍTULO XV
HONORÁRIOS

Artigo 104º
(Princípio geral)
A prestação de cuidados médicos aos
doentes, não constituindo uma acti-
vidade comercial, deve ser todavia
compensada de modo a permitir a
digna subsistência do médico, o que,
no exercício clínico liberal, é garan-
tido pelo recebimento dos respecti-
vos honorários, dos quais deve
fazer prova escrita para o doen-
te e para efeitos de fiscalidade.

Artigo 105º
(Fixação e cobrança de honorá-
rios)
2. O médico deve expor, no seu local
de exercício, o preçário indicativo
dos actos médicos que pratica.
4. O médico tem a liberdade de, sem-
pre que o entender, prestar gratuita-
mente ou por valor reduzido os seus
cuidados, desde que tal não cons-
titua meio de angariação de cli-
entela.

TÍTULO IV
RELAÇÕES ENTRE MÉDI-
COS

CAPÍTULO I
SOLIDARIEDADE MÉDICA

Artigo 128º
(Solidariedade entre médicos)
2. O médico não deve fazer declara-
ções maliciosas desprimorosas ou fal-
sas sobre a competência de um cole-
ga, as possibilidades dos tratamentos
por este prescritos, os seus comporta-
mentos ou outras características e por
essa forma tentar afectar a livre esco-
lha do médico pelo doente ou a esco-
lha de um empregador.
4. Não constitui falta ao dever de soli-
dariedade, mas sim um dever éti-
co, o facto de um médico comunicar
à Ordem, de forma objectiva e com a
devida discrição, as infracções dos seus
colegas contra as regras da técnica e
ética médicas.

Artigo 132º
(Interferência com médico assis-
tente)
3. Sempre que um médico tiver
ocasionalmente acesso a infor-
mação clínica de que discorde
de forma relevante e que tenha
potenciais consequências para o
doente, não se considera haver
interferência, constituindo um
dever ético, comunicar a sua
opinião ao médico assistente do
doente.

Artigo 133º
(Médico suspenso ou dispensa-
do)
2. O médico candidato à substi-
tuição de colega suspenso ou
dispensado deve requerer à Or-
dem, autorização para celebrar o
contrato definitivo para o lugar que
vagou.

Artigo 134º
(Médico incapacitado)
3. Se estas medidas não resultarem,
deve ser informada a Ordem, desig-
nadamente para efeitos do arti-
go 12º do Estatuto da Ordem dos
Médicos.

CAPÍTULO II
RELAÇÕES COM OUTROS PRO-
FISSIONAIS DE SAÚDE

Artigo 148º
(Relações com farmacêuticos outros
profissionais de saúde)
1. A profissão médica e a farmacêuti-
ca devem ser sinérgicas com todas
as profissões da área da saúde
na procura da melhor terapêutica
farmacológica para o doente pelo que
é recomendável a relação franca e leal,
respeitando os limites de actuação de
cada uma.
2. É vedado ao médico delegar actos
médicos em farmacêuticos noutros
profissionais de saúde, sem pré-
vio conhecimento e autorização
da Ordem dos Médicos, salva-
guardando situações de risco emi-
nente de vida, nomeadamente, no
caso dos farmacêuticos, a escolha

de fármaco ou a alteração da receita
médica.
3. Sem cercear o direito de es-
clarecimento, é É proibido ao mé-
dico exercer influência sobre os do-
entes para privilegiar favorecer de-
terminadas farmácias, clínicas, hos-
pitais ou outros intervenientes
na prestação de cuidados de
saúde.
4. Deve o médico, sempre que tome
conhecimento de factos que denun-
ciem improbidade ou incompetência
de farmacêutico profissionais de
saúde, comunicá-los à Ordem res-
pectiva.

Artigo 149º
(Actos proibidos)
1. É proibida a venda pelo médico
de medicamentos ou outros artigos
ou produtos médicos pelo médico
aos seus doentes.

CAPÍTULO III
RELAÇÔES COM A INDÚS-
TRIA FARMACÊUTICA OU
OUTRAS

Artigo 155º
(Excepções)
2. Exceptuam-se ainda as ofertas, por
parte da indústria farmacêutica ou
outros fornecedores de material clíni-
co, se não corresponderem a
contrapartidas negociadas de
prescrição, de:

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

Artigo 159º
(Entrada em vigor)
O presente Código Deontológico en-
tra em vigor trinta dias após a data
da sua publicação na 2ª séria do
Diário da República. após trinta dias
a contar da data da sua publicação no
Órgão de Informação Social da Ordem
dos Médicos ou até 120 dias após a
sua aprovação no Plenário dos Con-
selhos Regionais, conforme o que ocor-
rer primeiro.
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Artigo 44º (Esclarecimento)
1 – O doente tem o direito a receber
e o médico odever de prestar o escla-
recimento sobre o diagnóstico a tera-
pêutica eo prognóstico da doença
para garantir o consenti-mento em
consciência.
2 – O esclarecimento deve incidir nos
aspectos relevantes dos actos epráticas
dos seus objectivos das suas conse-
quências funcionais dassuas alternati-
vas e dos possíveis in-convenientes da
sua nãorealização.
3-4-5-6 – O médico deve reduzir ou
mesmo recusar ainformação se esta im-
plicar a comunicação de circunstânci-
as que aserem conhecidas pelo doen-
te poriam em perigo a sua vida ou
seriamsusceptíveis de lhe causar gra-
ve dano à saúde.
Comentário:
– O nº 1 constitui um enunciado ge-
ral dos tópicos do esclarecimento
querepresenta o garante do consenti-
mento.
– O esclarecimento comopré-requisi-
to do consentimento já foi apresenta-
do no nº 1 pelo que édesnecessária a
sua referência no nº 2 que se deve cin-
gir apenas atornar mais claros e ex-
tensos os aspectos relevantes dos pro-
cedimentos diagnósticos e terapêuticos.

Proposta de alteração
do Projecto por Nuno Pereira

– O nº 6 é um aditamentoque se pren-
de com a absoluta necessidade de
explicitar no nosso Código Deonto-
lógico o chamado Privilégio Terapêutico
consagrado no artigo 157º do Código
Penal como dever de cuidado cuja vio-
lação sepode traduzir na condenação
do médico pelos danos causados pelo
esclarecimento.

Artigo 46º (Incapazes de dar o
consentimento)
1 – No caso de menores de 14 anos
ou de doentes incapazes temporaria
ou definitivamente de dar o seu con-
sentimento este deve ser solicitadoao
seu representante legal se possível.
2-3-4-5
Comentário: – No nº 1 torna-se ne-
cessário utilizar uma definição menos
vaga que a de «crianças» pois segun-
do o artigo 38º do Código Penal o
consentimento só é eficaz se for pres-
tado por quem tiver mais de 14 anos.
Por outro lado a incapacidade é do doen-
te no seu todo e não apenas da sua par-
te cognitiva. Os juristas referem-se até à
falta de capacidade para querer e en-
tender associando assim as componen-
tes volitiva e cognitiva da decisão.

Artigo 47º (Consentimento implí-
cito /presumido)
O médico deve presumir o consenti-
mento em situações urgentes na au-
sência de qualquer indicação segura
de que o doente naquele momento re-
cusaria a intervenção:

a) se o consentimento só puder ser
obtido com adiamento que implique
perigo para a vida ou perigo grave
para a saúde
b) quando o consentimento tiver
sido dado para certa intervenção
tendo vindo a realizar-se outra dife-
rente por se ter revelado imposto
como meio para evitar perigo para
a vida ou perigo grave para a saúde.

Comentário: – «Presumir o consenti-
mento implícito» é uma redundância
a evitar. Também era preferível a ex-
pressão «Consentimento presumido»
tal como exarado no Código Penal
porém não repugna manter no título
do artigo «Consentimento implícito».
Devem ser eliminados os três núme-
ros do artigo 47º já que induzem a
pensar que há três condições autóno-
mas para presumir o consentimento
ao contrário do que estabelece o arti-
go 156º do Código Penal. De facto são
necessárias sempre duas condições cu-
mulativas: por um lado a conclusão se-
gura de que o consentimento não se-
ria recusado naquele momento (um tes-
tamento não é suficiente pois não prova
com segurança o que o doente quer
no momento do tratamento) e por ou-
tro lado uma das duas condições des-
critas nas alíneas a) e b) do referido
artigo do C.P.

Artigo 48º (Formas de consenti-
mento)
1-2-3 – No caso de menores de 14
anos ou incapazes o consentimento
formal será dado pelos seus represen-
tantes legais mas o médico não fica dis-
pensado de tentar obter a concordân-
cia do doente.
Comentário: – Pelas razões aduzidas
no comentário ao artigo 46º deve cla-
rificar-se a idade dos menores. Há pais
biológicos que não são representan-
tes legais pelo que deve utilizar-se ape-
nas esta última locução. Trata-se dum
lapso a eliminar a expressão «nos ter-
mos do nº 3 do artigo 49º e do artigo
55º».

Artigo 49º (Recusa de exames e
tratamentos)
1 – Se o doente ou o representante
legal depois de devidamente informa-
dos recusarem os exames ou tratamen-
tos indicados pelo médico pode este
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recusar-se a assistir o doente nos ter-
mos do artigo 41º.
2-
Comentário: – Tal como afirmado no
comentário ao artigo 48º há família que
não é representante legal do doente
além de que no caso da recusa deve
haver mais exigência. Trata-se natural-
mente dum lapso a referência ao arti-
go 44º em vez de 41º.

Artigo 50º (Revelação da verdade)
1-2 – A revelação da verdade exige
prudência e delicadeza devendo ser
dada em toda a extensão e no ritmo
requerido pelo doente ponderados os
eventuais danos que esta lhe possa
causar sem prejuízo do disposto no nº
6 do artigo 44º.
3 – A revelação da verdade não pode
ser imposta pelo que não deve ser dada
se o doente a não quiser podendo este
indicar quem deverá ser informado em
seu lugar.
4 – A revelação da verdade só pode
ser dada a terceiros nomeadamente
familiares com o consentimento ex-
presso do doente a não ser que esteseja
menor de 14 anos ou incapaz.
Comentário: – Embora o nº 2 aflore
o Privilégio Terapêutico torna-se neces-
sário tornar bem claro que este pode
ir até à recusa de informação pelo que
se remete para o nº6 do artigo 44º.
Como já vimos a revelação da verda-
de nua e crua sem atender à excep-
ção exarada no artigo 157º do Códi-
go Penal pode conduzir a uma acusa-
ção de negligência médica.
– O nº 3 e o nº 4 referem-se à Renún-
cia Voluntária em que primeiro há a
recusa em receber a informação com
a indicação de quem a deve receber e
segundo há a forma do consentimen-
to com exclusão de menoridade e in-
capacidade. A menoridade com expli-
citação da idade como já foi defendi-
do nos comentários aos artigos 46º e
48º. Deve usar-se o termo «incapaz»
que é do domínio médico em vez de

«incompetente» que é do foro legal. A
palavra «cognitivamente» deve tam-
bém ser suprimida por ser limitadora
como já foi justificado no comentário
ao artigo 46º.

Artigo 87º(Segredo médico em
unidades de saúde públicas ou
privadas)
1-2 – Compete aos médicos referidos
no número anterior a identificação dos
elementos dos respectivos processos
clínicos que não estando abrangidos
pelo segredo médico podem ser co-
municados a entidades mesmo estra-
nhas à instituição médica que os ha-
jam solicitado.
3 – O médico é responsável por ve-
dar às administrações das unidades de
saúde públicas e privadas bem como
a quaisquer entidades não médicas o
conhecimento de elementos clínicos
que se integrem no âmbito do segre-
do médico.
4-5-
Comentário: – Em matéria não
abrangida pelo segredo médico (nº 2)
é mais clarificador fazer referência a
entidades estranhas à instituição do
que às hierarquias já que são aquelas
que trazem mais problemas na práti-
ca.
– Em matéria de segredo médico (nº
3) também é mais clarificador falar de
entidades não médicas dum modo ge-
ral – tenha-se em vista nomeadamen-
te os Tribunais – do que especificar su-
periores hierárquicos não médicos.

Artigo 89º(Precauções que não
violam o segredo médico)
1-2-3 – Um médico pode comunicar à
autoridade de saúde pública compe-
tente para requerer o internamento
compulsivo dum doente sempre que
verifique no exercício das suas funções
uma perturbação mental grave com:

a) perigo pessoal ou patrimonial
para o próprio doente ou para os
outros e recusa de tratamento

b) risco de deterioração de forma
acentuada do estado do doente na
ausência de tratamento e falta de
discernimento necessário para ava-
liar o sentido e o alcance do con-
sentimento.

Comentário: – Torna-se necessário
acrescentar ao artigo das «Precauções
que não violam o segredo médico» um
número sobre o requerimento para
internamento compulsivo nos termos
do nº 2 do artigo 13ª da Lei de Saúde
Mental (Lei nº 36/98).

Artigo 100º (Processo clínico, fi-
cha clínica e exames complemen-
tares)
1-2-3 – O médico é detentor da pro-
priedade intelectual dos registos que
elabora sem prejuízo dos legítimos in-
teresses da instituição à qual eventu-
almente preste os serviços clínicos a
que correspondem tais registos. Toda-
via a instituição não deverá usar esses
registos sem prévio conhecimento do
médico que os elaborou tendo em
conta o nº 3 do artigo 87º.
4 – O doente tem o direito a conhe-
cer a informação registada no seu pro-
cesso clínico a qual lhe será transmiti-
da se requerida pelo próprio médico
assistente ou no caso de intituição de
saúde por médico designado pelo do-
ente para esse efeito sem prejuízo do
disposto no nº 6 do artigo 44º.
Comentário: – Quanto ao nº 3 dar
conhecimento prévio ao médico da
utilização dos registos por parte da
instituição parece um gesto simpático
mas inútil se não se fizer referência ao
nº 3 do artigo 87º.
– Quanto ao nº 4 o direito de o doen-
te conhecer o que o médico registou
tem um limite dado pelo nº 6 do arti-
go 44º (Privilégio Terapêutico) senão
o médico pode ser acusado de negli-
gência como já se referiu nos comen-
tários a esse mesmo artigo e ao artigo
50º.
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O P I N I Ã O

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GE-
RAIS

Artigo 2.º (Âmbito)
2. O disposto no número anterior não
é prejudicado pelo facto de, num caso
concreto, em face da legislação em vi-
gor, não seja ser possível a sua aplica-
ção ou seja penalizada sancionada a
sua violação.
3. Nas circunstâncias do número an-
terior, as disposições deste Código
mantêm-se com carácter indicativo
ético, podendo ser alegadas para efei-
to de objecção de consciência.

CAPÍTULO II – DEVERES DOS
MÉDICOS

Artigo 5.º (Princípio Geral)
 ð1. O médico deve exercer a sua pro-
fissão, primariamente, com o maior
respeito pelo direito à protecção da
saúde das pessoas dos doentes e da
comunidade.
2. O médico não deve considerar o
exercício da Medicina como uma ac-
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tividade orientada para fins lucrativos,
sem prejuízo do seu direito a uma jus-
ta remuneração, devendo a profissão
ser fundamentalmente exercida em
benefício dos doentes e da comuni-
dade.
3. São condenáveis todas as práticas não
justificadas pelo interesse do doente
ou que pressuponham ou criem falsas
necessidades de consumo médico.

Artigo 8.º (Greve de médicos)
1. Os médicos são titulares do direito
constitucional e legalmente regulamen-
tado de fazer ou prescindir de fazer
greve.

Artigo 12.º (Proibições)
3. É particularmente grave a divulga-
ção de informação susceptível de ser
considerada como garantia de resul-
tados ou que possa ser considerada
publicidade enganosa.

Artigo 15.º (Receitas médicas)
1. Encontram-se abrangidos pelo nú-
mero 2 do artigo 13.º e são válidos
como receitas médicas:

d) Poderão ser válidos como recei-
tas formas desmaterializadas, nome-
adamente as que resultem de trans-
missão electrónica, desde que garan-
tam a confidencialidade e mediante
prévia comunicação à autorização
pela Ordem.

Artigo 17.º (Designação de espe-
cialidades)
É permitido complementar a designa-
ção da especialidade, subespecialidade
ou competência, para os efeitos dos
artigos 14.º, 15.º e 16.º, por expres-
sões mais correntes e perceptíveis pe-

los doentes, mediante comunicação
autorização da prévia à da Ordem.

CAPITULO IV – CONSULTÓRI-
OS MÉDICOS

Artigo 22.º (Consultório médico)
2. É dever do médico comunicar à
Ordem, no prazo de noventa dias a
contar do início da actividade, a loca-
lização do seu consultório privado.
3. O médico deve tem obrigação de
comunicar à Ordem a actividade que
realiza no seu consultório privado
quando ela exceda o estrito âmbito da
consulta e envolva qualquer espécie
de tratamento cirúrgico ou
endoscópico, sob anestesia geral ou
intervenção de risco equivalente. Nes-
se caso, o consultório deverá ser previ-
amente submetido à vistoria dos órgãos
competentes da Ordem. Os Conselhos
Regionais, ou por sua delegação os
Conselhos Distritais têm o prazo máxi-
mo de três meses para efectuar a visto-
ria e apresentar as respectivas conclu-
sões. Sem este parecer não são permi-
tidos os actos médicos acima referidos.
É vedado o exercício dos actos médi-
cos referidos neste artigo sem que os
órgãos próprios da Ordem dos Médi-
cos procedam à vistoria do consultó-
rio e emissão de parecer favorável.

Artigo 29.º (Transmissibilidade de
consultório)
1. É vedado aos médicos, que exercem
a profissão em consultório adquirido
por transmissão, utilizar o nome ou
designação do médico anterior em
qualquer acto da sua actividade pro-
fissional, inclusive na identificação do
próprio consultório.
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2. Exceptuam-se os casos de identifi-
cação que possa ser considerada, sem
equívocos, como homenagem a médi-
cos falecidos.

Artigo 37.º (Objecção de consci-
ência)
1. O médico tem o direito de recusar
a prática de acto da sua profissão
quando tal prática entre em conflito
com a sua consciência, ofendendo os
seus princípios morais, religiosos, filo-
sóficos ou humanitários, ou quando
haja manifesta contradição com este
Código moral, religiosa ou humanitá-
ria, ou contradiga o disposto neste
Código.

ARTIGO 38.º (Objecção técnica)
A recusa de subordinação a ordens
técnicas oriundas de hierarquias
institucionais, legal ou contratualmente
estabelecidas (conforme artigo 3.º), ou
a normas de orientação adoptadas
institucionalmente, só pode ser usada
quando o Médico se sentir constran-
gido a praticar ou deixar de praticar
actos médicos contra a sua opinião
técnica, devendo, nesse caso, justificar-
se de forma clara e por escrito.

Artigo 39.º 38.º (Dever de respei-
to)
O médico deve sempre respeitar a
pessoa do doente. A idade e o sexo
do doente e a natureza da doença são
elementos que devem ser tidos em con-
sideração no exame clínico e tratamen-
to do doente.

Artigo 42.º 41.º (Direito de recu-
sa de assistência)
1. O médico só pode recusar-se a pres-
tar assistência a um doente, desde que
desse facto não resulte prejuízo para
o doente excepto encontrando-se este
em perigo iminente de vida e desde
que haja ou não havendo outro médi-
co de qualificação equivalente a quem
o doente possa recorrer.
2. O médico que invoque objecção de
consciência ou objecção técnica para
não executar um acto, e opte pela re-
cusa de assistência, tem o dever de
fornecer todos os esclarecimentos ne-

cessários para a continuidade da as-
sistência e de advertir o doente ou a
família com a devida antecedência. O
médico pode recusar-se a continuar a
prestar assistência a um doente, quan-
do se verifiquem cumulativamente os
seguintes requisitos:

a) Não haja prejuízo para o doente,
nomeadamente por lhe ser possível
assegurar assistência por médico de
qualificação equivalente;
b) Tenha fornecido os esclarecimen-
tos necessários para a regular con-
tinuidade do tratamento;
c) Tenha advertido o doente ou a
família com a antecedência necessá-
ria a assegurar a substituição.

3. Incapacidade para controlar a do-
ença não justifica o abandono do do-
ente.
4. A exclusão de pessoa integrada em
listas de agregados familiares de utentes
a que o médico preste assistência ca-
rece, para além do previsto neste arti-
go, de fundamentação adequada, a qual
deve ser comunicada ao excluído e
apenas excepcionalmente pode ser
extensiva aos restantes membros do
agregado.

Artigo 42.º (Direito de recusa de
acto ou exame)
O médico pode recusar qualquer acto
ou exame cuja indicação clínica lhe pa-
reça mal fundamentada.

Artigo 48.º (Formas de consenti-
mento)
3. No caso de menores ou incapazes o
consentimento formal será dado pelos
pais ou representantes legais, salvo se
a lei definir limites etários diferentes
da maioridade geral, mas o médico não
fica dispensado de tentar obter a con-
cordância da pessoa do doente, nos
termos do número 3 do artigo 49.º e
do artigo 55.º.

Artigo 49° (Recusa de exames e
tratamentos)
1. Se o doente, ou a família ou o repre-
sentante legal, esgotadas todas as for-
mas de esclarecimentos adequadas,
depois de devidamente informados,
recusarem os exames ou tratamentos

indicados pelo médico, pode este re-
cusar-se a assisti-lo nos termos do ar-
tigo 44.º.

Artigo 50.º (Revelação da verda-
de)
1. O prognóstico e o diagnóstico de-
vem, por regra, ser sempre revelados
ao doente, A revelação da verdade ao
doente tem por base o  em respeito
pela da sua dignidade e pelo que não o
fazer é desrespeitar a sua autonomia.
4. A revelação da verdade só pode ser
dada a terceiros, nomeadamente famili-
ares, sem prejuízo do disposto no artigo
89.º, com o consentimento expresso do
doente, a não ser que este seja menor
ou cognitivamente incompetente.

Artigo 54.º (Acompanhante do
doente e limitação de visitas)
2. O médico só pode limitar o horário
e a duração das visitas de terceiros aos
doentes sob sua responsabilidade, se
entender necessário à saúde do doen-
te ou à defesa dos direitos de tercei-
ros, tendo em vista o normal funcio-
namento dos serviços.

CAPÍTULO II – O ÍNICIO DA VIDA

Artigo 56.º (Interrupção da gra-
videz)
1. O disposto no número anterior não
impede a adopção de terapêutica que
constitua o único meio capaz de pre-
servar a vida ou a saúde da grávida
ou resulte de terapêutica imprescindí-
vel instituída que a fim de salvaguarde
a sua vida ou saúde.
2. Nos casos previstos em Lei, con-
quanto haja opção livre e informada
da mulher, o acto de que resulte a in-
terrupção da gravidez depende intei-
ramente da consciência individual do
médico que o pratique.

CAPÍTULO III – O FIM DA VIDA

Artigo 57.º (Princípio geral)
2. Ao médico é vedada a ajuda ao sui-
cídio, a eutanásia (antecipação activa
da morte em caso de doença incurá-
vel) e a distanásia (morte dolorosa,
agonia lenta).
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Artigo 59.º (Morte)
1. O uso de meios extraordinários de
sobrevida artificial deve ser interrom-
pido em função do diagnóstico de
morte do tronco cerebral encefálico.

Artigo 61.º (Colheita de órgãos ou
tecidos em cadáveres humanos)
3. Nos casos em que se preveja a co-
lheita de órgãos para transplante é
permitida a manutenção de meios ar-
tificiais de suporte de vida após o di-
agnóstico de morte do tronco cere-
bral encefálico.

CAPÍTULO V – PROCRIAÇÃO
MEDICAMENTE ASSISTIDA

Artigo 62.º (Princípio geral)
É eticamente admissível lícita a procri-
ação medicamente assistida, como for-
ma de tratamento da esterilidade. Es-
tas técnicas deverão ser utilizadas
como auxiliares da concretização de
um projecto parental, o que implica a
consideração não só do desejo dos
candidatos a pais, mas sobretudo dos
interesses do futuro ser humano que
vier a ser concebido através da pro-
criação medicamente assistida.

CAPÍTULO VI – ESTERILIZAÇÃO

Artigo 66.º (Laqueação tubária e
vasectomia)
4. Em casos de menores ou incapazes,
os métodos de esterilização irrever-
síveis só devem ser executados serão
lícitos após pedido devidamente fun-
damentado no sentido de evitar
graves riscos para a sua vida ou saúde
dos seus filhos hipotéticos, pedido este
efectuado pelo tutor legal, com confir-
mação judicial explícita, e após con-
sentimento do candidato informado de
acordo com as suas capacidades.

CAPÍTULO VIII – TRAN-
SEXUALIDADE E DISFORIA DE
GÉNERO

Artigo 69.º (Princípio geral)
É proibida a cirurgia para transição
retribuição de género do sexo em pes-
soas morfologicamente normais, salvo

nos casos clínicos adequadamente di-
agnosticados como transexualismo ou
disforia do género.

Artigo 70.º (Condições)
O doente sujeito a terapêutica cirúr-
gica para transição de género deve ser
de maior idade, civilmente e cognitiva-
mente capaz.

Artigo 78.º (Experimentação em
casos especiais)
2. A experimentação em menores e
incapazes é eticamente admissível líci-
ta, desde que directamente ditada pelo
interesse dos mesmos.
3. A experimentação em mulheres grá-
vidas só é eticamente admissível legíti-
ma quando não possa ser realizada
noutras circunstâncias e tenha interes-
se directo para a mãe ou para o filho.

CAPÍTULO XI – SEGREDO MÉ-
DICO

Artigo 85.º (Princípio geral)
O sigilo médico é condição essencial
ao relacionamento médico-doente, as-
senta no interesse moral, social e pro-
fissional, e pressupõe e permite uma
base de verdade e de mútua confian-
ça. O segredo médico impõe-se a to-
dos os médicos e constitui matéria de
interesse moral e social.

Artigo 86.º (Âmbito do segredo
médico)
1. O médico deve guardar segredo de
todos os factos de que tenha conhe-
cimento em resultado do exercício da
sua profissão, ou por causa dele, e deve
zelar para que os seus colaboradores
e colegas se conformem com as regras
do segredo profissional, cabendo-lhe
esclarecer os membros da equipa de
saúde quanto ao carácter confidencial
das informações clínicas. O segredo
médico impõe-se em todas as circuns-
tâncias dado que resulta de um direi-
to inalienável de todos os doentes.
2. O segredo médico abrange todos
os factos que tenham chegado ao co-
nhecimento do médico no exercício
da sua profissão ou por causa dela e
compreende especialmente:

a) Os factos revelados directamente
pela pessoa pelo doente, por outrem
a seu pedido ou por terceiros com
quem tenha contactado durante a
prestação de cuidados ou por cau-
sa dela;
b) Os factos apercebidos pelo médi-
co, provenientes ou não da observa-
ção clínica do doente ou de terceiros;
c) Os factos resultantes do conheci-
mento dos meios complementares de
diagnóstico e terapêutica referentes
ao doente;
c) d) Os factos comunicados por ou-
tro médico ou profissional de saúde
obrigado, quanto aos mesmos, a se-
gredo profissional médico.

3. A obrigação de segredo médico exis-
te, quer o serviço solicitado tenha ou
não sido prestado e quer seja ou não
remunerado e é extensiva a todas as
categorias de doentes, qualquer que seja
o estatuto do local ou da entidade onde
ocorre a relação médico-doente.

Artigo 88.º (Escusa do segredo
médico)
Excluem o dever de segredo médico:

a) O consentimento do doente ou,
em caso de impedimento, do seu re-
presentante, quando a revelação não
prejudique terceiras pessoas com in-
teresse na manutenção do segredo
médico;

Artigo 89.º (Precauções que não
violam o segredo médico)
1. A obrigação do segredo médico não
impede que o médico tome as precau-
ções necessárias, promova ou partici-
pe em medidas de defesa sanitária, in-
dispensáveis à salvaguarda da vida e
saúde de pessoas que possam contactar
com o doente, nomeadamente dos
membros da família e outros conviven-
tes outras que residam ou se encon-
trem no local onde estiver o doente.
2. Sendo a preservação da vida o va-
lor fundamental, deverá o médico, em
circunstâncias em que um doente te-
nha um comportamento que traga um
risco real e significativo para a vida de
outra pessoa, tentar persuadi-lo a mo-
dificar este comportamento, nomeada-
mente ameaçando revelar a sua situa-
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ção às pessoas interessadas. Depois de
esgotados todos os esforços para ob-
ter o consentimento do doente, é de-
ver do médico proceder desse modo,
mesmo que daí resulte quebra de se-
gredo médico. No entanto, a eventual
quebra de segredo, em caso de oposi-
ção expressa do doente, obriga a que
o médico dê conhecimento do facto
ao doente e à Comissão de Ética da
instituição onde trabalhe ou, em alter-
nativa, ao Conselho Nacional de Ética
e Deontologia da Ordem dos Médi-
cos. Se o doente não modificar o seu
comportamento, apesar de advertido,
o médico deve informar as pessoas em
risco, caso as conheça, após comuni-
car ao doente que o vai fazer.
3. A participação a uma Comissão de
Ética de qualquer quebra de segredo
profissional deve ser feita antes da sua
ocorrência ou, o mais tardar, nas 24
horas seguintes. Ao decidir revelar
matéria de segredo profissional, o mé-
dico deve estar preparado para expli-
car e justificar essa decisão.
4. Quando há um pedido de informa-
ções clínicas feito por entidade que
condiciona a concessão de benefícios
ao conhecimento daquelas, o médico
deve, por sua parte, condicionar essa
revelação ao consentimento por parte
do doente.

Artigo 91.º (Intimação judicial)
2. Quando um médico alegue segredo
médico para não prestar esclarecimen-
tos pedidos por entidade pública, deve
pode solicitar à Ordem declaração que
ateste a natureza inviolável do segre-
do no pedido em causa.

Artigo 92.º (Dados médicos infor-
matizados)
2. Os ficheiros automatizados, as ba-
ses e bancos de dados médicos devem
estar sob supervisão e são da respon-
sabilidade de um médico.

CAPÍTULO XIII – ATESTADOS
MÉDICOS

Artigo 98.º (Atestados médicos)
1. Por solicitação livre, e sem qualquer
coação, do interessado doente ou seu

legal representante, o médico tem o
dever de atestar os estados de saúde
ou doença que verificou durante a pres-
tação do acto médico e tenha regista-
do. Tal solicitação só pode ser feita pelo
próprio ou pelo seu representante le-
gal, livremente e sem qualquer coac-
ção.
2. Os atestados médicos, certificados,
relatórios ou declarações são docu-
mentos particulares destinados a fazer
fé perante terceiros, são assinados pelo
seu autor de forma reconhecível e só
são emitidos a pedido do interessado,
ou do seu representante legal, deles
devendo constar a menção desse pe-
dido Nos atestados médicos deve cons-
tar que foram emitidos, a pedido do
interessado ou seu representante le-
gal, a existência de doença, a data do
seu início, os impedimentos e o tempo
provável de incapacidade que deter-
mina.
3. Os atestados de doença, além da
correcta identificação do interessado,
devem afirmar, sendo verdade, a exis-
tência de doença, a data do seu início,
os impedimentos resultantes e o tem-
po provável de incapacidade que de-
termine; O atestado médico  não de-
vem especificar o mal de que o doente
sofre, salvo por solicitação expressa
deste, devendo o médico, nesse caso,
fazer constar esse condicionalismo esta
solicitação.
4. Para prorrogação do prazo de inca-
pacidade referido no número anterior
um, deve proceder-se à emissão de
novo atestado médico.

CAPÍTULO XIV – PROCESSOS
CLÍNICOS

Artigo 100.º (Processo clínico, fi-
cha clínica e exames complemen-
tares)
3. O médico é o detentor da proprie-
dade intelectual dos registos que ela-
bora, sem prejuízo dos legítimos inte-
resses de instituição à qual eventual-
mente preste os serviços clínicos a que
correspondem tais registos. Todavia, a
instituição não deverá usar esses re-
gistos sem prévio conhecimento do
médico que os elaborou.

4. O doente tem direito a conhecer a
informação registada no seu processo
clínico, a qual lhe será transmitida, se
requerida, pelo próprio médico assis-
tente ou por quem detenha a respon-
sabilidade institucional pelo acesso à
informação de saúde ou, no caso de
instituição de saúde, por médico de-
signado pelo doente para este efeito.
(ver Lei n.º 46/2007)
5. Os exames complementares de di-
agnóstico e terapêutica poderão ser-
lhe facultados ao doente quando este
os solicite, aceitando-se no entanto que
o material a fornecer seja constituído
por cópias correspondentes aos ele-
mentos constantes do processo clíni-
co.

Artigo 101.º (Comunicações)
É dever de boa conduta o médico re-
latar, por iniciativa própria, com opor-
tunidade, sobre o internamento e so-
bre outros actos médicos major de que
seja responsável, informando o doen-
te e fornecendo dados clínicos que
assegurem a continuidade de cuidados
Sempre que o interesse do doente o
exija, o médico deve comunicar sem
demora, a qualquer outro médico as-
sistente, os elementos do processo clí-
nico necessários à continuidade dos
cuidados.

Artigo 123.º (Consulta de proces-
so clínico)
O médico perito só pode consultar o
processo clínico do examinando após
dar conhecimento a este e ao seu mé-
dico assistente, esclarecendo, claramen-
te e sem ambiguidades, inambigua-
mente a qualidade em que intervém.

Artigo 127.º (Princípio geral)
Todos os médicos têm direito a serem
tratados com respeito e consideração
pelos seus colegas, sem discriminação
ou perseguição, nomeadamente com
base no sexo, em nas origens raciais
ou nacionais ou em opiniões políticas,
ideológicas ou religiosas. ou de sexo.

Artigo 132.º (Interferência com
médico assistente)
2. Em situações de urgência ou de con-
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sulta livre por parte do doente a outro
médico não Não se considera haver
interferência nas situações de urgência
ou de consulta livre por parte do do-
ente a outro médico; todavia o médico
este tem a obrigação de advertir o pa-
ciente do prejuízo de existir uma assis-
tência médica múltipla, não consensual.

Artigo 133.º (Médico suspenso ou
dispensado)
2. O médico candidato à substituição
de colega suspenso ou dispensado,
deve, se conhecedor desse circuns-
tancialismo, requerer à Ordem autori-
zação para celebrar o contrato defini-
tivo para o lugar que vagou.

Artigo 135.º (Exercício em equipa)
3. O médico que detiver a direcção
da equipa deverá aceitar a decisão
de abstenção de actuar quando in-
vocada por algum dos seus elemen-
tos que opuser uma objecção técni-

ca científica fundamentada ou de
consciência.

Artigo 136.º (Médico como supe-
rior hierárquico ou formador)

a) Chamar prontamente esse seu su-
bordinado e confrontá-lo com o erro
cometido ou as dúvidas que possui
e o possam levar a concluir tal para
a devida correcção em ordem a cor-
rigir os erros;
b) Proceder à correcção pronta des-
se erro, nas situações que ponham
em risco a vida do doente, e entrar
em contacto com o subordinado res-
ponsável, tão rapidamente quanto
possível, para em ordem a informá-
lo da situação ocorrida;

CAPÍTULO II – RELAÇÕES EN-
TRE MÉDICOS ASSISTENTES E
MÉDICOS CONSULTORES
EXAMES E TERAPÊUTICAS
ESPECIALIZADOS

O P I N I Ã O
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CAPÍTULO III – RELAÇÔES COM
A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
OU OUTRAS

Artigo 155.º (Excepções)
2. Exceptuam-se ainda as ofertas, por
parte da indústria farmacêutica ou
outros fornecedores de material clí-
nico, se não corresponderem a
contrapartidas negociadas de pres-
crição, de:

TÍTULO VI – RESPONSABILIDA-
DE DISCIPLINAR

Artigo 159.º (Entrada em vigor)
O presente Código Deontológico en-
tra em vigor após trinta dias após a
contar da data da sua publicação no
Órgão de Informação Social da Ordem
dos Médicos ou até 120 dias após a
sua aprovação no Plenário dos Con-
selhos Regionais, conforme o que ocor-
rer primeiro.
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Código deontológico – Pro-
postas de alteração

Artigo 47º(Princípio geral)
O médico deve guardar respeito e pro-
mover a vida humana.

Artigo 48º(Terapêutica que impli-
que risco de interrupção da gra-
videz)
1. Quando a única forma de preservar
a vida da doente implique o risco de
interrupção da gravidez, deve o médi-
co assistente, salvo em casos de
inadiável urgência, convocar para uma
conferência dois médicos da especiali-
dade, sem prejuízo da consulta a ou-
tros colegas cujo parecer se possa con-
siderar necessário.
2.
3.
4.

5.
6.

Artigo 54º(Esterilização)
1. A esterilização irreversível é permi-
tida desde que reúna as seguintes con-
dições:
a) (2.a)
b) (2.b)
c) Que, salvo circunstâncias especiais,
a parte interessada tenha sido devida-
mente informada sobre a
irreversibilidade da operação e as suas
consequências.
2. (3)

Artigo 61º(Intervenções e colhei-
tas)
1. (...) consequências desses actos, o
próprio ou o seu representante legal
tiverem dado o seu consentimento ex-
presso, por escrito.

Artigo 90º(Principio geral)
1. O médico, qualquer que seja a sua
posição hierárquica dentro das enti-
dades prestadoras de cuidados de saú-
de, deve participar activamente na pro-
moção do atendimento dos doentes no
espaço de tempo que lhes for consi-
derado clinicamente mais vantajoso.
2. (1)
3. (2)

Artigo 93º(Deveres sanitários)
3º (...) devendo a comunicação ser fei-
ta às autoridades sanitárias locais.

Artigo 123º(Regras gerais)
2. O médico provido ou contratado
por quaisquer serviços de saúde (...).

O Conselho Distrital da Grande Lisboa

Cipriano Justo

Vinha, contudo, comentar outro aspec-
to: no respeitante ao Capítulo VII – In-
tervenções no genoma humano – arti-
go 68 (terapêutica genética), tenho
muitas dúvidas em que seja hoje con-
siderado anti-ético o seguinte: estan-
do excluída qualquer alteração em
células germinais de que resulte modi-
ficação genética para a descendência.

Quero começar por felicitar os responsáveis pelo Projecto porque consegui-

ram, de forma brilhante, ultrapassar o melindroso assunto da diferente posi-

ção dos médicos acerca da aceitação deontológica da prática de IVG nas

condições permitidas pela lei. Parabéns aos autores.
É muito provável, aliás, que seja esta a
via terapêutica que será mais utilizada
nos próximos anos, associada a técni-
cas de PMA!

Bem sei que está acautelada na Con-
venção de Oviedo mas, segundo o
Quintana Trias (U. Católica, Porto, 16-
17 Junho 2005) deverão retirar essa

frase nas próximas revisões. Aliás, para
muitos geneticistas médicos – nos quais
me incluo e, se bem me recordo, para
o próprio Luís Archer – esta proibi-
ção é muito pouco científica.
Como este Código, creio, irá manter-
se nos próximos anos, os prós e con-
tras da manutenção desta frase deve-
rão ser cautelosamente avaliados.

Projecto de Código Deontológico

Comentário de Heloísa Santos

Propostas do Conselho Distrital
da Grande Lisboa
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Antes de avançar mais gostaria de lem-
brar o preâmbulo do Código em vigor
desde 1985:
…dedicado fundamentalmente à divul-
gação do Código Deontológico da Or-
dem dos Médicos, que deverá ser base
orientadora da conduta profissional a
todos os níveis de actuação.
Ele vem substituir o velho Código con-
sagrado no Decreto 32.171.
Não houve que mudar os princípios bási-
cos fundamentais da ética, mas houve sim,
nalguns casos, que interpretá-los à luz de
novos factos e realidades, bem como to-
mar em consideração novas leis vigentes.
Este Código representa um consenso fi-
nal... ...sem prejuízo dos aditamentos a
cargo do Conselho Nacional de Deonto-
logia Médica, que a evolução da ciência e
os casos concretos venham a justificar.
Frente a uma degradação de valores
morais cada vez mais acentuada e às
tentativas de eliminar na nossa socie-
dade as noções de bem e de mal, impu-
nha-se de facto relembrar aos médicos
os princípios fundamentais que sempre
têm norteado a profissão. É isso que
este Código pretende fazer e se ele não
é Decreto-Lei é porque se considerou
que bem mais importante a ética médi-
ca e o valor dos direitos humanos, do
que a própria lei emanada dos gover-
nos. Se seria desejável, e mesmo ideal,
que a ética médica e a legislação coin-
cidissem, a verdade é que há exemplos
múltiplos de que nem sempre tal acon-
tece, exemplos que surgem dos mais
variados quadrantes políticos...
Será pela adesão sincera e plena aos
princípios fundamentais da ética mé-
dica que a classe saberá encontrar a
dignidade e a força, cumprindo, como
lhe cabe, a sua missão humana ao ser-
viço do doente e da comunidade,
Entremos agora na crítica construtiva
ao novo projecto de Código Deonto-
lógico, colocado em discussão pública:

Preâmbulo: Repudia-se claramente a
afirmação de «ser factor incontornável
não haver uma posição unânime sobre
o início da vida» (ver anexo) Os prin-

Sugestões de António Gentil Martins
cípios básicos da ética, sobretudo à luz
dos conhecimentos científicos actuais,
não justificam, nem permitem, soluções
«apenas» politicamente correctas.

5ª parágrafo: Igualmente alguns prin-
cípios como o da defesa intransigente
da vida, que é imprescindível manter,
devem ser abordados à luz dos conhe-
cimentos científicos mais actuais e dos
valores em presença.

7º parágrafo: ...a realidade, embora
imutável nos seus princípios básicos.
Por outro lado... legislativo geral, que
poderá tornar, à partida, legalmente ine-
ficazes, as decisões disciplinares que
resultassem da sua aplicação. Não pode
assim o Código Deontológico deixar
de reflectir a ética médica, e só esta.

10º parágrafo: fala-se em aliviar o tex-
to de referências exaustivas de regras
que estão consagradas na legislação.
Se são importantes (quais...?), deveri-
am vir no Código Deontológico, de lei-
tura obrigatória para os médicos (o
que não acontece certamente com a
legislação em geral...).

Art. 2º, 3: As (Nas) circunstâncias...

Art. 4º, 3: ...legal daquelas (destas) en-
tidades...

Art. 9º: ...adequado às regras da arte
médica (leges artis)

Art. 18º: ...derivados de provas, con-
cursos ou formação nacional ou inter-
nacional... ...que não tenham obtido a
prévia concordância da Ordem
O que acontece aos FACS ou FICS
(Fellows do American College of Surgeons
ou do International College of Surgeons,
por exemplo). Podem usar-se?

Art. 22º, 3: …Sem este parecer não
são permitidos os actos médicos aci-
ma referidos. E se o parecer não for
dado em 3 meses? Faz-se como no Art.
133º, 3? Convém dizer aqui....

Art. 24º: …instalações de entidades
não médicas das áreas dos cuidados
de saúde… Onde se incluem as Segu-
radoras ou as Ligas dos Amigos, etc.
Não será legítimo e correcto o que já
existe, nomeadamente para os aciden-
tes de trabalho?

Art. 29º: Laboratórios vendidos man-
têm o nome primitivo (Fernando Tei-
xeira. Reis Vale, etc.). Haverá incompa-
tibilidade com este artigo (não se tra-
ta de consultórios)?

Art. 36º, 2: …capacidade física e men-
tal (mentais), exigíveis.

Art. 43º, 3: …referenciação do doen-
te, ou pela prescrição de determina-
das terapêuticas.

Art. 44º, 2: …possa consentir, livremen-
te e em consciência.

Art. 47º, 4: O médico deve também
presumir o consentimento implícito,
igualmente quando, perante uma situ-
ação inesperada, mesmo não vital, ela,
em condições normais e se previamen-
te diagnosticada, teria indicação tera-
pêutica (ex. diverticulo de Meckel, em
cirurgia abdominal).

Art. 50º, 4: …cognitivamente incompeten-
te, devendo nesses casos ser solicitado o
consentimento do responsável ou tutor.

Art. 59º, 4: E se o doente recusar mei-
os «ordinários» (alimentação, hidrata-
ção. etc.). Só estão referidos meios ex-
traordinários...

Art. 60º, 1: Retirar um rim ou o lobo
esquerdo do fígado, não será «…en-
volver a diminuição grave e permanen-
te da integridade física do dador…?
É necessário ser mais claro.
6: E se a lei vier a autorizar a venda de
órgãos (o que esperamos nunca venha a
acontecer), como foi (quanto a nós er-
radamente) proposto recentemente por
um cirurgião inglês (Hadey Hakim), face

Projecto de Código Deontológico



35Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Setembro 2008

O P I N I Ã O

à escassez de órgãos para transplante?
Continuará ou não a ser tráfico ilícito?
Será fundamental afirmar que a venda de
órgãos é eticamente ilícita, como consta
aliás na Declaração da Associação Médi-
ca Mundial, de 1995, sobre transplan-
tação de órgãos humanos, e que não
nos consta tenha sido alterada e penso
ser coincidente com a posição da OMS.

Art. 63º, 1: Em termos éticos, discordo
do uso da FIV com dador que seja
exterior ao casal. Sugiro parar o pará-
grafo em …infertilidade.
A prevenção de doenças genéticas de-
verá antes resultar em adopção e não
em FIV, já que há tantas crianças a ne-
cessitar de uma família (de qualquer
modo o pai será «outro», e poderá,
como já sucedeu nos EUA, surgir a pro-
blemática dos meios-irmãos que, des-
conhecendo o facto, pretendem casar).
3: A execução das … de ovócitos, não
deve conduzir à ocorrência de embri-
ões supranumerários, tendo como re-
ferência ética que o número de embri-
ões produzidos não seja superior ao
destinado à transferência, bem como
deve também procurar reduzir a inci-
dência de gravidezes múltiplas.
Os pontos 4, 5 e 6. devem ser elimina-
dos. (Que critérios se usariam?)

Art. 64º: Discordo do ponto 2, refe-
rente ao diagnóstico pre-implantatório,
pois não só com frequência mata o em-
brião mas também, face a uma anoma-
lia, conduzirá seguramente a um abor-
to eugénico, provocado, precoce. E se
forem gémeos univitelinos?
No caso de manterem o ponto 2, do
que discordo, haverá que dizer …ris-
co de doenças ligadas ao sexo e para
as quais não seja possível a detecção
por outro método de diagnóstico ou
sem um diagnóstico genético pre-im-
plantação. Será que entramos, subrepti-
ciamente, na era da eugenia?

Art. 65º, 1: …de esterilização eventu-
almente irrerversível (irreversível),
laqueação tubária…
A possibilidade de eventual reanasto-
mose, após laqueação das trompas ou
secção dos deferentes poderá vir a
reverter «o irreversível».

3. …com confirmação judicial explicita,
e após, sempre que possível, (após con-
sentimento) consentimento do candi-
dato, informado de acordo com as suas
capacidades.
Há certamente casos em que, pela
muito baixa idade ou por incapacida-
de intelectual «total», esse consenti-
mento não pode existir, de facto.

Art. 68º: …de que (resulte) possa even-
tualmente resultar modificação…

Art. 69º: Discordo do Capítulo VIII, que
considero do âmbito das perturbações
do foro psiquiátrico, pondo sérias re-
servas aos defensores das teorias ge-
néticas e multifactoriais.
Seria indispensável que comprovassem
a verdadeira existência dos diagnósti-
cos de transsexualismo e disforia de
género, justificadas fora do âmbito psi-
quiátrico, o que nunca me foi dado a
conhecer objectivamente. É uma por-
ta demasiado aberta, embora não pos-
samos esquecer as verdadeiras ambi-
guidades sexuais em que se torna in-
dispensável atribuir um sexo.
Este artigo, a manter-se, deve dizer
…cirurgia para reatribuição (retribui-
ção) do sexo…

Art.71º, 1: Considerando o carácter
multidisciplinar e sobretudo as ambi-
guidades sexuais, é fundamental con-
siderar o papel do cirurgião pediatra.
2. c) não são o transsexualismo e a
disforia de género distúrbios mentais
permanentes? E não seria apenas nes-
tes casos «de distúrbios permanentes»,
que se justificaria a cirurgia, exacta-
mente ao contrário do sugerido no
texto em que o distúrbio mental per-
manente contra-indica a reatribuição
do sexo?

Art.72º, 2: Ao exigir que o consentimento
seja «testemunhado» não se está a pôr
em causa a privacidade do doente?

Art.78º, 3: …ou para o filho, e nunca
se puder representar perigo ou preju-
ízo para este.

Art. 84º, 2: …ensaio e (obter a garantia
da) procurar garantir a publicação…

Art. 91º, 1: …devidamente intimado
como (testemunha ou perito) réu, tes-
temunha ou perito…

Art. 94º, 3: …dar (opiniões, recomen-
dações ou tomar decisões médicas)
opiniões ou recomendações…
4: …numa informação incompleta,
(mas nesta situação). Também nesta si-
tuação excepcional…

Art. 95º, 3: …mas caso a emita é respon-
sável por ela, como recomendação, que
o médico assistente poderá ou não se-
guir, de acordo com o número anterior.

Art. 100º, 5: …e terapêutica (poderão ser-
lhe facultados) ser-lhe-ão facultados…

Art. 111º, 3: …que vise (exclusivamen-
te), mesmo que só parcialmente, o in-
teresse financeiro…

Art. 116º: Outro ponto, um 2. Igual-
mente deverá informar a Ordem de ati-
tudes, comportamentos ou acções que
possam pôr em causa a dignidade e o
prestígio da profissão médica, mesmo
para além do foro estritamente médico
(roubo, burla, crime em geral, etc.).

Art. 117º, 4: …administração (e a fina-
lidade dos fármacos prescritos).
Este final é irrealista, nunca feito na
prática e deve ser retirado do texto. A
informação sobre as razões e indica-
ções, na prática médica corrente, é oral
e não escrita.

Art. 125º, 3: …do artigo 3º, e sem pre-
juízo do artigo 37º.
4. Se se verificarem (se verificarem)…

Art. 128º, 4: …e ética médicas, ou que
possam pôr em causa a dignidade e o
pres-tígio da profissão médica (ver Art.
116º).

Art. 138º: …recíproca. A responsabili-
dade final será sempre do médico as-
sistente que o doente escolheu.

Art.155º, 3: …eventos, devendo existir
o acordo prévio da Ordem, inclusive
no que respeita a eventos internacio-
nais, e nomeadamente os fora do país.

Projecto de Código Deontológico
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Comentários/Críticas gené-
ricos:

1. Penso que o que perpassa no ex-
tenso articulado da proposta, embora
aprovada unanimemente pelo CNE,
– sobretudo nos artigos relacionados
com o início da vida, a sexualidade, a
procriação e a esterilização – é refle-
xo de concepções antropológicas e
quiçá ideológicas de vária procedên-
cia e que, porventura procurando ou
resultando de consensos feitos a cus-
to da coerência entre si de princípios
éticos que julgo fundamentais, acabam
por revelar uma atitude filosófica mui-
to sincretista e favorecedora duma vi-
são individualista da pessoa, na qual
as minhas convicções mais profundas
não se revêem.

2. Entendo que um humanismo realis-
ta e personalista, vê no ser humano,
não sobretudo cada indivíduo em si,
fechado em si, sujeito apenas de direi-
tos, mas antes, vê-o como um alguém
que é e vive e se vai fazendo, através
de uma serie de relações donde pro-
vem e às quais acrescenta outras que
vai estabelecendo ao longo da vida
– sujeito sim de direitos, mas conexos
com deveres, enquanto ser humano li-
vre e responsável.

3. Dito de outro modo: penso que esta
posição filosófica e prática – que re-
conheço pragmática e tomada como
consequência de se abdicar de princí-
pios coerentes entre si – não «corres-
ponde largamente àquilo que» pelo
menos eu e muitos outros que conhe-
ço, como «médicos, pensam ser a sua
ética» (cf. pág. 25, ibidem).

4. Não posso, assim, em consciência,
concordar (e muito menos adoptaria
como meu comportamento deonto-
lógico) com alguns dos artigos propos-
tos, mas, sinceramente consciente de
que o mundo, pelo menos o de influ-
ência Ocidental, é cada vez mais glo-
bal, plural e liberal – porventura para
o mal de muitos e para o bem de al-
guns outros – e que não devo nem
pretendo, pura e simplesmente, impor
a outros Colegas a antropo-visão per-
sonalista e solidária que partilho, dei-

xo esses artigos tal qual sem qualquer
proposta de alteração substancial, mas
apenas com alguns «retoques», embo-
ra não resista a sugerir a abolição pura
e simples de algumas outras disposições.

5. Relativamente a muitos outros arti-
gos ou números, sugiro alguns acres-
centos, no sentido de os tornar mais
completos, claros e exactos através
duma linguagem que julgo ser mais pre-
cisa ou rigorosa.

6. Penso que a proposta agora apre-
sentada aos médicos pelo CNE, devia
ser mais clara também na diferencia-
ção das situações em que o médico
(quer seja o mesmo ou outro) exerce
ora como profissional liberal e inde-
pendente ora como contratado (quer
seja pelas unidades de saúde de natu-
reza pública, cooperativa, social ou
privada). São situações ou regimes de
exercício completamente distintos e
cada vez mais frequentes e diversos no
contexto actual da acelerada transfor-
mação que leva o sistema dos serviços
de saúde em Portugal (e não só) e que
acarretam, relativamente a muitos re-
lacionamentos e aspectos, atitudes
deontológicas também muito diversas.

7. Parecem-me pouco desenvolvidos os
artigos relacionados com o exercício
médico em equipa, realidade cada vez
mais evidente e necessária à boa pra-

Maquiavel e D. Quixote – a propósito
do novo Código Deontológico
Depois de ler com a maior atenção o «projecto do/de novo Código Deonto-

lógico»/«proposta de revisão do Código Deontológico» (cf. a capa e a pág. 24,

da Revista da Ordem dos Médicos nº 92) e aproveitando-me da oportunidade

que nos é reconhecida a todos de intervir em assunto tão importante, gosta-

ria de expor os seguintes comentários genéricos que acompanham o docu-

mento anexo e no qual sugiro modificações concretas:
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tica da leges artis, passe o pleonasmo.
De facto, parece-me que a proposta
do CNE aparece, globalmente, ainda
muito centrada no exercício solitário
e liberal de uma medicina «de consul-
tório» de tempos cada vez mais idos
– ainda que a prática deva ser sempre
autónoma – o que se percebe, olhan-
do para a historia da nossa profissão,
mas já não é aceitável nas condições
actuais de uma moderna pratica clínica,
sobretudo a hospitalar. Enquanto anes-
tesiologista, sou obviamente muito sen-
sível a este aspecto e, por isso, sugiro
também algumas modificações e acres-
centos ditados pela minha experiência
hospitalar a tempo inteiro (tanto em uni-
dades públicas como privada) de quase
vinte anos naquela Especialidade.

8. Na sequência do que tão esclarece-
doramente explica o eminente jurista
e historiador Prof. Doutor Martim de
Albuquerque ao dizer (1) que «o pen-
samento tradicional português é anti-
maquiavélico» no sentido de que para
o referido pensamento «a concepção
do poder político [ou qualquer outro,
diria eu] separado da esfera moral não
podia ser de todo aceite», constato
que, alguma parte pelo menos, do po-
der da classe médica, aliás em coerên-
cia com o que já fez a sociedade de
que é membro, também estará em vias
de romper, formalmente por via deste
novo Código, com um passado «tradi-
cional português» que já lá vai. E de
facto há que reconhecer que a tradi-
ção já não é o que era – mesmo a hipo-
crática – a qual, de tanto se transfor-
mar e adaptar, corre o sério risco de,
mais tarde ou mais cedo, não ter se-
quer nada a transmitir ou entregar (em
latim, traditio) às gerações seguintes.

9. Embora lamentando profundamen-
te e até com desgosto o conformismo
ao pensamento «politicamente correc-
to» vigente, que perpassa, mais ou me-
nos assumidamente, ao longo da pro-
posta agora tornada pública – e que,
confesso, pessoalmente agrava em mim
um sentimento pesaroso, já há muito
sentido, pelo caminho que a investiga-
ção e a prática médicas encetou e pros-
segue a passos largos até chegar a um
já evidente des-humanismo senão teó-
rico, seguramente prático – devo reco-
nhecer a todos os Colegas intervenien-
tes na proposta o que adivinho ter
constituído um enorme esforço de tra-
balho. Quanto mais não seja por isso,
enquanto membro da mesma Ordem,
devo-lhes esse reconhecimento. Mas,
de facto, não fico feliz …

10. Ainda remetendo-me para Martim
de Albuquerque: no mesmo artigo1 são
citadas afirmações dele em que diz,
referindo-se ao personagem D. Quixote,
que a atitude deste se baseia «na vir-
tude e na acção esforçada, não no re-
sultado e no êxito» como aconselha a
«moral utilitária» de Maquiavel (sic). De
facto, não só o personagem genialmen-
te ficcionado por Cervantes – já nos
alvores do séc. XVII – mas também eu,
não nos revimos «numa moral utilitá-
ria» ao jeito do florentino Maquiavel.
Sinto-me assim ultrapassado, mas não
perdido.

11. Enfim, aqui ficam estes comentári-
os, fazendo uso da minha legítima li-
berdade de opinião e expressão, em-
bora sem um reconhecido direito a
«voto na matéria». Por isso não posso
em rigor dizer que estes comentários
são também uma declaração de voto,

como poderiam ser se eu votasse. Por
favor, vejam-nos sobretudo como um
desabafo, digamos terapêutico, de um
homem médico que começa a sentir
que, como referi, os espíritos que pai-
ram nos ares dos tempos o ultrapas-
saram já no seu próprio tempo crono-
lógico (de 57 anos); mas que continua
crendo, muito lúcida2 e profundamen-
te, que fomos todos – os que a isso
abrem sincera e livremente o coração
– «salvos na Esperança»3, sendo que
esta tem também muito a ver já com
este mundo.

12. E é na esperança de que sejam de
algum modo úteis, que aqui Vos envio
as sugestões contidas no documento
anexo. Quanto a estas, vejam-nas co-
mo um contributo que não deseja se-
não, em última análise, uma maior ele-
vação humana tanto das pessoas do-
entes, como da comunidade em geral
em que nos foi dado viver, como dos
próprios médicos.

Colocando-me ao Vosso dispor para
qualquer esclarecimento que eventu-
almente entendam necessário ou útil,
subscrevo-me com os meus melhores
cumprimentos a cada um de Vós.

Sugestões e comentários
 a vermelho

Artigo 2º
(Âmbito)
…
…
3. Nas circunstâncias do número an-
terior, as disposições reguladoras da

1 Na pág. 25, do artigo Cada povo tem o Príncipe
que merece, da separata Ípsilon do jornal Públi-
co de hoje mesmo, 22 de Agosto de 2008.
2 De facto, muitos e muitos séculos antes dos
chamados Iluministas reivindicarem, quase
como exclusivo seu, a metáfora da luz relati-
vamente às fontes do pleno esclarecimento, já
um Outro Se referia a Si próprio como a «Luz
do mundo» (cf. Jo 1,9; Jo 3,20-21; Jo 8,12; Jo
9,5; etc.).
3 Salvos na Esperança/Spe salvi, carta encíclica
do Papa BentoXVI, de 30 de Novembro de
2007.

Deontologia Médica mantêm-se com
carácter indicativo ético, podendo ser
alegadas para efeito de objecção de
consciência.

Artigo 3º
(Independência dos médicos)
1. O médico, no exercício da sua profis-
são, é técnica e deontologicamente inde-

pendente e responsável pelos seus actos.

[Para não ficar tão longo e porque se tra-
ta de uma disposição conexa mas distin-
ta, proponho a divisão do número ante-
rior, transpondo o conteúdo para um
número imediatamente seguinte, assim:]

2. Em caso algum o médico pode ser su-
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bordinado à orientação técnica e
deontológica de estranhos à profissão
médica no exercício das funções clínicas.
3. O disposto nos números anteriores
não contraria a existência de hierar-
quias técnicas institucionais, legal ou
contratualmente estabelecidas, não
podendo, contudo, em nenhum caso,
um médico ser constrangido a prati-
car actos médicos contra sua vontade.

Artigo 4º
(Competência Exclusiva da Or-
dem dos Médicos)
…
2. Quando as violações à Deontologia
Médica se verificam em relação a mé-
dicos que exerçam a sua profissão vin-
culados a entidades públicas, coope-
rativas, sociais ou privadas, devem es-
tas entidades limitar-se a comunicar as
presumíveis infracções à Ordem.
…

Artigo 5º
(Princípios Gerais)
1. O médico deve exercer a sua pro-
fissão com o maior respeito pelo direi-
to fundamental devido à vida de todo
e qualquer ser humano e pelo direito
à protecção da saúde dos doentes e
da comunidade.
…
…
…

Artigo 22º
(Consultório médico)
1. O consultório médico é o local de
trabalho onde o médico exerce, de um
modo autónomo, independente e libe-
ral, actividade profissional privada, seja
qual for a sua especialidade.
…
3. O médico tem obrigação de comu-
nicar à Ordem a actividade que realiza
no seu consultório quando ela exceda
o estrito âmbito da consulta, exames
ou tratamentos não extensa ou especi-
almente invasivos, isto é em todos os
casos ou procedimentos que envolvam
qualquer espécie de tratamento cirúr-
gico ou propriamente invasivo sob cui-
dados anestésicos especializados ou
intervenção de risco equivalente.

[Para não ficar tão longo e porque se
trata de uma disposição conexa mas
distinta, proponho a divisão do núme-
ro anterior, transpondo o conteúdo
para um número imediatamente se-
guinte, assim:]

4. Nos casos ou procedimentos abran-
gidos pelo número anterior, o consul-
tório onde se realizem, deverá ser pre-
viamente submetido à vistoria dos ór-
gãos competentes da Ordem. Os Con-
selhos Regionais, ou por sua delega-
ção os Conselhos Distritais têm o pra-
zo máximo de três meses para efectu-
ar a vistoria e apresentar as respecti-
vas conclusões em forma de Parecer
escrito, sem o qual não são permitidos
os actos médicos acima referidos.

Artigo 23º
(Instalações e meios técnicos)
O consultório médico deve ter insta-
lações adequadas e meios técnicos
convenientes ao exercício da profis-
são do médico. Em nenhum caso de-
vem ser realizadas actividades em con-
dições que possam comprometer a
qualidade dos actos médicos ou que
pelas suas deficiências constituam um
acréscimo, evitável, de risco clínico;
nem que possam comprometer o res-
pectivo segredo médico.

Artigo 32º
(Isenção e liberdade profissio-
nais)
1. O médico só deve tomar decisões
ditadas pela ciência, pela leges artis nos
termos do artigo 35º e por tudo o que
rectamente forma a sua consciência
moral, religiosa ou humanitária.
…

Artigo 37º
(Objecção de consciência)
1. O médico tem o direito de recusar
a prática de qualquer acto no âmbito
do exercício da sua profissão, quando
tal prática entre em conflito com a sua
consciência moral, religiosa ou huma-
nitária, ou contradiga o disposto neste
Código.
2. A objecção de consciência é mani-
festada em documento registado na

Ordem, no qual conste o(s) acto(s) a
que se refere a objecção, assinado pelo
médico objector, devendo a sua deci-
são ser imediatamente comunicada ao
doente ou a quem no seu lugar pres-
tar o consentimento.
3. A objecção de consciência não pode
ser invocada quando em situação ur-
gente e com perigo de vida ou grave
dano para a saúde, se não houver ou-
tro médico disponível a quem o doen-
te possa recorrer, nos termos do nú-
mero 1 do artigo 43º.

Artigo 38º
(Dever de respeito)
1. O médico deve sempre respeitar a
pessoa do doente. A idade, o sexo e a
natureza da doença são elementos que
devem ser tidos em consideração no
exame clínico e tratamento do doente.

[A minha experiência profissional e até
casos delicados e embaraçosos relata-
dos por outros Colegas, levam-me a
sugerir o seguinte acrescento:]

2. Durante o exame clínico e tratamen-
to do doente, o médico é livre de en-
tender como necessário um auxiliar ou
assistente cuja presença também pos-
sa dissuadir ou até, se for caso disso,
servir de testemunha na eventualida-
de de manifesta e grave falta ao res-
peito que também lhe é devido por
parte do doente.

Artigo 39º
(Livre escolha pelo doente)
O doente tem o direito de escolher
livremente o seu médico, nisso residin-
do um princípio fundamental da rela-
ção e até da confiança que deve exis-
tir entre o doente e o médico e que
este deve respeitar e defender.

Artigo 43º
(Referenciação)
1. O médico ao ajudar o doente na
escolha de outro médico, nomeada-
mente especialista, deve guiar-se ape-
nas pelo seu conhecimento profissio-
nal e pelo interesse do doente.
…
…
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Artigo 51º
(Respeito pelas crenças e interes-
ses do doente)
…
2. Todo o doente tem o direito a rece-
ber ou a recusar conforto moral e es-
piritual, nomeadamente o auxílio de
um membro qualificado da sua pró-
pria religião.

[Para não ficar tão longo e porque se
trata de uma disposição conexa mas
distinta, proponho a divisão do núme-
ro anterior, transpondo o conteúdo
para um número imediatamente se-
guinte, assim:]

3. Se o doente ou, na incapacidade
deste, os seus familiares ou represen-
tantes legais quiserem chamar um mi-
nistro da sua própria religião, qualquer
que esta seja, ou um notário, o médico
tem o dever de o possibilitar no mo-
mento que considere mais oportuno,
embora não deva adiar indefinidamen-
te a oportunidade.

Artigo 54º
(Acompanhante do doente e limi-
tação de visitas)
1. O médico respeitará o desejo do
doente em fazer-se acompanhar por
alguém da sua confiança, excepto
quando tal manifestamente possa in-
terferir com o normal desenvolvimen-
to do acto médico.
…

Artigo 55º
(Princípios gerais)
1. O médico deve guardar o maior res-
peito pela vida humana desde o momen-
to do seu início e até à morte natural.

[Parece-me que, dada a relevância
major e até a dignidade desta questão
fundamental do «momento do início»
da vida humana, é muito insuficiente
uma referência apenas, a esta matéria,
no Preâmbulo do Código. O próprio
dever de pensar sobre isto e a conse-
quente acção dos médicos deve ser
objecto de uma disposição também no
articulado do Código, pelo que sugiro
se acrescente um número 2, assim:]

2. Em consequência da carência de
uma manifesta posição unânime so-
bre o momento do início da vida hu-
mana, deve cada médico fazer a sua
reflexão a esse respeito, tendo sem-
pre em conta os progressos do co-
nhecimento científico e da reflexão
ética; e agir, no âmbito do exercício
da sua profissão, em coerência e con-
formidade com o que conclua e no
respeito pelo princípio ético geral da
prudência.

Artigo 56º
(Aborto)

[Aborto, trata-se de um termo ainda
corrente na literatura médica que só
uma deslocada cedência ao «politica-
mente correcto», pode justificar a no-
vidade da sua total censura na pro-
posta do CNE e sua substituição pelo
uso, agora exclusivo, do neologismo se-
manticamente inexacto de interrupção
da gravidez. Pessoalmente considero
esta eventual mudança, altamente de-
plorável e uma cedência inaceitável.
Para além deste aspecto, penso que a
redacção deste artigo está confusa, pelo
que sugiro as seguintes modificações
na sua redacção, as quais, não modifi-
cando de modo algum o sentido ago-
ra proposto pelo CNE, apenas o tor-
nam mais claro:]

O disposto no número 1 do artigo
anterior não impede a adopção de acto
pela parte médica que constitua o úni-
co meio capaz de preservar a vida da
grávida, mesmo com prejuízo directo
e irreversível da vida embrionária ou
fetal ou ainda que este prejuízo seja
resultado indirecto de terapêutica im-
prescindível instituída a fim de salva-
guardar a sua vida, caso seja essa a
opção da grávida devidamente escla-
recida e consentida.

Artigo 57º
(Princípio geral)
1. O médico deve respeitar a dignida-
de humana da pessoa do doente, sem-
pre e até à fase terminal da sua doen-
ça e vida; e no momento da sua ago-
nia e morte.

[Ao falar-se ou referir-se explicitamente
à dignidade do doente, este não pode
ser simplesmente reduzido a esta con-
dição, pois antes de tudo o mais é sem-
pre e em qualquer circunstância uma
pessoa humana.]

2. Ao médico é vedada a promoção e
a ajuda ao suicídio, assim como a pro-
moção e execução quer da eutanásia
quer da distanásia.

Artigo 58º
(Cuidados paliativos)
…
2. Os cuidados paliativos, com o ob-
jectivo de minimizar ao máximo o so-
frimento e melhorar, tanto quanto pos-
sível, a qualidade da vida e mesmo da
agonia e até do momento da morte
dos doentes, constituem o padrão do
tratamento nestas situações e a forma
mais condizente com a dignidade do
ser humano.

Artigo 59º
(Morte)
…
2. Este diagnóstico e correspondente
declaração devem ser verificados, pro-
cessados e assumidos de acordo com
os critérios definidos pela Ordem.
…
…
5. Não se consideram meios extraor-
dinários de manutenção da vida, mes-
mo que administrados por via artifici-
al, a hidratação e a alimentação; nem a
administração por meios simples de
pequenos débitos de oxigénio suple-
mentar.

Artigo 61º
(Colheita de órgãos ou tecidos
em cadáveres humanos)
…
…
3. Nos casos em que se preveja a co-
lheita de órgãos para transplante é
permitida a manutenção, no cadáver,
de meios artificiais de suporte da vida
dos órgãos a colher dele, após o di-
agnóstico de morte do tronco ence-
fálico do dador.
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Artigo 62º
(Principio geral)
1. É lícita a procriação medicamente
assistida, como forma de ultrapassar a
esterilidade.

[Para não ficar tão longo e porque se
trata de uma disposição conexa mas
distinta, proponho a divisão do núme-
ro anterior, transpondo o conteúdo
para um número imediatamente se-
guinte, assim:]

2. Estas técnicas deverão ser utilizadas
como auxiliares da concretização de
um projecto de maternidade e pater-
nidade conjuntos, o que implica a con-
sideração não só do desejo do casal,
mas sobretudo dos interesses do ser
humano que vier a ser concebido atra-
vés da procriação medicamente assis-
tida.

Artigo 63º
(Casos em que o médico pode
realizar procriação medicamen-
te assistida)
1. O médico só pode realizar a procri-
ação medicamente assistida mediante
diagnóstico de infertilidade do casal ou
excepcionalmente e por ponderadas
razões estritamente médicas, decorren-
tes da prevenção da transmissão de
doenças graves de origem genética ou
outra.

[Se é admitida aqui esta excepção de
evidente carácter selectivo e eugénico,
porque não admite o Artigo 56º da
proposta do Código, também como
deontológico, o aborto ao abrigo da
alínea c) do actual Artigo 142º do
Código Penal? Não parece haver aqui
qualquer coerência interna. Por outro
lado, se atendermos ao «facto incon-
tornável de não haver uma posição
unânime sobre o momento do seu iní-
cio», como diz o próprio Preâmbulo a
respeito «da vida» humana, de que for-
ma estará aqui aplicado o «princípio
ético geral da prudência» que o mes-
mo Preâmbulo reclama logo depois?
De nenhuma forma, penso eu, a não
ser que, do ponto de vista dos propo-
nentes, a admissão da referida excep-

ção tenha implícita, afinal, a firme con-
vicção e opção de que, não é com a
fecundação que se inicia a vida. Ora,
com que fundamento se impõe, afinal,
a todos os médicos esta opção implí-
cita?]
…
…
4. A execução de técnicas de procria-
ção medicamente assistida deve pro-
curar reduzir, tanto quanto possível
preventivamente, a incidência de gra-
videz múltipla e não à custa da cha-
mada redução embrionária.
…
…
[Aboliria simplesmente os números 5
e 6 (referidos na proposta de modo
invertido, ou seja 6 e 5) pois entendo
que colidem com princípios éticos fun-
damentais que vão no sentido da de-
fesa de direitos inalienáveis do futuro
ser humano a ser concebido e gerado
daqueles modos].

Artigo 64º
(Casos em que o médico não
pode realizar procriação medica-
mente assistida)
1. O médico não pode realizar a pro-
criação medicamente assistida com
qualquer dos objectivos seguintes:

a) Criar seres humanos genetica-
mente idênticos.
b) Criar embriões humanos para in-
vestigação.
c) Criar embriões com o fim de me-
lhorar características, promover a es-
colha do sexo ou para originar hí-
bridos ou quimeras.
d) Criar embriões humanos com a
única finalidade utilitária de os usar
como fonte, actual ou futura, de te-
cidos ou órgãos a transplantar em
benefício de terceiro.

2. O médico não pode, no âmbito de
um processo de procriação medica-
mente assistida, fazer a aplicação de
diagnóstico genético pré-implantação
em doenças multifactoriais onde o va-
lor preditivo do teste genético seja
muito baixo. Exceptuam-se os casos
em que haja elevado risco de doença
genética ligado ao sexo, e para o qual
não seja possível a detecção por diag-

nóstico pré-natal ou diagnóstico gené-
tico pré-implantação.

[Também aqui, a propósito da excep-
ção admitida no número 2, se aplica,
da mesmíssima forma, as interrogações
que fiz sobre o número 1 do artigo
63º.]

Artigo 66º
(Laqueação tubária e vasectomia)
1. Os métodos de esterilização irrever-
sível, laqueação tubária e vasectomia,
só são permissíveis a pedido do pró-
prio e com seu expresso e explícito
consentimento pleno; e após esclare-
cimentos detalhados, fornecidos ao
próprio e respectivo cônjuge ou par-
ceiro estável, se for o caso, sobre os
riscos e sobre a irreversibilidade des-
tes métodos.
…
3. É expressamente vedada aos médi-
cos a prática de métodos de esteriliza-
ção irreversíveis por solicitação do Es-
tado ou outras terceiras partes, ou de
qualquer outra forma sem consenti-
mento plenamente livre e informado
dado pelo próprio.
…

Artigo 69º
(Principio geral)
É proibida a cirurgia para mudança de
caracteres sexuais em pessoas morfo-
logicamente normais, salvo nos casos
clínicos adequadamente diagnosticados
como transexualismo ou disforia do
género.

Artigo 71º
(Avaliação e acompanhamento)
…
2. O médico deve:
…
…
c) Assegurar-se de que o doente está
isento de outros distúrbios mentais per-
manentes, para além dos designados
na alínea anterior.

Artigo 72º
(Esclarecimento do médico e con-
sentimento do doente)
1. O esclarecimento do médico deve
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ser dado nos termos do artigo 44º,
devendo realçar-se que a cirurgia não
garante a satisfação sexual nem, em
total rigor, senão uma mudança na
aparência do sexo, mas visa sobretu-
do contribuir para o equilíbrio psico-
lógico do doente.
…

Artigo 73º
(Princípio geral)
…
2. Sempre que possível, o médico deve
impedir e denunciar à Ordem qual-
quer acto lesivo da saúde física ou psí-
quica dos presos ou detidos, nomeada-
mente daqueles por cuja saúde é res-
ponsável.

Artigo 75º
(Proibição de meios coercivos)
1. O médico não pode impor coerci-
vamente aos presos ou detidos, capa-
zes de exercer a sua autonomia, exa-
mes médicos, tratamentos, hidratação
ou alimentação.
…

Artigo 76º
(Princípios gerais)
A experimentação humana de novas
técnicas ou ensaios clínicos de medi-
camentos, só pode ser posta em práti-
ca em estreita observância dos seguin-
tes princípios:
…
…
…
…
e) O médico que participe em qual-
quer experimentação tem o dever de
comunicar [a quem?] todos os confli-
tos de interesse que possam ser invo-
cados, nomeadamente relacionamen-
to actual ou passado com empresas
produtoras de produtos farmacêuticos
ou dispositivos médicos.

Artigo 87º
(Segredo médico em unidades de
saúde [cortaria aqui as especificações])
1. Os médicos que trabalhem em uni-
dades de saúde públicas, cooperativas,
sociais ou privadas, estão obrigados,
singular e colectivamente, a guardar

segredo médico quanto às informações
que constem do processo individual
do doente.
…
3. O médico é responsável por vedar
às administrações das unidades de saú-
de, públicas, cooperativas, sociais ou
privadas, bem como a quaisquer su-
periores hierárquicos não médicos, o
conhecimento de elementos clínicos
que se integrem no âmbito do segre-
do médico.
…
5. A guarda, o arquivo e a superinten-
dência nos processos clínicos dos do-
entes organizados pelas referidas uni-
dades de saúde, competem sempre aos
médicos referidos nos dois primeiros
números, quando esses médicos se
encontrem nos competentes serviços
ou, fora deste caso, ao médico ou mé-
dicos que exercem funções de direc-
ção clínica.

[Também fundado na minha experiên-
cia, acrescentaria:]

6. Para efeitos do número anterior, o
médico ou médicos que exercem fun-
ções de direcção clínica devem solici-
tar às administrações das respectivas
unidades de saúde os recursos huma-
nos, materiais e logísticos que lhes pa-
recerem indispensáveis e sem os quais
não é possível garantir a guarda e o
arquivo dos processos clínicos.

Artigo 108º
(Intervenções cirúrgicas e em
equipa)

[Sugiro que o número 1 deste artigo
da posposta do CNE, seja transferido,
com modificações, para o artigo 135º
(Exercício em Equipa), dentro do Títu-
lo IV (Relações entre Médicos), onde
faz muito mais sentido do que integra-
do no Capítulo XV apenas respeitante
a (Honorários)]

1. A presença do médico assistente
numa intervenção cirúrgica, quando
solicitada pelo doente ou pelos seus
representantes, dá direito a honorári-
os próprios que podem ser apresenta-

dos por nota colectiva e discriminada
do cirurgião ou, de preferência, por
nota autónoma.
2. Na prestação de serviços médicos
por equipa médica, independentemen-
te da Especialidade, Subespecialidade
ou Competência dos médicos que a
integram, ou equipa multiprofissional,
os honorários podem ser reclamados
por cada um dos intervenientes em
nota autónoma ou por nota colectiva
e discriminada.

Artigo 115º
(Não subordinação do dever pú-
blico ao interesse privado)
O médico que presta serviço em esta-
belecimento oficial de saúde não deve
exercer essas funções em proveito da
sua clínica particular ou de qualquer
instituição de cuidados de saúde; nem,
por outro lado, com qualquer prejuí-
zo, designadamente do horário e da
actividade, a que é obrigado por essas
mesmas funções oficiais.

Artigo 135º
(Exercício em equipa)
1. O exercício da medicina em equipa,
seja ela integrada por médicos das mes-
mas ou diferentes Especialidade, Subes-
pecialidade ou Competência, não pre-
judica a responsabilidade técnica pró-
pria da qualificação, nem a responsabi-
lidade deontológica, de cada médico.
2. O cirurgião, no seu exercício de
medicina livre, liberal ou independen-
te, tem pleno direito a escolher os aju-
dantes e o anestesiologista.

[É o exposto no número 1, do artigo
108º da proposta e que atrás sugeri
fosse para aqui transferido, com modi-
ficações. Parece-me ainda, indispensá-
vel e totalmente razoável, com a evo-
lução que actualmente leva a transfor-
mação do sistema dos serviços de saú-
de, acrescentar o seguinte:]

3. O cirurgião, no seu exercício em
unidades de saúde às quais esteja vin-
culado por qualquer contrato, relati-
vamente ao direito aludido no núme-
ro anterior, terá que ter necessaria-
mente em conta, as circunstâncias que
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advêm da gestão quotidiana dos res-
tantes recursos humanos médicos,
onde se incluem os anestesiologistas
também contratados pela mesma uni-
dade, mesmo quando a gestão destes
recursos depende de outros médicos.
4. A hierarquia na equipa assistencial,
quando exista, deve ser respeitada, mas
não pode constituir instrumento de

domínio ou exaltação pessoal por parte
de qualquer dos profissionais tomados
individualmente.
5. O médico que detiver a direcção da
equipa deverá aceitar a decisão de abs-
tenção de actuar quando invocada por
algum dos seus elementos que opuser
uma objecção científica fundamenta-
da ou de consciência.

6. O médico que detiver a direcção da
equipa providenciará para que exista
um ambiente de exigência ética e de
tolerância que proporcione a diversi-
dade de opiniões profissionais, poden-
do, contudo, definir padrões técnicos
de actuação, sem prejuízo do disposto
no número anterior.

Projecto de Código Deontológico
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Artigo 3º
(Independéncia dos médicos)
1. Nenhuma pressão de ordem mate-
rial ou moral entre colegas de discipli-
nas diferentes deverá ser exercida por
poder condicionar as liberdades fun-
damentais do médico e prejudicar os
direitos do doente. Cada médico, no
exercício da sua profissão, é técnica e
deontologicamente independente e
responsável pelos seus actos.
2. Em caso algum o médico pode ser
subordinado à orientação técnica e
deontológica de estranhos à profissão
médica ou de médicos de outras espe-
cialidades no exercício das funções clí-
nicas.
3. O disposto no número anterior não
contraria a existéncia de hierarquias
profissionais institucionais, legal ou
contratualmente estabelecidas, não
podendo, contudo, em nenhum caso,
um médico ser constrangido a prati-
car actos médicos contra sua vontade
ou em desacordo com as normas téc-
nicas da sua especialidade

Artigo 9º
(Aperfeiçoamento profissional e
preparação científica)
O dever de assegurar o aperfeiçoamen-
to profissional, que engloba a prepa-
ração científica, deve ter, para cada
médico, a perfeição como limite.

Artigo 34º
(Responsabilidade)
1. Todo o médico é responsável pelos
actos profissionais por si praticados
2. Nas equipas multidisciplinares, a ac-
tuação de cada médico é um acto des-
tacável em termos de responsabilidade.

Contribuição da Direcção
do COLÉGIO DA ESPECIALIDADE

DE ANESTESIOLOGIA
Artigo 36º
(Respeito por qualificações e
competéncia)
1. O médico não deve ultrapassar ...
(sem alterações)
2. Excepto em situações de emergéncia
... (sem alterações)
3. As especialidades, subespecialidades,
... (sem alterações)
4. Quando lhe pareça indicado ... (sem
alterações)
5. Quando delegar competéncias nou-
tros profissionais de saúde, médicos ou
não médicos devidamente habilitados,
é dever médico não ultrapassar nesta
delegação as competéncias destes pro-
fissionais, sendo também responsável
pelos actos delegados nos termos do
artigo 37º.
6. A delegação de actos médicos é per-
missível apenas na circunstáncia em que
os não médicos, devidamente habilita-
dos, apenas assumem gestos, procedi-
mentos ou técnicas de acordo com um
programa institucional previamente es-
tabelecido onde exista controlo médico
da formação, implementação, manuten-
ção e auditoria do referido programa.
7. A delegação de actos médicos não é
permissível nas circunstáncias onde se
transfere para não médicos as compe-
téncias de estabelecimento do diagnós-
tico clínico, prescrição clínica e/ou
gestão clínica autónoma de doentes.

Artigo 44º
(Esclarecimento do médico ao
doente)
1. O doente tem o direito a receber ...
(sem alterações)
2. O esclarecimento deve ser presta-
do ... (sem alterações)

3. O esclarecimento deve ser presta-
do pelo médico ... (sem alterações)
4. O esclarecimento deve ter em con-
ta o estado ... (sem alterações)
5. O esclarecimento deve ser feito, sem-
pre que possível, .... (sem alterações).
6. O esclarecimento deve ser presta-
do pelo médico com competéncia téc-
nica reconhecida na área em causa, de
forma a poder, efectivamente, com o
conhecimento específico que possui,
cumprir com a adequada e rigorosa des-
crição dos objectivos, consequéncias e
riscos dos procedimentos propostos.

Artigo 61º
(Colheita de órgãos ou tecidos
em cadáveres humanos)
1. A colheita de órgãos .... (sem altera-
ções)
2. No caso previsto no número anteri-
or ... (sem alterações)
3. Nos casos em que se preveja ... (sem
alterações).
4. Nos casos em que se preveja a co-
lheita de órgãos para transplante em
situações denominadas de coração pa-
rado, devem ser escrupulosamente res-
peitados os procedimentos aceites pela
Ordem dos Médicos para a permissão
de colheita de órgãos nesta circuns-
táncia.

Artigo 91º
(Intimação judicial)
1. O médico que nesta qualidade seja
devidamente intimado como testemu-
nha ou perito, deverá comparecer no
tribunal, mas não poderá prestar de-
clarações ou produzir depoimento so-
bre matéria de segredo profissional, a
não ser com consentimento do doen-
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te, do seu representante legal se hou-
ver incapacidade para consentir, do
Presidente da Ordem dos Médicos ou
em caso de ordem judicial que man-
date o levantamento do segredo mé-
dico nos termos da Lei vigente.
2. Quando um médico alegue segredo
médico para ... (sem alterações)

Artigo 108º
(Intervenções cirúrgicas e em
equipa)
1. A escolha do anestesista que parti-
cipa da equipa multidisciplinar que
intervém na cirurgia depende da or-
ganização de funcionamento da insti-
tuição em que a cirurgia está progra-
mada, devendo ser respeitada a hie-
rarquia institucional dos serviços ou
departamentos de anestesiologia, quan-
do existentes.
2. A anestesia é um acto destacável no
conceito da responsabilidade médica,
pelo que deve ser colhido um consen-
timento informado para procedimen-
tos específicos da Anestesiologia, inde-
pendente do da cirurgia.
3. A presença do médico assistente nu-
ma intervenção cirúrgica, ... (igual nº
2 do original)
4. Na circunstáncia de médicos con-
tratados para determinada função li-
mitada no tempo e ámbito, incluindo
o ámbito de equipas multidisciplinares,
de forma não integrada em serviços

institucionais, a responsabilidade pela
continuidade de cuidados é exclusiva
do Director de Serviço e do Director
Clínico
5. Os médicos externos às instituições
que integram equipas multidisciplinares
constituídas por médicos da institui-
ção, a título individual ou aí coloca-
dos por entidade privada prestadora
de serviços, devem respeitar as nor-
mas internas dos serviços clínicos e da
direcção clínica da instituição
6. Na prestação de serviços médicos
por equipa pluridisciplinar, incluindo
a intervenção cirúrgica, os honorários
de cada médico dependem da vonta-
de própria, não sendo os critérios
adoptados por cada um impostos ou
assumidos em função de determina-
ções de terceiros, incluindo outros mé-
dicos, mesmo na eventualidade dos
honorários serem apresentados em
nota colectiva

Artigo 135º
(Exercício em equipa)
1. O exercício da medicina em equipa
não prejudica a responsabilidade téc-
nica, disciplinar, civil, penal e deonto-
lógica de cada médico que a integre,
de acordo com a autonomia da res-
pectiva especialidade e com os padrões
determinados pelas respectivas espe-
cialidades.
2. A hierarquia de responsabilidades

na equipa médica está necessariamen-
te de acordo com as competéncias e
com a diferenciação técnico-profissio-
nal dos intervenientes, não podendo
constituir instrumento de domínio ou
exaltação pessoal
3. Dentro das equipas médicas, inclu-
indo as medico-cirurgicas, todos os
médicos são obrigados a aceitar a de-
cisão de abstenção de actuar, quando
invocada por algum dos outros espe-
cialistas, na forma de objecção ética
ou científica fundamentada ou na de
objecção de consciéncia.
4. O médico que detiver a direcção da
equipa médica providenciará para que
exista um ambiente de exigéncia ética
e de toleráncia que proporcione a di-
versidade de opiniões profissionais.

Artigo 143º
(Liberdade de escolha dos meios
de diagnóstico e tratamento)
1. O exercício da Medicina em qual-
quer organização, ... (sem alterações).
2. O estatuto profissional do médico
... (sem alterações)
3. O disposto anteriormente não im-
pede a existéncia de orientações, nor-
mas e protocolos respeitantes à utili-
zação de meios complementares de
diagnóstico e tratamento, desde de que
aprovados por uma Direcção Clínica,
após ampla discussão e consenso com
os médicos abrangidos.

Contributo da pediatra Ermelinda
Júlia Rodrigues Gonçalves

Art. 91º - Intimação Judicial – deveria ser
focada a resposta ao pedido dos tribu-

Os melhores cumprimentos e saudações pela ela-

boração deste tão esperado documento. Já um pou-

co tarde, não quero deixar de manifestar algumas

preocupações em relação a três artigos:

nais de «fotocópia de processo clínico».
Art. 98º - Atestados Médicos – bom

conceptualmente mas desfasado da
realidade uma vez que tem implícita
apenas a conduta dentro do SNS, não
considerando o médico no exercício
de medicina privada.
Art. 100º, 4 – em vez de «…por médi-
co designado pelo doente…» parece-
me mais correcto que na impossibili-
dade de ser o médico assistente seja
por colega indigitado por este ou pelo
director de serviço.
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1. Introdução
Cumpre-me manifestar a minha satis-
fação por ver agora concretizada a ela-
boração de uma nova versão do Códi-
go que, do ponto de vista deontológico,
rege a nossa profissão. Vai assim ser
satisfeita uma necessidade de há mui-
to sentida, não por envelhecimento ou
obsolescência dos princípios funda-
mentais em que se apoia e que devem
enformar os normativos que estatui,
mas, como é óbvio, por não contem-
plar os novos aspectos, prática e tecno-
logia que hoje são correntes e na rea-
lidade mudaram a face da Medicina e
do seu exercício profissional.
Congratulo-me ainda com o facto do
documento em apreço se encontrar
em período de discussão pública e agra-
deço a cativante gentileza do pedido
de opinião que o Presidente da Ordem
me solicitou, assim tomando mais fácil
a emissão de um parecer que não te-
ria nunca deixado de emitir, por en-
tender que esse é um imperativo a que
todos os médicos devem obediência.

2. Apreciação geral
O Código esforça-se, nos seus 159 ar-
tigos, por cobrir as mais variadas áre-
as da actividade médica e das relações
dos médicos com outros profissionais
e com a sociedade em geral, dando
todavia, como não podia deixar de ser,
primazia aos aspectos morais da rela-
ção médico – doente, alfa e ómega da
presença, tarefa e afirmação da nossa
profissão. Esta é uma constante do
Código e merece, julgo eu que de for-
ma consensua1, apoio e aplauso.
A par desta nota positiva, surgem, co-
mo é natural, outras que são de dúvi-
da ou de desacordo. Ainda no plano
geral, poderia apontar-se:
a) uma organização e seriação de maté-
rias muito discutível: a publicidade e as
normas respeitantes aos consultórios
aparecem em lugar de honra, logo a se-

Nota crítica elaborada por Walter
Osswald guir aos Deveres dos Médicos; a procria-

ção medicamente assistida aparece sepa-
rada do início da vida, o Médico ao servi-
ço da comunidade surge depois dos ates-
tados e dos honorários, etc.; parece que
seria preferível agrupar os capítulos e
artigos respeitantes a aspectos gerais e
doutrinários e deixar aspectos concretos
mais pontuais (honorários, consultórios,
publicidade, atestados, telemedicina, etc.),
de carácter normativo claro, para o fim.
b) um desequilíbrio notório entre a ex-
tensão e profundidade com que se trata
as diversas questões: 6 artigos sobre
honorários versus dois acerca do ge-
noma humano, 9 artigos sobre consul-
tórios face a 2 sobre o início e 3 sobre
o fim da vida; uma crítica menos sim-
pática diria que predominou a preocu-
pação «manga de alpaca» sobre o tra-
tamento das grandes questões ético-
profissionais, mas seria injusto não re-
conhecer que as questões concretas,
envolvendo aspectos económico-ma-
teriais, são de grande importância.
c) uma redacção pouco clara, por vezes
ambígua, que certamente traduz o (lou-
vável) intuito de conseguir consensos
entre os intervenientes na respectiva
redacção, mas que fatalmente suscitará
dúvidas (interessadas ou genuínas) na
respectiva interpretação. O caso mais
flagrante, e a que voltaremos, é o do
Artigo 55°, que prescreve respeito pela
vida humana desde o seu início, mas que,
face ao exposto no preâmbulo, se torna
não apenas ineficaz como inexequível,
como adiante se explicará. Outro exem-
plo é o da contradição interna existente
entre as prescrições do Art° 60, nº l e as
do seu n° 2 (ver adiante).
d) menos consegui da, por vezes in-
correcta e algumas vezes errada redac-
ção, que será mencionada nas obser-
vações que se seguem; de notar que
as referências num Artigo a outro Ar-
tigo estão bastas vezes erradas.

Apreciacão na especialidade
Preâmbulo

Seria necessário re-escreve-Io ou supri-

mi-Io; como está, parece um press release
destinado a não médicos. Será neces-
sário dizer aos médicos, no próprio
Código, o que é e para que serve este
documento? Reduzir os princípios éti-
cos fundamentais aos 4 referidos por
Beauchamp e Childress é, perdoe-se o
oxímoron, redutor. Afirmar que a
clonagem é uma intervenção genética
é errado. O pior, porém, é o parágrafo
sobre o início da vida, que invalida o
Art° 55. De facto, se o início da vida
fica ao livre alvedrio de cada médico, à
luz das convicções do dito, dos conhe-
cimentos científicos (que duas linhas
acima são excluídos de poderem con-
duzir a uma posição unânime sobre a
questão) e dos valores (do dito), tudo é
compaginável com o respeito pela vida.
O objector de consciência que recusa
o aborto, o médico que o pratica de
acordo com a lei e aquele que elimine
um feto de 24 semanas, todos poderão
afirmar que seguem totalmente o pres-
crito no Artigo 55°, informado pelo
Preâmbulo: para uns a vida humana
inicia-se com a concepção, para outros
com o nascimento de termo. Com toda
a sinceridade, esta é uma situação ver-
gonhosa para a nossa classe.
Qual a alternativa? Dir-me-ão que a
atitude do respeito absoluto não é una-
nimemente aceite, o que é verdade. Mas
há muitas outras disposições do Códi-
go que não merecerão unanimidade,
p. ex. as respeitantes a consultórios,
publicidade, relações com terceiros,
etc. Deverão por isso ser suprimidas,
edulcoradas ou emasculadas, até ob-
termos um texto tão anódino e inco-
lor que sirva apenas de mera declara-
ção de intenções? Certamente que não.
O que eu proponho é que se mante-
nha a frase inicial do Art° 55, acrescen-
tando-lhe «até ao seu fim natural. Dado
que todo o ser humano tem uma iden-
tidade própria desde a concepção, o
médico não deve praticar o aborta-
mento. Todavia, esta obrigação moral
não acarretará consequências discipli-
nares, quando a interrupção da gravi-
dez seja realizada nas circunstâncias
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estatuídas na lei vigente». Assim fica-
ria claramente expressa a opinião da
maioria da classe, mas reconhecer-se-
ia o predomínio da lei geral sobre um
código particular. Creio, de resto, que
esta é a solução exarada nos Códigos
francês e alemão. Esta redacção tam-
bém permitiria eliminar o texto intro-
dutório, que com as devidas alterações,
poderia ser usado na apresentação do
Código, na revista da Ordem, como
press release, etc.

Título I. Cap. I

Art° 1 – Outro preâmbulo, inútil e de-
masiado breve para traçar o perfil da
Deontologia Médica. Proponho a sua
supressão.
Art° 3, n° 2 – Deve acrescentar-se algo
como «ou impedido de realizar os que
estão indicados segundo as leges artis
e tenha obtido o consentimento infor-
mado, nos termos do Art° 45°».

Cap. II

Art° 8° – O n° 4 limita indevidamente
o n° 3. De facto, todos os cuidados
inadiáveis sem prejuízo claro do do-
ente têm de ser assegurados, mesmo
quando ultrapassam os normalmente
dispensados aos domingos e feriados.
O n° 4 deve terminar em «mínimos».

Cap. III

Art° 16 – Um anúncio discreto e pru-
dente?
Art° 18, n° 1, alínea e) – Não é aceitá-
vel restringir o uso de títulos acadé-
micos aos clínicos que tenham exerci-
do a docência da disciplina correspon-
dente; vejam o caso de um especialista
em ORL que se doutore em histologia
ou anatomia patológica com um tra-
balho sobre o ouvido médio e que, por
qualquer razão, não tem acesso à car-
reira de ensino em ORL; então este
médico não pode dizer na sua publici-
dade que é Doutor ou, se for o caso
disso, que é Prof. doutor (p. ex. de
Histologia)? O que ele não pode, de
facto, é dizer que é Prof. de ORL, por
que não o é.

Título II. Cap. I

Art° 31 – Prolongar a vida não é ne-
cessariamente um imperativo ético,
como é consensualmente aceite; deve
escrever-se, antes, conservar a vida e
a sua qualidade, etc.
Art° 36, n° 5 – Remete, erradamente,
para o Art° 37.
Art° 37, n° 2 – O objector de consci-
ência não tem que se registar na Or-
dem; a objecção de consciência é do
foro íntimo do indivíduo e a Ordem
não tem qualquer direito (nem inte-
resse) em, à laia de Big Brother, vigiar
e registar (cui bono?) os seus mem-
bros objectores. A objecção tem de ser
comunicada ao doente, certamente, e
a mais ninguém (a lei exige essa comu-
nicação, actualmente, mas trata-se de
um atropelo contra o qual a Ordem
deve lutar, em vez de estabelecer um
indevido paralelismo com a autorida-
de civil).
Art° 38 – Uma verdade tão banal po-
deria ser omitida.
Art° 41, n° 1 ...«de vida e/ou não ha-
vendo...». N° 3 – «A incapacidade...»
Art°46, n° 1– ...«que os tomem...»
Art° 47 – Não seria melhor usar o
termo de presumido, em vez de im-
plícito (este sugere uma existência real
do consentimento, enquanto que
aquele apenas sugere uma probabili-
dade)? Os nºs 2 e 3 são quase incom-
preensíveis, dada a sua defeituosa re-
dacção (consentimento implícito ob-
tido – não pode ser, se é implícito não
foi obtido, apenas presumido; outro
imposto... )
Art° 50 – Outro caso de redacção des-
cuidada: verdade dada (nº 3 e 4). Su-
põe-se que se diz dizer «revelada».
Art° 5 I, n° 2 – ... «auxílio de um mi-
nistro ou outro membro...»
Art° 53 – «malévolas provações»?

Cap. 11

Art° 55 – Remeto para a crítica e pro-
posta apresentada no comentário ao
preâmbulo.
Art° 56 – Outro caso de redacção de-
feituosa. Supõe-se que o que se deseja
afirmar é que «não impede a adopção...

grávida, mesmo que indirectamente
provoque a morte do feto ou um par-
to prematuro».

Cap. III

Art° 57, n° I ... «do doente também no
momento...» (o médico tem de respei-
tar a dignidade do doente em qual-
quer fase da vida, não é verdade?).
Art° 57, n° 2 – A brevidade desta fra-
se correcta vai suscitar violentas críti-
cas.
Art° 59, n° 1 – Sem definição de mei-
os extraordinários, é pouco entendível
este artigo. Seria preferível dizer que
em caso de morte do tronco devem
ser interrompidos todos os meios de
apoio ou assistência médica, excepto
quando se preveja a colheita de ór-
gãos ou tecidos... (Art° 61, n° 3).
Art° 59, n° 3 – «... seguramente fatal e
próximo» ...

Cap. IV

Art° 60, n° 1 e 2 – O n° 1, tal como
está, exclui a possibilidade de dação
de um rim por pessoa viva («diminui-
ção grave e permanente da integrida-
de física»). É preciso alterar, para estar
de acordo com o n° 2.
Art° 60, n° 5 – Remete erradamente
para o Art° 49

Cap. V

Art° 63, n° 1 – Correcto, mas seria
aconselhável que se sublinhasse como
fez o CNECV, o carácter subsidiário
da PMA, por ex. «A procriação medi-
camente assistida, como método sub-
sidiário que é, só pode ser realizada
pelo médico mediante...»
Art° 63, nºs 5 e 6 (com ordem troca-
da!). Estas disposições («excepcionais,
específicas») abrem a porta para total
vulgarização; são exemplos da situa-
ção clássica, em bioética, da slippery
slope ou rampa escorregadia, em que
algo que era excepcional se torna a
regra. A redacção é tão vaga (quem
pondera, quem decide, quem avalia,
quem regulamenta?) que se torna im-
procedente. Seria melhor suprimir es-
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tes nºs ou então proibir tais práticas,
com a restrição de que em casos ex-
cepcionais, devidamente documentados,
poderão ser autorizadas, mediante de-
cisão do CNE, ouvido o Conselho Na-
cional de Ética e Deontologia Médicas.
Art° 64, n° 1, alínea c) – A proibição de
escolha do sexo contradiz as indicações
contidas no n° I do Art° 63; a escolha do
sexo deve ser proibida excepto nas raras
situações em que se tome necessária
para a prevenção da transmissão, etc.
Art° 64, n° 2 – Incompreensível e con-
traditório (o 2° período contradiz o
primeiro). Um pormenor: o diagnósti-
co é pré-implantatório e não pré-im-
plantação, segundo os especialistas.

Cap. VI

Art° 66 – Abre-se aqui uma tal libera-
lidade que se supõe ser quase revolu-
cionário este passo. Afirma-se aqui que
o médico deve praticar a esterilização
a simples pedido do interessado (em-
bora depois se diga que é necessário
o consentimento, o que é contraditó-
rio: quem consente aceita algo que lhe
é proposto por outrem), isto é, inau-
gura-se aqui a cirurgia à Ia carte. É ra-
zoável admitir esta cirurgia radical pe-
rante situações médicas ou sociais que
contra-indiquem em absoluto uma gra-
videz, mas nunca a simples pedido. Ain-
da por cima, não se refere aqui expli-
citamente a possibilidade de objecção
de consciência. Também no n° 2 e 3
não está claramente exposto o papel
do poder judicial e fala-se sempre do
consentimento do «candidato»; muitas
vezes trata-se de oligofrénicas ou defi-
cientes profundos, que é impossível
informar. Deveria apenas dizer-se «Na
medida do possível, os indivíduos de-
vem ser informados, com o objectivo
de obter o seu consentimento».

Cap. VII

Art° 68 – Deve dizer-se terapêutica ou
terapia génica.

Cap. VIII

Art° 69 – Retribuição do sexo?

Art° 71 – O período de 2 anos não
será excessivo? Nada se diz sobre tra-
tamento hormonal, mas este também
deve ser precedido por acompanha-
mento multidisciplinar, isto é, após o
diagnóstico deve iniciar-se logo o
acompanhamento.

Cap. IX

Art° 75 – Não compreendi o n° 2.
A recusa (supõe-se que a exame, trata-
mento ou alimentação) deve ser confir-
mada por médico exterior à cadeia?
Porquê? Para protecção do médico ins-
titucional? É uma medida desprestigiante
para este. Se houver consequências le-
gais, bastará ao médico apresentar tes-
temunhas da própria instituição.

Cap. X

Art° 76, alínea c) – Os resultados obti-
dos no animal nunca permitem concluir
que os riscos, etc. Seria bom que assim
fosse, mas não é. Bastará dizer que aque-
les resultados são de molde a tomar al-
tamente provável que os riscos para o
sujeito do ensaio sejam reduzidos e pro-
porcionais aos beneficios expectáveis.
Art° 77 – Este artigo vai contra toda a
prática da investigação clínica realiza-
da em todo o mundo, incluindo Portu-
gal. Nunca (ou quase nunca: há excep-
ções, como citostáticos, etc.) se passa
ao ensaio de um novo medicamento
sem realizar previamente ensaios em
indivíduos são (de tolerabilidade e so-
bretudo de farmacocinética). Logo, este
artigo bem intencionado deve apenas
dizer que a experimentação em indiví-
duos saudáveis deve revestir-se de es-
peciais cuidados e exigir um consenti-
mento informado reduzido a escrito.
Art° 78, n° 4 – É polémica esta inten-
ção; a exclusão dos reclusos representa
uma (mais uma) marginalização destes
indivíduos. Claro que há riscos de ma-
nipulação e possibilidade de conflito
de interesses; por isso, seria melhor, tal-
vez, dizer que este tipo de experimen-
tação se deve evitar e só deve ser rea-
lizado quando haja circunstâncias de
natureza médica que especialmente o
indiquem. (De facto, trata-se de uma

população com características especi-
ais, como alta percentagem de depen-
dentes, seropositivos, positivos para
hepatite, etc., o que poderá justificar
uma experimentação específica.)

Cap. XI

Art° 87 – O litígio a ser resolvido no
plano ético fica no âmbito do Presi-
dente, mas este deve ter o parecer do
Conselho Nacional de Ética e Deon-
tologia Médicas.

Cap. XII

Art° 94, n° 2 – «... esta não deve pre-
judicar a relação...»
Art° 94, n° 3 – Redacção infeliz, o mé-
dico não realiza a telemedicina. Cor-
recto: «O médico que usa os meios da
telemedicina e não observa presencial-
mente o doente, deve...»

Cap. XIV

Art° 100, n° 4 – «... a informação
factual registada...» A proposta da in-
serção desta palavra deve-se ao facto
do doente ter acesso a avaliações psi-
cológicas ou interpretações subjecti-
vas que o médico tenha feito. P. ex., se
o médico conjectura que determinada
sintomatologia exprime certos trauma-
tismos ou problemas familiares, tais
interpretações (que não são factos) não
podem estar acessíveis ao doente.

Cap. XV

Art° 104 – A referência à digna subsis-
tência do médico deve ser suprimida. A
actividade médica tem de ser compensa-
da por um motivo de justiça, de aplica-
ção universal. A frase que julgo dever ser
suprimida tem ainda um certo tom de
falsa moral idade ou até de hipocrisia.

Título III, cap. I

Art° 111 – Proponho a adição de um
n° 4, do seguinte ou aproximado teor:
«O médico tem obrigação de conhe-
cer, pelo menos de forma aproximada,
os custos das terapêuticas ou dos exa-

Projecto de Código Deontológico
O P I N I Ã O
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mes que prescreve, devendo optar
pelos menos onerosos, desde que esta
atitude não prejudique os interesses
do doente». Creio que tal inserção se-
ria importante, pois é vocal a crítica
de que os médicos não olham aos pre-
ços do que prescrevem, com manifes-
to prejuízo dos pacientes.
Art° 113, alínea d) – acrescentar «no-
meadamente no que respeita ao recei-
tuário de medicamentos indutores de
habituação;»
Alínea g) – não se compreende: não o
reconheçam a quem? Ao colega? Doen-
ça física ou psíquica conexa com proble-
mas de saúde pública ou de todo o tipo?
Art° 114, n° 6 – «O médico deve indi-
car...»
Art° 117 – Os nos 2 e 3 constituem
indicações correctas, de tipo recomen-
dação terapêutica, mas não têm lugar
num código deontológico.

Cap. II

Art° 119 – Remete-se erradamente para
o Art° 124, que não se refere às tais
pessoas relacionadas com o perito.
Art° 123 – Não sei se inambiguamente é
um neologismo, mas parece que ficaria
melhor «claramente e sem ambiguidade»,
embora seja um pouco pleonástico.
Art° 126 – suprimir a palavra «para»

Título IV, cap. I

Art° 127 – «a ser tratados...»
Art° 136 – Aqui parece que só se con-

sideram eventuais condutas incorrec-
tas dos subordinados ou formandos.
Parece indispensável colocar no mes-
mo plano as eventuais condutas incor-
rectas dos superiores ou formadores.
Não são excepcionais as situações de
assédio sexual e esse aspecto deveria
ser incluído nas Relações entre médi-
cos e no Título V. Também no Art° 38.

Cap. II

Art° 138 – Parece-me redundante
Art° 139 – Está precedido por um sub-
título de «Secção I» que não faz senti-
do, por não haver outras secções. No
corpo do Art°: ... «sugerir-lhe um ou
mais colegas que julgue competentes...»

Título V, cap. II

Art° 146 – a sua, de quem? Presume-se
que dos outros, mas também a sua pró-
pria. Melhor... «respeitar a independên-
cia e dignidade dos seus interlocutores».
Art° 148 – A redacção é ambígua, po-
dendo inferir-se que os farmacêuticos
podem interferir na terapêutica
medicamentosa. Deverá dizer-se ape-
nas «A profissão... devem ser sinérgicas
e manter a relação franca e leal, res-
peitando...»
Art° 149 – suprimir «aos seus doen-
tes» pois a venda de medicamentos deve
ser sempre interditada aos médicos.
Art° 152 – penso que se deveria acres-
centar «excepto em situações de ur-
gência».

Cap. III

Art° 155, Alíneas b) e c) – Correctas,
mas deficientemente redigidas. Assim,
em b) ... «ou outras reuniões científi-
cas acreditadas pela Ordem e que con-
tribuam para o aperfeiçoamento pro-
fissional dos médicos; para este fim é
indispensável a apresentação do
comprovativo...» Alteração paralela a
realizar em c).

Título VIII

Art° 158 – O estado de revisão contí-
nua tomado possível por este Artigo
confere enorme instabilidade; cada
novo CNE poderá alterar, praticamente
a seu belprazer, o Código. Deve esta-
belecer-se um prazo mínimo de 5 a 10
anos, abrindo para uma revisão extra-
ordinária no caso de necessidade ab-
soluta, aceite sem dúvida pelo CNE e
pelo Conselho N de E e D da OM.

NOTA FINAL:

Embora sejam numerosas as críticas
acima enunciadas, são muitos os Arti-
gos e até alguns os Capítulos que não
me suscitaram qualquer observação,
sinal muito claro da notável obra leva-
da a cabo pelos Redactores deste do-
cumento, aos quais presto sincera ho-
menagem de respeito e consideração.
As críticas mais não são do que tenta-
tivas de contribuir para o melhor do-
cumento possível.

O P I N I Ã O
Projecto de Código Deontológico
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1. Muito escassa e inoportuna pos-
sibilidade de discussão

Antes de analisar propriamente o con-
teúdo do projecto de Código Deonto-
lógico (CD) em apreciação, não posso
deixar de manifestar a maior estupe-
facção pelo escasso período de tempo
atribuído à respectiva discussão públi-
ca – Julho a Setembro de 2008 – e pela
época do ano em que tal decorre – em
pleno período estival quando parte sig-
nificativa da classe médica e da socie-
dade em geral se encontra de férias.
Muitos dos colegas com quem tenho
falado pensam que, neste aspecto e per-
doe-me a franqueza, maior inoportu-
nidade e insensatez seriam difíceis.
Consciente disto mesmo, tive oportu-
nidade de na primeira reunião do Con-
selho Nacional de Ética e Deontologia
da Ordem dos Médicos em que parti-
cipei (em 31 de final de Julho de 2008),
propor a prorrogação do prazo de dis-
cussão até finais de Outubro deste ano,
bem como a realização de debates
públicos na OM.
Apesar de aprovadas por unanimidade,
tais propostas foram, ao que me comu-
nicou o Dr. Pedro Ponces, presidente do
referido Conselho, recusadas pelo CNE,
com o argumento que há que dispor da
versão final do CD em Março de 2009.
Confesso que me é impossível enten-
der a relação de causa efeito entre uma
coisa e outra.
O CNE precisa de seis (6) meses para
aprovar a versão definitiva do CD?! E
porque, se necessário, se não pode ul-
trapassar Março de 2009? Um Código
que terá então 24 anos pode esperar
mais um ou dois meses. A pressa em
aprovar um novo Código não pode li-
mitar a sua discussão pública e parti-
cipada, tornando-o um nado-morto.
Mesmo julgando que não são necessá-
rios tantos meses para o CNE reflectir
e integrar (ou não) as propostas feitas
– desconheço quantas terão apareci-
do –, seria sempre preferível assegu-
rar transparência e discussão pública

Análise de Miguel Oliveira da Silva

Projecto de Código Deontológico
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também fora do Verão, mesmo corren-
do o risco disso acarretar um peque-
no e irrelevante atraso em relação ao
prazo desejado pelo CNE.
Em todo o caso, correndo sério risco
de assim se sacrificar a discussão, im-
pedir o debate público e fomentar es-
peculações nada prestigiantes para o
próprio CNE – e, o que é mais, com-
prometendo definitivamente ainda an-
tes da sua versão final, a sua imagem e
a sua discussão participada e aberta
que se desejava e não realizou – essa
foi a decisão (inapelável?) do CNE.

2. Preâmbulo

O projecto em análise pretende tradu-
zir uma «actualização e adaptação à
realidade», procurando «actualizar-se
aspectos relacionados com os conhe-
cimentos actuais da ciência médica».
Louva-se a intenção, se bem que não
concretizada em absoluto em áreas
essenciais e de debate inquestionável
na moderna Ética Médica e Bioética.
Áreas que em baixo se detalharão, e
que desde já menciono: embriões ex-
cedentários congelados e seu destino,
investigação com células estaminais
embrionárias humanas, diferentes tipo
de conflitos de interesse e sua obriga-
tória declaração, objecção de consci-
ência selectiva por indicação clínica,
estatuto moral do embrião humano,
testamento vital, indicações não ma-
ternas para interrupção de gravidez,
transferência nuclear somática para
investigação.
É todo um acervo de actuais e agudas
questões que o projecto de CD ignora.
Gostaria ainda de manifestar a minha
discordância pela posição exposta no
Preâmbulo deste projecto de CD, se-
gundo a qual é imprescindível manter
«a defesa intransigente da vida», não
havendo posição unânime sobre o mo-
mento do seu início».
Salvo melhor opinião, estas não são
afirmações eticamente correctas.
Se não vejamos: ninguém defende in-

transigentemente a vida humana. De
outra forma, teríamos que recusar ac-
tos de heroicidade por razões e moti-
vos religiosos, patrióticos, militares, fi-
lantrópicos, altruístas.
A própria hierarquia da Igreja Católi-
ca Romana assim o tem afirmado.
A vida humana é um bem superior, fun-
damental, mas não é um bem absoluto que
se tenha necessária e intransigentemente
que defender e não sacrificar.
Veja-se o caso recente de Giana Beret-
ta, beatificada pelo Vaticano por ter de-
cidido morrer para salvar a vida do
seu filho nascente.
Analogamente, e salvo melhor opinião,
no caso dos embriões humanos indi-
viduais, ninguém tem dúvida quando
se inicia a nova vida humana: no final
da fecundação, da singamia. Sobre isto
a genética e a biologia não deixam dú-
vidas. E mesmo entre os que argumen-
tam que o espermatozóide e o óvulo
já são de algum modo vida humana,
todos reconhecem que a estrutura ha-
plóide dos gâmetas não constitui nem
constituirá por si mesma jamais uma
nova vida de um novo ser humano.
Onde há dúvidas é em saber quando
se inicia uma pessoa humana.
Identificar, mesmo que involuntaria-
mente, início da vida humana com iní-
cio de uma pessoa humana é um ina-
ceitável erro ético, não apenas semân-
tico, mas prenhe de consequências
bioéticas e morais. E também clínicas.

Artigo 5º

No final do nº 4 gostaria de ver expli-
citamente referida a atenção do médi-
co e da instituição de saúde à relação
custo benefício da prescrição e dos
meios auxiliares de diagnóstico solici-
tados a cada doente.

Artigo 19ª

Deve mencionar-se a obrigatória de-
claração de eventuais conflitos de in-
teresse.
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Artigos 55º e 56º

Não se aceita como indicação para
interrupção de gravidez uma única si-
tuação de causa fetal (ex: feto anence-
fálico, síndrome de Potter), nem, tão
pouco, gravidez resultante de violação.
É mesmo isso que se pretende dizer?!
Está-se, assim, num cenário e numa
tonalidade ética em tudo anterior à da
própria legislação de 1984 sobre esta
matéria. O que, além do mais, contra-
ria a prática de há décadas de muitos
hospitais, estatais e privados e, creio, a
posição da imensa maioria de obste-
tras que concorda com a interrupção
da gravidez pelo menos nos exemplos
acima referidos.
Já para não falar das questões éticas
suscitadas pela última legislação e sua
aplicação decorrentes do referendo de
Fevereiro de 2007: impossibilidade de
objecção de consciência selectiva (con-
forme a situação clínica), número de
interrupções que o SNS deve custear,
existência ou não de taxa moderado-
ra, atitude a ter perante quem falta à
subsequente consulta de planeamen-
to familiar.
Porque se ignoram em absoluto todas
estas importantes e reais dificuldades
éticas?

Artigo 57º

Colocar no mesmo artigo «ajuda ao
suicídio» e «eutanásia» é inquinar à
partida qualquer debate exigente e

profundo sobre a liberdade de esco-
lha do doente terminal em poder ou
não optar pela eutanásia passiva (con-
ceito que uns aceitam e outros recu-
sam, de resto, mas que há que discutir,
e não omitir).
Nada é dito, aliás, sobre o testamento
vital, sobre o qual se encontra na As-
sembleia da República uma proposta
de lei da autoria da Associação Portu-
guesa de Bioética.
Dispor de excelentes e universais cui-
dados paliativos – situação ideal, mas
inexistente na prática – não é sinó-
nimo de impedir o doente de poder
querer optar por outras soluções em
que não se recorra a cuidados ordiná-
rios.
Mas o mais grave é que nada se refere
ou menciona sobre esta discussão e
real problemática, como se ela não
existisse. O CD deve claramente dizer
se concorda ou não, e porque moti-
vos. De outra forma, também aqui, opta
deliberadamente por um preocupante
anacronismo, como se vivêssemos há
três ou quatro décadas.

Artigo 63º

O nº 3 esquece inteiramente o vivo e
actualíssimo debate sobre o destino
dos embriões excedentários e conge-
lados, que a legislação nacional de PMA
admite ao fim de 3 anos e sem projec-
to parental poderem ser utilizados para
investigação de células estaminais. É
questão bioética de maior relevância,

cuja omissão é inaceitável. Se se não
concorda, há que o afirmar sem ambi-
guidades e dizer porquê.
Constato que, pelo contrário, o nº 5
admite aquilo que a legislação nacio-
nal de PMA claramente proíbe: a ma-
ternidade de substituição.
Seria interessante, mesmo de forma bre-
ve, explicar a profundidade das razões
éticas que fazem o projecto de CD con-
flituar com a legislação existente – o
que, em si mesmo, nada me choca, por-
quanto ética e legislação nem sempre
coincidem.

Conflitos de interesses

O projecto ignora o actualíssimo e im-
portante debate sobre as diversas formas
de conflito de interesses e respectivas
declarações obrigatórias e explícitas.
Cito apenas alguns exemplos frequen-
tes: sobreposição entre actividades es-
tatais e privadas, seja do ponto de vis-
ta clínico ou no recurso a meios auxi-
liares de diagnóstico (como pode de-
correr dos artigos 119º e 143º, mas
não só); acumulação de funções, tare-
fas e actividades ligadas à saúde em
diferentes instituições estatais ou pri-
vadas, seja em matéria clínica, de auto-
ria de pareceres, publicações, apresen-
tações e/ou contactos com os media.
Analogamente, todas as situações em
que contactos e tarefas custeadas di-
recta ou indirectamente pela indústria
farmacêutica se relacionem com os
exemplos mencionados.
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editorial
Prof. José Manuel Silva

(…) Ultrapassadas as últimas elei-
ções, a SRC teve a iniciativa de pro-
por ao CNE que fosse dada a cada
Secção a liberdade de integrar o seu
Boletim na ROM. Para já, a única
coisa que muda é que o Boletim da
SRC passa a ser distribuído a todos
os Médicos, e não apenas aos do
Centro, como parte integrante da
ROM.

OPINIÃO

Dr. Luiz Miguel Santiago

E se…

Auditoria clínica à actividade
assistencial e prescricional

sumário

Dr. João Rodrigues

A reforma dos CSP e os ACES

Ainda a “má moeda e a boa moeda”

Dr.ª Paula Coutinho

Objectivos: qualidade
e independência técnica

Dr. Jorge Santos

Prof. Carlos Costa Almeida

Que diferença, do lado de lá

Dr. Carlos Mesquita

Carreiras médicas:
um assunto eminentemente sindical

Quando se esperava que os HUC
EPE fossem dotados de imediato de
um capital estatutário ao nível dos
outros grandes hospitais centrais e
universitários... recebe 25 vezes me-
nos!

Fruto das reacções imediatas, o Go-

verno aprovou à posteriori uma reso-
lução com a intenção (situação nunca
antes vista!) de elevar faseadamente
o capital estatutário até aos 108,5 mi-
lhões (para já não passa de uma me-
ra promessa... que, sejamos claros,
poderá ser cumprida, ou não!).

Ordem preocupada
com capital estatutário

atribuído aos HUC

Trabalho continua a avançar
na Aldeia do Médico do Centro

O projecto da Aldeia do Médico do
Centro vai progredindo. Encontra-
se quase completa a desmatação
dos 10,5 hectares de terreno. Ter-
minada a desmatação, será pos-

sível avançar para o estudo topo-
gráfico e geológico, para os quais
decorre actualmente o período de
recepção de propostas de orça-
mento.

INSPECÇÃO



Em Coimbra, no Clube Médico da Secção
Regional do Centro esteve patente ao público
uma exposição de pintura da autoria do Dr. Rui
Oliveira. A inauguração da exposição, no dia 2
de Julho, foi abrilhantada pela actuação do
Grupo Coral recentemente formado na Secção
Regional do Centro. Sob a batuta do maestro
Virgílio Caseiro, médicos e médicas começam a
mostrar os seus dotes vocais.
O Dr. Rui Oliveira nasceu em Cantanhede. A
guerra colonial interrompeu-lhe o curso de Me-
dicina, retomado após o regresso de Moçambi-
que, e que veio a concluir em 1972. Após al-
guns anos no exercício de Clínica Geral, decidiu
especializar-se em Estomatologia, o que acon-
teceria em 1980, especialidade essa que exer-
ce em Coimbra e Cantanhede. Remontam aos
tempos universitários os seus estudos e activi-
dades no domínio das artes.
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H o r á r i o  d e  f u n c i o n a m e n t o  d a  S e c ç ã o  R e g i o n a l  d o  C e n t r o

clube médico

Exposição

Pintura pelo Dr. Rui Oliveira
Serviço Nacional de Saúde

Se herói precisa guerra para o ser,

Nela morrendo tantos inocentes, 

Que chamar aos que dela são descrentes

E dão mais vida às vidas p’ra viver?

Ulisses, Alexandre, outros quaisquer, 

Só da fama e das lutas são expoentes: 

Maiores e também mais dignas frentes

São de Bevan-Arnaut, porque fazer

Serviços de Saúde Nacionais

Foi dar imensa ajuda a cada irmão

Na resposta à doença e ao sofrer:

Esses são anjos, santos, geniais, 

Tão credores de tanta gratidão

Que já só Deus lhes pode agradecer!

Fausto Pontes

Coimbra, Julho de 2008

(No 60.º aniversário da criação do Natio-

nal Health Service por Aneurin Bevan,

na Inglaterra, em 5 de Julho de 1948)

Homenagem ao seu criador,
o Dr. António Arnaut

“Show me a hero, and I will write you a tragedy”.
F. Scott Fitzerald, The Notes-Books, The Crack-
up (1945)
“Help the poor and the sick, and I will call you an
angel and a saint”. 
Fausto Pontes, for this occasion.

Acordo da SRC 
com a “Aconchego”

Através da celebração de um acordo re-
cente, aos associados e funcionários da
Secção Regional do Centro (SRC) da Ordem
dos Médicos é assegurado um desconto de
15% na aquisição de produtos da marca Mo-
laflex (colchões e outro material de descan-
so), na loja “Aconchego”, em Coimbra.

A actuação do Grupo Coral da SRC-OM
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momento político que atraves-
samos é particularmente difícil
e complexo. Não obstante a
troca de Ministro ter possibili-

tado uma mudança de sensibi-
lidades e uma maior defesa do

SNS no Ministério da Saúde, a empresaria-
lização, a instabilidade laboral, os cortes fi-
nanceiros, o controlo de assiduidade pelo
relógio de ponto (sem uma discussão simul-
tânea de vencimentos e horários), a discus-
são das carreiras, a alegada abertura de
uma nova Faculdade de Medicina, as difi-
culdades nas parcerias público-privado, as
hesitações e indefinições na reforma dos
CSP, a bipolarização geopolítica do país,
etc., etc., são fontes de grande preocupa-
ção.

Porém, independentemente das dificulda-
des que pudesse suscitar, nenhum destes
problemas me causaria qualquer apreensão
se os Médicos fossem uma Classe unida,
interessada, empenhada, participativa e
combativa. Seria fácil encontrar e, se neces-
sário, impor as soluções mais correctas e
adequadas. Infelizmente, nem sempre é as-
sim... Por isso o teor deste editorial, mais vi-
rado para dentro da Classe. 

A origem do “mal”, a pouca participação
associativa, estará mais na personalidade
dos Médicos ou sobretudo na desunião e na
insuficiente intervenção, capacidade, orga-
nização e liderança das Associações que os
representam? 

Seguramente, quer a nível individual, quer
colectivo, todos teremos, em maior ou me-
nor grau, uma cota parte de responsabilida-
de.

É evidente que as várias Organizações
que nos representam têm a obrigação de
dar um exemplo de liderança, de união, de
responsabilidade e de bom senso. Os nos-
sos problemas internos, quando existam,
devem, tanto quanto possível, ser discuti-
dos intra-muros, de forma tão aberta quan-
to discreta, para que nunca seja afectada a
imagem pública de união da Classe Médica,
condição sine qua non para podermos en-
frentar com confiança as dificuldades que
sucessivos Governos nos têm levantado e
defender de forma efectiva a qualidade da
Medicina portuguesa.

Por tudo isto, este editorial tem um signifi-
cado muito particular e de suprema relevân-
cia. É o primeiro editorial do primeiro Bole-
tim da SRC que integra a Revista da Ordem

dos Médicos (ROM).
Quando iniciámos as nossas funções na

SRC, vão lá quase quatro anos, cada Sec-
ção Regional já editava o seu próprio Bole-
tim informativo, o que traduzia alguma riva-
lidade, por vezes menos saudável, entre
Secções. Como consequência, a ROM via-
-se desprovida de muitos conteúdos e não
recebia a participação activa das Secções,
o que, de forma evidente e indesmentível, a
empobrecia e diminuía de interesse.

Em termos editoriais, como é natural em-
penhámo-nos essencialmente em vitalizar o
Boletim da SRC, o que pensamos ter con-
seguido, na medida em que em muitos nú-
meros triplicámos as páginas, o Boletim
passou a ser indiscutivelmente mais lido pe-
los Colegas da Secção do Centro, e o jornal
Tempo Medicina considerou-o como o mais
ousado das três Secções.

Mas nunca nos satisfez a existência deste

sinal evidente de menor união dentro da
OM. É um sinal errado que a OM transmite
para dentro e para fora da Classe Médica.
Se existe uma ROM, para quê dar corpo a
Boletins regionais, esvaziando o interesse,
riqueza e diversidade de conteúdos da
ROM?! Não podia cada Secção publicar li-
vremente na ROM?! Porque razões e quais
os benefícios de esquartejar a Ordem em
quatro distintas publicações?

Foi assim que, ultrapassadas as complexi-
dades das últimas eleições, a SRC assumiu
a iniciativa de propor ao CNE que fosse da-
da a cada Secção a liberdade de integrar o
seu Boletim na ROM. As vantagens são evi-
dentes: enriquecimento e maior interesse
da ROM, todos os Médicos têm conheci-
mento das actividades e iniciativas das vá-
rias Secções, maior união entre os Médicos
(que é tão necessária!), menos uns larguís-
simos milhares de bolsas plásticas para o li-
xo.

Verdade seja dita, foi fácil e imediata a
aprovação pelo CNE desta proposta da
SRC, pelo que a SRC tratou de imediato de
ultrapassar as questões logísticas e iniciar
neste número da ROM a publicação do seu
Boletim, que terá a periodicidade bimestral.

Nesta fase mantemos o layout do Boletim,
não fosse alguém dizer que estávamos a
acabar com ele. Para já, a única coisa que
muda é que o Boletim da SRC passa a ser
distribuído a todos os Médicos, e não ape-
nas aos do Centro, como parte integrante
da ROM.

Se as outras Secções acordarem em fazer
o mesmo, estamos mesmo dispostos a ir
mais longe: acabar definitivamente com os
Boletins das Secções e empenharmo-nos
todos em transformar a ROM numa revista
que orgulhe a OM, com o máximo interesse,
pluralidade, participação e combatividade e
como vector de união de toda a Classe Mé-
dica. Os dirigentes da Ordem têm a obriga-
ção de transmitir uma imagem de coesão e
responsabilidade, obviamente sempre no
total respeito pela diversidade individual e
mesmo regional.

Não tenhamos quaisquer dúvidas de que
‘Unidos, Venceremos’, mas, ‘Divididos, Per-
deremos’!... E a união conquista-se mais
com actos e com exemplos do que com me-
ras palavras dispersas pelo vento.

*Presidente da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos

editorial

Prof. José Manuel Silva *

A Revista de todos os Médicos

Os dirigentes da Ordem
têm a obrigação

de transmitir
uma imagem de coesão

e responsabilidade,
obviamente sempre

no total respeito pela
diversidade individual

e mesmo regional.
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Foi hoje publicado o DL 180/2008 que
procedeu à transformação de mais hospi-
tais públicos (SPA) em entidades públicas
empresariais (EPE). Entre eles os Hospi-
tais da Universidade de Coimbra EPE,
com efeitos a 1/09/08, constituídos com
um capital estatutário de 5 241 000 euros,
que nem sequer cobrem os custos de ex-
ploração.

A Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos (SRC-OM) não pode deixar
de expressar o seu espanto pelo esquisi-
tamente baixo valor do capital estatutário
dos HUC, sem quaisquer referências a
tranches, muitíssimo aquém dos valores
aguardados pelo Conselho de Administra-
ção dos HUC e pouco superior ao do
Hospital de Faro e ao do Centro Hospita-
lar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde,
respectivamente de 4 672 000 e 1 753
000 euros.

A estupefacção aumenta quando se
compara o capital estatutário dos HUC
com o do Centro Hospitalar de Coimbra,
no valor de 16 694 000 (Decreto-Lei n.º
50-A/2007), entre muitos outros, ou com
o dos dois únicos hospitais com os quais
os HUC são comparáveis, o Hospital de

Santa Maria, com 133 000 000, e o Hos-
pital de S. João, com 120 000 000 euros
(Decreto-Lei nº 233/2005)! 

A SRC-OM acredita que os valores ago-
ra publicados no DL 180/2008, não obs-
tante poderem vir a ser aumentados no
futuro (?), possam ter sido vítimas de uma
gralha, pelo que apela a um rápido e ca-
bal esclarecimento por parte do Governo.

Caso se trate de valores reais, a SRC-
OM também espera uma explicação cate-
górica e objectiva para a impressionante
discrepância de capitais estatutários en-
tre hospitais do mesmo tipo e dimensão.

A serem reais, os valores do capital es-
tatutário dos HUC vão colocar em causa
qualquer planificação, modernização e in-
vestimento que pudessem estar a ser
projectados a curto e médio prazos e que
tão necessários são/eram a um hospital
que tem sido submetido a um longo e gra-
ve período de asfixia financeira, com cla-
ros e infelizes reflexos na qualidade do
seu funcionamento e do atendimento aos
doentes. Aliás, voltaremos a esta questão
em futuros textos, pois a Ordem dos Mé-
dicos tem a obrigação Deontológica de

denunciar o que está mal e possa consti-
tuir prejuízo para os doentes. Os HUC es-
tão a ser deliberadamente levados ao
fundo.

A SRC-OM manifesta os seus profundos
receios pelo futuro dos HUC como grande
hospital nacional e universitário, agora
agravados pelo ridículo capital estatutário
com que foram brindados pela tutela e
pelo significado que essa decisão encer-
ra, e a sua estranheza e inquietude pelo
facto do plano estratégico dos HUC para
o futuro mais ou menos próximo ser com-
pletamente desconhecido dos seus pro-
fissionais e dos Directores de Serviço (!),
que assim se vêem totalmente impedidos
de efectuar o mais simples planeamento
para o futuro.

A SRC-OM apela a uma reacção inequí-
voca, firme e decidida por parte da ARS-
C e por parte do Conselho de Administra-
ção dos HUC. Os doentes e os profissio-
nais dos HUC, os cidadãos de Coimbra e
todos os portugueses que acreditam e
confiam nos HUC assim o exigem.

Coimbra, 26 de Agosto de 2008
José Manuel M. C. Silva

(Presidente da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos)

secção regional do centro

informação

Comunicado

O Clube Médico, nas instalações da Secção Regional do Centro, está aberto de segunda-feira a sábado, entre as 12h00 e as 23h00.
O serviço de bar confecciona refeições rápidas, ao almoço e ao jantar. Naquele espaço, agradável, os colegas têm ao seu dispor a
ligação à internet, podem visitar as exposições temporárias e ainda assistir, à noite, aos debates e conferências que ali se realizam.

A Administração Regional de Saúde
(ARS) do Centro informa que está disponí-
vel o novo modelo possível de utilizar para
a aquisição de receitas e vinhetas do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), que entrou
em vigor a partir de Setembro de 2008.

A requisição poderá ser feita através do
site da ARS Centro (www.arscentro.min-
saude.pt).

Quanto às vinhetas, o pedido é enviado
para o e-mail vinhetas@arscentro.min-

saude.pt, com a indicação do assunto, n.º
da cédula profissional, nome completo, no-
me usado na clínica e data de validade da
cédula. O prazo de entrega é de 3 dias
úteis após recepção do mail. 

O local da entrega das vinhetas é na Te-
souraria da ARS Centro, IP, sita na Viven-
da Cepas, Rua Filipe Simões, n.º 15,
Coimbra, no horário das 09h30 às 12h00 e
entre as 14h30 e as 16h30, mediante
preenchimento do modelo, devidamente

assinado pelo próprio e o consequente pa-
gamento quando se verificar. As vinhe-
tas/receitas médicas podem ser entregues
ao próprio médico ou a outrem devida-
mente credenciado.

O pedido das receitas médicas é feito
mediante preenchimento do modelo pró-
prio. O levantamento das receitas médicas
é feito na hora. O local do pedido/entrega
é também a Tesouraria da ARS Centro, no
mesmo horário.

Novo modelo para aquisição de receitas e vinhetas
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aldeia do médico do centro

Concurso de arquitectura para breve
O projecto da Aldeia do Médico do

Centro vai progredindo, com a veloci-
dade possível. Encontra-se quase
completa a desmatação (como quase
sempre, as empresas não cumprem os
prazos!). 

Agora já se “vêem” os 10,5 hectares,
pois a densidade da mata, para além
do grande risco de incêndio, não permi-
tia apreciar as dimensões do terreno e
prejudicava a observação da magnífica
paisagem envolvente. 

As fotografias que agora publicamos
foram tiradas muito recentemente e já
dão uma ideia mais aproximada da be-
leza do local escolhido para a Aldeia do
Médico. Até as tocas de coelho apare-
cem à luz do dia. Um dos trabalhos a
que fomos obrigados foi precisamente
o de retirar a quinta de terreno de caça.

Uma vez terminada a desmatação já
será possível avançar para o estudo to-
pográfico e geológico, para os quais
estamos actualmente a re-
ceber propostas de
orçamento segundo
um caderno de en-
cargos que está dis-
ponível na Secção Re-
gional do Centro. 

A seguir será de ime-
diato lançado um concur-
so público de arquitectura.
Queremos que a Aldeia do
Médico seja um projecto ím-
par.

A vista da Quinta do Couto sobre a cidade de Coimbra e a serra, onde se vêem as eólicas



“Voo adormecido... voz acordada de um
poeta puro que caldeia as memórias da in-
fância com a simplicidade complexa do
menino que nasceu, cresceu e amou!”. Es-
te foi um dos excertos da poesia escrita pe-
lo Prof. Norberto Canha declamado duran-
te a sessão de apresentação das obras
“Voo adormecido” e “Momento”, que decor-
reu a 8 de Julho na Secção Regional do
Centro. Colegas, amigos e admiradores do
professor jubilado e antigo director do Ser-
viço de Ortopedia dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra, encheram a Sala Mi-
guel Torga. A Dr.ª Leonor Riscado, profes-
sora de Literatura, fez a apresentação do li-
vro “Voo adormecido”, enquanto ao Dr.
Luís Canavarro, médico psiquiatra e escri-
tor, coube falar sobre o “Momento”, obras
editadas pela Minerva Coimbra. Nas diver-
sas circunstâncias e sessões em que, ao
longo da vida, teve que intervir, o Prof. Nor-

berto Canha optava por fazer um pequeno
discurso, refugiando-se na poesia, escrita,
agora ao dispor dos seus leitores.

Os Prof.s Meliço Silvestre, Agostinho Al-
meida Santos, Polybio Serra e Silva e Fre-
derico Teixeira foram alguns dos colegas

de profissão e amigos presentes. Na ses-
são, que terminou com um momento musi-
cal, usaram ainda da palavra Isabel Garcia,
da MinervaCoimbra, Maria dos Prazeres
Francisco, da SRC, e o vereador Mário
Nunes, da Câmara de Coimbra.

“Até o Diabo Tem as Malas Feitas” é o
novo livro do Dr. Henrique Pinto, especia-
lista em Saúde Pública e consultor da Or-
ganização Mundial de Saúde, da UNICEF
e do Centers for Disease Control and Pre-
vention, que foi apresentado a 13 de Ju-
nho em Coimbra, na Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos. O livro reú-
ne um conjunto de crónicas escritas pelo
autor nos últimos anos, que surgem como
reflexões sobre acontecimentos significati-
vos, mas também acerca das suas muitas
viagens, quer como consultor das organi-
zações de saúde, quer como membro do
movimento rotário, no âmbito do qual tem
estado envolvido no plano de erradicação
da poliomielite em diversos Países.

Membro do Rotary Club de Leiria desde
1984, o Dr. Henrique Pinto foi governador
do Rotary International em 2002 e 2003.
Nesta obra, “a montante e a jusante, está
uma experiência inigualável, que é a dos
Cem Anos de Milagres feitos pelo Rotary
International”, destacou. 

Como explica no prólogo da obra, a ex-
pressão sardónica “Até o Diabo Tem as

Malas Feitas” é “um lamento como quem
diz ‘basta!’, apanhado numa sociedade em
que a tolerância não se inclui nas regras
de viver e todos os fins parecem justificar
os meios”.

A obra foi apresentada pelo Prof. Meliço-
Silvestre, também ele rotário, numa ses-
são em que foram ainda oradores o Prof.
José Manuel Silva, presidente da Secção
Regional do Centro, e a Dr.ª Isabel Garcia,
da editora MinervaCoimbra. A sessão in-

cluiu um momento de guitarra clássica, por
Sérgio Fernandes, aluno do Conservatório
de Artes de Leiria, instituição criada por
Henrique Pinto.

“Até o Diabo Tem as Malas Feitas” é
uma edição do Orfeão de Leiria — Con-
servatório de Artes e da Medicult Consul-
tores, a que se associa, na divulgação do
livro, a editora MinervaCoimbra, e tem co-
mo capa um desenho original de Carlos
Lança.
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livros

“Voo Adormecido” e “Momento”
OBRAS DA AUTORIA DO PROF. NORBERTO CANHA APRESENTADAS NA SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO

DR. HENRIQUE PINTO LANÇOU NOVO LIVRO DE CRÓNICAS

“Até o Diabo Tem as Malas Feitas”

Prof. Meliço Silvestre, Dr. Henrique Pinto, Prof. José Manuel Silva e Dr.ª Isabel Garcia

O Prof. Norberto Canha na sessão de lançamento dos dois livros
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projecto

O Serviço de Anestesiologia dos Hospitais
da Universidade de Coimbra (HUC) irá re-
ceber até ao final deste mês os equipamen-
tos do Centro de Simulação Biomédica de
Coimbra. O Director do Serviço de Aneste-
siologia fez a apresentação formal do Cen-
tro e das suas potencialidades à Ordem dos
Médicos, no dia 30 do passado mês de Ju-
lho. Os equipamentos foram na íntegra fi-
nanciados pelas mais importantes Funda-
ções Nacionais: Fundação Calouste Gul-
benkian, Fundação EDP, Fundação Luso
Americana para o Desenvolvimento e Fun-
dação Portugal Telecom.

A Simulação Biomédica constitui um dos
mais promissores e inovadores domínios
científicos a nível mundial, ao permitir, com
a actual evolução técnica, a conjugação
plena de arquitectura e tecnologias de infor-
mação e robótica com a Medicina e os cui-
dados de Saúde. Fundamentalmente, des-
taca-se pela capacidade de alterar proces-
sos formativos e de actuação prática em
áreas críticas dos cuidados de saúde e de
organização das equipas e unidades de
saúde. “É uma verdadeira ‘revolução’ no
ensino médico e no treino das equipas de
saúde, como se comprova pela literatura
médica de referência e pela explosão inter-
nacional de centros dedicados à simulação
médica”, afirmou o Director do Serviço de
Anestesiologia dos HUC.

Referiu ainda Martins Nunes que “o Cen-
tro de Simulação Biomédica dos HUC dife-
rencia-se pela experiência imersiva e com-
pleta, em termos de simulação de cuidados
de saúde, que disponibilizamos – recém-
nascido, pediátrico, adulto ou idoso – em
ambientes reais de bloco operatório, enfer-
maria ou unidades de trauma e cuidados
críticos”.

O CSBC é o primeiro que nasce num hos-
pital público, mas que cresce e se mantém
na relação com a sociedade civil, com o
apoio de instituições de referência como a
Fundação Calouste Gulbenkian, a Funda-
ção EDP e a Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento, num projecto que
visa a auto-sustentabilidade e a criação de
valor para a comunidade. 

O Centro de Simulação Biomédica dos
HUC terá uma dupla missão formativa e de
investigação. No campo da investigação
desenvolverá inicialmente projectos relati-
vos à validação e certificação de competên-
cias médicas, ao teste e aperfeiçoamento

de dispositivos e equipamentos de uso mé-
dico e hospitalar e à concepção e modela-
ção de novos simuladores e ferramentas
educacionais. Interessa igualmente actuar
como porta giratória para os cuidados de
saúde com os mais diversos agentes de in-
vestigação e desenvolvimento, nomeada-
mente em aplicações inovadoras que me-
lhorem a qualidade dos cuidados de saúde
e a segurança dos doentes. A previsão de
abertura é no final de Setembro, com os pri-
meiros testes e prática no seu funciona-
mento, desejando que se inicie a 1 de Ja-
neiro a actividade em velocidade “cruzeiro”.

Nuno Freitas, interno de Anestesiologia
dos HUC, que acompanhou Martins Nunes,
fez a apresentação do conjunto de serviços
que o Centro vai oferecer, nomeadamente
os módulos educativos. O Centro vai dispo-
nibilizar 20 módulos educativos, sendo que
para o efeito “toda a formação dos instruto-
res está a ser feita com base nos cursos de
Simulação Biomédica de Harvard”. Acres-
centou ainda: “temos já nesta altura con-
cluída a formação a 7 dos 10 instrutores, to-
dos eles com formação da responsabilida-
de do Harvard Center for Medical Simula-
tion. Os restantes 3 formadores partem bre-
vemente para o estrangeiro para uma for-
mação específica”.

Martins Nunes referiu que “a concepção
funcional do Centro teve o apoio da Socie-
dade Europeia de Simulação Médica (SE-
SAM,) tendo os conteúdos e programa fun-
cional tido o seu prévio aval, de modo a que
possamos desde a sua abertura obter a
creditação europeia, a que se seguirá du-
rante o ano de 2009 a creditação da Socie-

dade Mundial de Simulação Médica”.
O Serviço de Anestesiologia tem equacio-

nado um conjunto de protocolos, pelo que
tem vindo a envolver o Harvard Center for
Medical Simulation, nos EUA, o Danish Ins-
titute for Medical Simulation e o Bristol Me-
dical Simulation Center, na Europa, para
efeitos de concepção do Centro e formação
dos instrutores.

É convicção do Serviço de Anestesiologia
que o Centro de Simulação Biomédica irá
ser uma peça indispensável da melhoria
dos cuidados de saúde em Portugal e um
catalisador de mudança na formação médi-
ca contínua e no treino das equipas de saú-
de. Admite-se igualmente que possa vir a
ter um papel na aproximação das compo-
nentes científicas e tecnológicas biomédi-
cas com os cuidados de saúde. 

Os HUC apostam no objectivo que este
Centro possa vir a ser um elemento activo
no cluster de saúde português.

Por último, referiu Martins Nunes que os
HUC ficam dotados de um importante ins-
trumento de inovação no ensino médico,
nomeadamente das áreas do conhecimen-
to ligadas à Anestesiologia, que os vão dife-
renciar pela excelência da sua actividade. 

A capacidade de, num ambiente controla-
do, repetível e aferível, reproduzir e amplifi-
car, de modo inteiramente interactivo em
tempo real, gestos, procedimentos e actos
médicos perante diferentes estados fisioló-
gicos e patológicos, com fidedignidade hu-
mana e sem risco para os doentes, consti-
tui uma poderosa ferramenta de educação
médica contínua e de aprendizagem expe-
riencial.

Novo Centro de Simulação Biomédica

Os Dr.s José Martins Nunes e Nuno Freitas
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comunicação

Triagem de Manchester
A sobrecarga da procura com a subse-

quente pressão sobre os recursos dispo-
níveis, quer humanos quer técnicos, im-
põem a reorganização dos fluxos de
doentes nos serviços de urgência, com a
necessidade de decidir quem necessita
de cuidados imediatos e quem pode espe-
rar.

Para evitar a sub-triagem, que pode
comprometer a segurança do doente, e a
sobre-triagem, que desgasta os recursos,
as decisões têm de ser o mais exactas e
rigorosas possível.

A estandardização da triagem tem bene-
fícios potenciais, como sejam uma even-
tual melhoria da qualidade dos cuidados,
da segurança dos doentes e do funciona-
mento do departamento de urgência e
emergência, possibilitar auditorias e um
suporte para investigação, facilitar a vigi-
lância da saúde pública e elaborar dados
para benchmarking.

O problema é que não há nenhum gold
standard para medição da acuidade da
decisão médica que permita a compara-
ção com as escalas de triagem, o que
obriga a usar marcadores indirectos des-
sa mesma acuidade de orientação, e a in-
vestigação nesta área é muito reduzida.
Contra as nossas expectativas, na
PubMed encontrámos apenas doze refe-
rências bibliográficas sobre a Triagem de
Manchester!

As fragilidades dos sistemas de triagem
foram evidenciadas num estudo de Ruts-
chmann et al (2006), que criaram um mo-
delo informático de simulação de situa-
ções de triagem, tendo-se encontrado
uma enorme variabilidade entre operado-
res e a concordância dos resultados da
triagem com um consenso de um grupo
de peritos em apenas 58% dos casos, ve-
rificando-se sobrestimação em 11% e
subestimação em 31% dos casos. 

A Triagem de Manchester é um sistema
com cinco níveis de triagem, traduzidos
em cores, único na forma de abordagem
dos doentes, com 52 fluxogramas e seis
descriminadores (risco de vida, dor, he-
morragia, rapidez de instalação, nível de
consciência e temperatura). Requer um
elevado nível de formação, sendo a maio-

ria dos erros devido a falta de treino.
Os argumentos do Grupo Português de

Triagem para justificar a implementação
da Triagem de Manchester, com os quais
até concordamos na generalidade, foram,
essencialmente, o facto de acabar com a
triagem do porteiro, gerir a urgência e o
doente em função das necessidades clíni-
cas, obrigar à definição do encaminha-
mento dos doentes, facilitar o cumprimen-
to da missão do Serviço e prever a audito-
ria e acompanha-
mento.

Porém, são vários
os problemas, limita-
ções e peculiaridades
que encontrámos na
Triagem de Man-
chester:

- Claro excesso e
repetição escusada
de fluxogramas, que
estão relacionados
com impressões
diagnósticas e não
exclusivamente com
a triagem de priorida-
des.

- Escala de dor to-
talmente inadequada
a um povo latino.

- Investigação inde-
pendente quase nula.

- Não publicação
dos resultados das auditorias.

- Desvalorização dos sinais de doença
cerebrovascular aguda.

- Algumas incongruências, como a ava-
liação do estado de consciência no fluxo-
grama do estado de inconsciência.

- A existência de alguns fluxogramas é
absolutamente incompreensível, como o
da dor testicular ou o das doenças sexual-
mente transmissíveis, ou ainda um fluxo-
grama para a asma quando já existe um
para dispneia.

- E alguém que vai à urgência queixar-se
de problemas urinários ou de problemas
estomatológicos apresenta compromisso
da via aérea, choque ou respiração inefi-
caz?! Afinal pretende-se triagem de priori-
dades ou orientação dos doentes para es-

pecialidades?
- O alcoolismo agudo é tratado como si-

tuação de grande emergência.
- O limiar da hipoglicemia em 80 mg/dl

está científica e tecnicamente errado.
- Ao contrário do que muitos afirmam, as

situações verdadeiramente emergentes,
pela sua gravidade, são triadas só à pos-
teriori, pelo que não dependiam da tria-
gem de Manchester para “melhorar ou
acelerar” a respectiva assistência.

- Continua a haver
muitas triagens por ex-
cesso e outras tantas
por defeito.

Em conclusão, diría-
mos que a Triagem de
Manchester é um bom
esqueleto de triagem
mas necessita de uma
rápida actualização e
muito drástica redução
dos fluxogramas, além
de que quatro níveis de
triagem seriam sufi-
cientes, e que a única
forma de colmatar as
suas insuficiências e
erros é ser aplicada
por médicos, o que re-
dundaria em benefício
dos doentes e do fun-
cionamento do serviço
de urgência.

Finalmente, não se pode deixar de sa-
lientar um grave problema político dos sis-
temas de triagem, que é a possibilidade
de serem usados pelas instituições e pe-
los pagadores como uma forma de recu-
sar o acesso ou o pagamento, ou de alte-
rar o montante das taxas das idas à ur-
gência. E atenção, que esta problemática
já não é inédita em Portugal...

Prof. José Manuel Silva

NOTA: Resumo de comunicação apresenta-

da no 1.º Congresso Ibérico de Medicina In-

terna e 14.º Congresso Nacional de Medici-

na Interna, Vilamoura, Março de 2008.

Texto publicado na Revista Mundo Médico

de Maio/Junho, 2008; p16

Não se pode deixar
de salientar um
grave problema

político dos sistemas
de triagem, que

é a possibilidade
de serem usados
pelas instituições
e pelos pagadores
como uma forma

de recusar o acesso
ou o pagamento,

ou de alterar
o montante das taxas
das idas à urgência.
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opinião

Após anos de indefinição, finalmente o
DL 180/2008 transmutou os HUC do Sec-
tor Público Administrativo (SPA) para Enti-
dade Pública Empresarial (EPE). Digo fi-
nalmente não por considerar que o modelo
SPA estivesse esgotado, bem pelo contrá-
rio, mas sim porque esta condição era usa-
da como desculpa para a total ausência de
investimentos e de reformas nos HUC.
Pois bem, a partir do dia 1 de Setembro de
2008 acabaram-se as desculpas!

Porém, quando se esperava que os HUC
EPE fossem dotados de imediato de um
capital estatutário ao nível dos outros gran-
des hospitais centrais e universitários ... re-
cebe 25 vezes menos!

Depois de um longo período de discrição
para permitir à nova equipa ministerial im-
plementar a sua política, a Secção Regio-
nal do Centro da Ordem dos Médicos vê-se
obrigada a ser mais interventiva. O capital
estatutário dos HUC foi a gota de água que
nos obrigou a quebrar o silêncio.

De facto, para além do inquestionável sig-
nificado que tem a definição de um capital
estatutário inicial de 5 milhões de euros pa-
ra os HUC (também para facilitar a contabi-
lidade criativa do Orçamento Geral do Es-
tado?... que péssimo sinal...), a verdade é
que um baixo capital estatutário tem impli-
cações na gestão corrente, pois o DL
233/2005 estabelece que o endividamento
dos hospitais EPE não pode exceder em
qualquer momento o limite de 30% do res-
pectivo capital estatutário (qual será a dívi-
da consolidada dos HUC?!) e que compete
aos Ministros das Finanças e da Saúde:

a) Autorizar a realização de investimen-
tos, quando as verbas globais correspon-
dentes não estejam previstas nos orça-
mentos aprovados e sejam de valor supe-
rior a 2% do capital estatutário (uns simples
104820 euros no valor actual dos HUC!!);

b) Autorizar a contracção de empréstimos
de valor individual ou acumulado, igual ou
superior a 10% do capital estatutário.

Ou seja, os HUC estão fora da lei porque
devem aos seus fornecedores muitíssimo
mais do que 30% do seu actual capital es-
tatutário (espantoso este Estado, que é o
primeiro a dar o exemplo que as suas leis
não são para cumprir!), vão ser privados da
mesma autonomia de gestão que foi confe-
rida a outros hospitais e não podem progra-
mar livremente os investimentos de curto e

médio prazo de que os
doentes necessitam para
serem tratados de acordo
com a leges artis da me-
dicina!

Há quem recorde os
cerca de 300 milhões de
euros (outros recebem
mais!) de orçamento
anual para 2008, preten-
dendo dar a ideia de que
tudo vai bem nos HUC.
Pois bem, não é verdade. 

Há quem se atreva a di-
zer que um baixo capital
estatutário até é um
bom sinal para os
HUC, que não teriam
grandes necessidades
financeiras! Pois bem,
é mentira.

Fruto das reacções
imediatas, o Governo
aprovou à posteriori
uma resolução com a
intenção (situação
nunca antes vista!) de
elevar faseadamente
o capital estatutário
até aos 108,5 milhões
(para já não passa de
uma mera promessa...
que, sejamos claros,
poderá ser cumprida,
ou não!). Caso os
HUC recebessem de
imediato os putativos
108,5 milhões, tal co-
mo aconteceu (sublinhe-se) com os gran-
des hospitais de Lisboa e Porto, poderiam
beneficiar dos respectivos juros para inves-
timento na instituição! Assim, é o Governo
que ganha, com prejuízo dos HUC e dos
seus doentes, e o Conselho de Administra-
ção (CA) fica completamente dependente
de uma promessa e da vontade do Gover-
no e da sua disponibilidade financeira!

Sem desprimor para ninguém, mas para
garantir que nele haverá alguém indepen-
dente do Governo e mais preocupado com
a qualidade da instituição e com os doen-
tes do que em obedecer servilmente às as-
fixiantes imposições da tutela, sugiro que a
Câmara Municipal de Coimbra, no cumpri-
mento do art. 6º dos Estatutos dos Hospi-

tais EPE, proponha um vo-
gal não executivo para o
CA dos HUC. E que o mes-
mo seja feito em relação
aos CHC e, pelas respecti-
vas Câmaras, a todos os
hospitais EPE.

De facto, os HUC não es-
tão nada bem.

Claros sintomas são as
cartas, algumas extraordi-
nariamente críticas, que fo-
ram dirigidas ao Presidente
do Conselho de Administra-
ção (CA) dos HUC por vá-

rios profissionais, in-
cluindo Directores de
Serviço. Traduzem a
falta de orientação es-
tratégica, um mal-es-
tar latente e a insatis-
fação e preocupação
quanto ao presente e
futuro do Hospital. 

Sobre as célebres 14
comissões repetida-
mente referidas pelo
Presidente do CA, que
envolveram cerca de
100 profissionais dos
HUC, é nossa obriga-
ção desmistificar e es-
clarecer, sem meias
palavras, que os inter-
venientes desconhe-
cem completamente
as alegadas conclu-
sões, já que quase

não reuniram, não se analisaram as ques-
tões com um mínimo de profundidade, da
maioria nem sequer actas descritivas resul-
taram e não houve qualquer troca de infor-
mações!...

Os próximos 120 dias, prazo para a apro-
vação do Regulamento Interno dos HUC
EPE, vão ser cruciais. Irá haver coragem
para proceder às reformas e reestrutura-
ção necessárias e, de uma vez por todos,
orientar o hospital para servir os doentes, o
ensino e a investigação, com a máxima
qualidade, ou irão continuar a prevalecer
os jogos de interesses e de poder pessoal
e as preocupações exclusivamente finan-
ceiras? Vamos esperar, para ver e para co-
mentar.

Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE

Prof. José Manuel Silva *

Há quem se atreva
a dizer que um baixo

capital estatutário
até é um bom sinal

para os HUC,
que não teriam

grandes necessidades
financeiras!

Pois bem, é mentira.
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De facto, os HUC não vão nada bem!
Há cerca de um ano escrevi um artigo sobre as

urgências dos HUC, intitulado “É impossível traba-
lhar assim!”. Pois bem, naquilo que dependia do
CA, nada mudou desde então! E a justificação ofi-
cial é sempre a mesma, não há dinheiro!

Em face dessa inacção, os especialistas de Me-
dicina Interna dos HUC, em Janeiro de 2008, en-
viaram ao CA um extenso documento relativo ao
funcionamento do Serviço de Urgência, do qual
deram conhecimento à Ordem dos Médicos, em
que, entre várias outras, chamavam a atenção pa-
ra algumas situações graves (ainda sem resolu-
ção):

“O número de enfermeiros e de auxiliares de ac-
ção médica é manifestamente insuficiente para as
necessidades diárias, prejudicando a qualidade e
rapidez dos cuidados prestados aos doentes. 

O número de computadores e de leitores ópticos
disponíveis na Área Médica II é desadequado pa-
ra os doentes habitualmente lá presentes e os que
existem estão mal colocados. É essencial e urgen-
te a existência de terminais portáteis.

Não há material técnico suficiente, nomeada-
mente monitores, aparelhos de medição de tensão
arterial e de oximetria e a maioria dos existentes já
apresenta desgaste assinalável, designadamente
com baterias velhas que já não recebem carga,
fornecendo resultados duvidosos.

A partir das 24 horas é escalado apenas um es-
pecialista de Medicina Interna para a Urgência ...,
não havendo médico Residente nos Serviços de
Medicina das 24 às 8 horas, ele passa a ser o úni-
co Internista presente (para a urgência interna, a
urgência externa, a sala de observações e a sala
de emergência!).”

O rol de carências é inesgotável, por exemplo a
compra do material mais barato do mercado mas
sem a necessária qualidade, como o caso das
agulhas de punção lombar, o esgotamento das
agulhas de biópsia prostática, a falta de uretrorre-
noscópios e cistoscópios flexíveis (que não faltam
nos hospitais públicos de Lisboa!...), etc., etc., etc.

Muitos médicos de elevada craveira técnica e
científica estão a querer abandonar ou já abando-
naram precocemente o Hospital.

Enfim, são abundantes os sinais, problemas e di-
ficuldades dos HUC.

Acreditamos que toda a gente de boa-fé com-
preende que os HUC precisam mesmo de mais in-
vestimento, de melhor organização e de um capi-
tal estatutário adequado à sua dimensão, qualida-
de e actividade. 

Continuaremos críticos e exigentes e não vacila-
remos sempre que for essencial chamar a atenção
pública para a necessidade de todos se unirem na
defesa, modernização e boa gestão clínica dos
HUC (e do SNS!). Os doentes, o elo mais fraco da
cadeia de saúde, precisam, de facto, de quem os
defenda.

*Presidente da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos

opinião

No relacionamento
entre Cuidados de
Saúde Primários (CSP)
e Cuidados de Saúde
Secundários (CSS)
fosse iniciada uma no-
va ordem de comuni-
cação em que a infor-
mática fosse utilizada
na exacta medida das
suas capacidades?
Quantas árvores pou-
paríamos, quantos
processos não ema-
greceríamos, quantos
erros não evitaría-
mos, quantos atra-
sos não baniría-
mos? Quanto faci-
litaríamos a nossa
tarefa e as dificul-
dades dos doen-
tes? Quanto pou-
paríamos aos con-
tribuintes?

Não vou, obvia-
mente, dar a solu-
ção, apesar de me
parecer que já
existe tudo no ter-
reno, faltando
apenas a determi-
nação política e a
humildade demo-
crática dos utiliza-
dores para o fazer. Mas cuidado com
os custos de implementar tudo de no-
vo esquecendo que as soluções mais
fáceis são as mais baratas! Exemplo:
Por que razão não falam entre si SI-
NUS e SONHO? Já agora, e porque
todos os médicos em CSP têm caixa
de correio electrónico, porque não
existe o mesmo em serviços hospita-
lares para uma mais eficaz comunica-
ção?

E SE...

Na linha do acima, o que um médi-
co precisa para um doente seu é de
uma observação para orientação te-
rapêutica numa consulta de CSS, en-
tão porque não comunicar directa-
mente com o médico que deve estar
funcional e informaticamente disponí-

vel para tal contacto
no Hospital?

É claro que deve
haver regras e que a
informação pode e
deve ser formatada,
mas não podem
ocorrer casos de im-
possibilidade de
atender o doente pe-
lo facto de não ter si-
do tratado previa-
mente em tal serviço,
sendo obrigatória a

informação deta-
lhada do que foi
feito em tal servi-
ço...! É que se
esta moda pe-
ga...!

E SE...

Dispondo de
equ ipamentos
informáticos que
facilitam a vida e
ajudam na defe-
sa, em caso de
problemas, por
haver codifica-
ções, ficar tudo
registado, não
haver problemas

de interpretação de caligrafia, os mé-
dicos não usassem esta tecnologia
na sua plena potencialidade? Que
perderíamos em conhecimento da
epidemiologia, que perderíamos em
informação individual, que deixaría-
mos de conhecer sobre a quantidade
de trabalho e de acções que se reali-
zam em cada consulta e episódio?
Que implicações práticas pode ter to-
do este acervo de informação? 

Ficam as propostas e as reflexões.
Que cada um seja consciente e per-
ceba o seu lugar no contexto, sem se
auto excluir, pois quando se exclui
(informaticamente ou não!) retira par-
tes da equação na saúde!

* Médico de Família
Centro de Saúde de Eiras (Coimbra)

E se...

Dr. Luiz Miguel Santiago *

Já agora, e porque
todos os médicos
em CSP têm caixa

de correio electrónico,
por que não existe

o mesmo em serviços
hospitalares para
uma mais eficaz
comunicação?
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Nesta matéria, está visto, cada vez vale-
rá menos a pena contar com os dirigentes
do nosso movimento sindical bicéfalo. Te-
rão entrado (talvez há já muito tempo e não
sei se de vez...) num estado de surdez que
nada abona em seu favor. Vem isto a pro-
pósito dum curioso comunicado conjunto
SIM/FNAM, acerca do que consideram “in-
terferências despropositadas e ilegítimas
de estruturas, quaisquer que sejam e por
mais bem intencionadas que se declarem”,
numa clara referência à Ordem dos Médi-
cos. A defesa continuada do claro pressu-
posto de que as carreiras médicas são um
assunto eminentemente sindical é, está
visto, a sua bandeira. Não é, seguramente,
a minha nem a de muitos outros que, à
margem dos sindicatos, se têm interessa-
do por esta questão.

O texto que se segue, de minha co-auto-
ria, foi elaborado no âmbito de uma cam-
panha eleitoral para a Ordem, há quatro
anos. Pela sua actualidade e pelo que re-
presenta em termos de trabalho de grupo,
valerá a pena reproduzi-lo:

Pode a Ordem dos Médicos alhear-se ou
ser uma estrutura passiva no contexto dos
actuais debates em torno da Saúde em
Portugal?

• Não pretendendo, nem devendo, entrar
na esfera de acção dos órgãos de sobe-
rania, dos partidos ou das associações
sindicais, a verdade é que a Ordem tem
as suas próprias atribuições legais, não
podendo ficar calada perante iniciativas
tendentes a questionar ou relativizar um
princípio de há muito adquirido, o de
que a Saúde deve ser paga por quem
tem saúde e não por quem está doente.
Se algo define as sociedades evoluídas,
no contexto das quais nos gostamos de
ver situados, é, precisamente, o respei-
to por tudo aquilo que se tornou consen-
sual. Não cabendo à Ordem decidir o
que é melhor para Portugal, em termos
de opção política por um Serviço ou Sis-
tema Nacional de Saúde mais ou me-
nos estatizado, já é sua primordial fun-
ção contribuir para que a qualidade do
exercício da Medicina não esteja, nun-
ca, dependente da capacidade econó-
mica do doente.

Será o exercício da Medi-
cina dissociável da inde-
pendência da profissão?

• A existência da Ordem,
só por si, já traduz o re-
conhecimento pela so-
ciedade da importância
da independência da
profissão. Mas este re-
conhecimento, por indis-
sociável da noção de
competência, estará
sempre dependente do
conhecimento que haja
dos bons resultados das
práticas médicas. Neste sentido, cabe à
Ordem denunciar e combater, com
energia, todas as iniciativas, venham
elas donde vierem, tendentes a afastar
a sociedade do médico.

Será a noção de independência profissio-
nal dissociável da noção de trabalho em
equipa, com o que tudo isso implica em ter-
mos de hierarquia funcional e de lideran-
ça?

• Preocupa-nos o triste espectáculo a
que, um pouco por todo o lado, temos
vindo a assistir, da atribuição de lugares
de responsabilidade a pessoas insufi-
cientemente qualificadas, na base de
critérios de mera confiança pessoal ou
política, à revelia das graduações das
Carreiras Médicas. Não é só a funciona-
lidade das instituições que é posta em
causa. Fragiliza-se, também, a própria
idoneidade formativa e o futuro dos jo-
vens médicos que nelas trabalham.

Na linha do “Relatório sobre as Carreiras
Médicas”, publicado pela Ordem há já mais
de 40 anos – resultado do trabalho de um
grupo de colegas que, embora com posi-
cionamentos políticos muito diversos e até
antagónicos, souberam reconhecer a ne-
cessidade de uma resposta clara, inteli-
gente e a uma só voz, por parte dos médi-
cos, em resposta a um momento difícil co-
mo o que então se vivia –, e perante a qua-
se anarquia presentemente instalada, pro-
piciadora do arrivismo e fruto de alguma
demissão do Estado nesta matéria, enten-
demos não poder a Ordem continuar a de-
mitir-se do papel que estatutariamente lhe

cabe na atribuição de gra-
duações.

Não cabendo à Ordem a
contratação ou a nomea-
ção de pessoas para luga-
res de responsabilidade,
dela se espera que defina
patamares de competên-
cia, não pactuando com so-
luções minimalistas, alicer-
çadas numa política de me-
ro “apertar os cordões à
bolsa”! Será na resposta a
este tipo de questões que
poderemos reencontrar os

fundamentos para a existência da Ordem
dos Médicos. Doutro modo, mais não po-
demos esperar do que ver morrer aquilo
que com tanto trabalho se criou. Mais do
que nunca, há que compreender que é a
própria Ordem que está a ser posta em
causa – e, com ela, a independência e a
qualidade da profissão! Mais do que nun-
ca, será necessário por elas lutar!

Mais do que nunca, bom seria que os
nossos dirigentes sindicais se colocassem
no seu lugar e medissem melhor o alcance
do que andam por aí a dizer.

NOTA FINAL
Este artigo, publicado como comentário no
TM-Online, não agradou ao colega Mário
Jorge, da FNAM, que atribuiu às minhas
considerações “algum carácter insultuoso”
e considerou “no mínimo, inacreditáveis”
os meus argumentos.

Gostaria, apenas, de esclarecer o colega
Mário Jorge do seguinte:

1) De que não pretendi insultá-lo ao cha-
mar-lhe “surdo” em sentido figurado; é es-
sa a opinião que tenho dele;

2) De que não foi a ele que chamei “bicé-
falo” mas, sim, ao movimento sindical mé-
dico (que o é, lamentavelmente e de facto,
bom motivo para que muitos médicos não
se sintam por ele representados);

3) E de que acho, mesmo, que não se sa-
be situar; não sabe (ou, pior, não quererá
saber) onde deve terminar o papel dos sin-
dicatos (independentemente dos direitos
que entenda, historicamente, terem adqui-
rido) e começar o da Ordem.

*Cirurgião dos Hospitais da Universidade de Coimbra

opinião

Carreiras médicas:
um assunto eminentemente sindical?

Dr. Carlos Mesquita *
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A evolução da reforma dos CSP, em es-
pecial no que se refere à criação e imple-
mentação dos Agrupamentos de Centros
de Saúde (ACES), tem vindo a constituir
crescente motivo de preocupação. Há
quem o afirme abertamente, mesmo aos
mais altos níveis de responsabilidade. Há
quem prefira não falar do assunto, como
se, não falando dele, de algum modo o es-
conjurasse. Há quem não só não fale co-
mo queira mal a quem fala, a quem apeli-
da de “campanha contra”.

Salvo melhor opinião, o problema é sério,
com contornos agravados por envolver
não só a reconfiguração dos actuais 336
Centros de Saúde (CS) em diversas uni-
dades funcionais (art. 7° do DL n.º
28/2008) prestadora de cuidados de saú-
de (UCC, USP, URAP, além das USF) e
serviços de apoio (art. 35° com a Unidade
de Apoio à Gestão, UAG e Gabinete do Ci-
dadão), como também os 2213 profissio-
nais1 das Sub-Regiões de Saúde (SRS).

E, de novo salvo melhor opinião, nin-
guém sabe o que pode acontecer, apesar
de diversos modelos defendidos. Uns
apostam na réplica das actuais SRS, pas-
sando-se então de 18 SRS para 74 mini
SRS (modelo “tradicional”). Outros defen-
dem o modelo de serviços partilhados
prestados numa lógica de mercado por en-
tidades empresariais públicas ou privadas
com ou sem fins lucrativos, fazendo com
que os SUHS ou empresas similares pres-
tem todos os serviços de suporte e se co-
loquem os 2213 profissionais das SRS na
situação de mobilidade especial, vulgo
quadro dos supranumerários.

Ainda outros, querem passar as SRS pa-
ra os serviços das próprias ARS, replican-
do o que já aconteceu em Lisboa, Coim-
bra, Faro, Porto e Évora com a extinção
das respectivas SRS, visto que conside-
ram, a exemplo do actual presidente da
ARS de LVT2, que o Director Executivo dos
ACES “é como se fosse um director de de-
partamento da ARS”, esquecendo-se que
os futuros ACES, ao serem constituídos,
94% constariam da lista das 1000 maiores
empresas nacionais e cerca de 10% esta-

ria no top das 500 maio-
res3.

Estes modelos enume-
rados, que mantêm a
“menoridade” dos futuros
ACES, estão muito pou-
co em linha com a me-
lhor prática na área da
gestão dos serviços de
saúde e da própria refor-
ma da Administração Pú-
blica que sugere a sepa-
ração entre as funções
de financiador (ARS) e o
prestador (ACES), aliás
explanada na própria
Lei Orgânica das
ARS!

Por sua vez, é bom
recordar aos menos
atentos, que no âmbi-
to do Programa de
Reestruturação da
Administração Central
do Estado (PRACE),
surgiu uma nova Lei
orgânica do Ministério
da Saúde e conse-
quentemente as ARS,
passaram a Institutos
Públicos (DL n.º
22/2007) com um
quadro específico de
pessoal resultante
das suas funções e da
imposição de quotas
definidas no âmbito do já citado PRACE.

Sabemos que, no âmbito da reforma do
Estado, foi criada na dependência do Mi-
nistério das Finanças, a Agência Nacional
das Compras Públicas (ANCP) com o ob-
jectivo de definir e desenvolver acordos-
quadros para as vendas centralizadas,
desde a frota automóvel, comunicações,
equipamento informático, papel, economa-
to entre outros serviços. Dizem, os defen-
sores deste modelo, que para a frota auto-
móvel se prevê, em dois anos, poupar 150
milhões de euros (Costa Pina, Secretário
de Estado do Tesouro e Finanças, DE, 8

de Julho de 2008).
Por sua vez, a Presiden-

te do Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais
(SUCH), Paula Nanita
(DE, 8 de Julho de 2008),
estima poder-se chegar,
em cinco anos, a uma
poupança de 200 milhões
de euros, se todos os hos-
pitais comprassem os me-
dicamentos recorrendo
aos seus serviços! Salien-
ta-se que os SUCH já ac-
tuam na restauração, se-

gurança, gestão finan-
ceira e frota automó-
vel.

Um estudo da Ac-
centure de 2002 con-
sidera um potencial de
poupança com a cen-
tralização dos servi-
ços logísticos de com-
pras da ordem dos
25% e dos serviços de
contabilidade da or-
dem dos 55%.

O exemplo da cen-
tralização de serviços
de aprovisionamento
e logística na ULS de
Matosinhos (ULSM),
unidade de CSP que
serve uma população
inscrita de 215 mil

utentes, ilustra este potencial de poupan-
ça4: “Em suma, nos dois primeiros anos de
implementação do projecto foi obtido um
retomo do investimento de aproximada-
mente 989.000 euros; pelo que o investi-
mento em causa (Obras 968.896, Hardwa-
re + Software 233.240) é recuperado ao
fim de 2,4 anos”.

Caberá perguntar até onde deverá ir a
concentração de serviços?

O estudo da APES5 evidencia uma dimi-
nuição dos custos médio por utente inscri-
to quando se aumenta a escala de activi-

Reforma dos CSP –  A desejável criação
de ACES autónomos e responsáveis!

Dr. João Rodrigues *

Não é motivo para
ninguém se suicidar.
É motivo para fazer

o que tem que ser feito,
se possível com uma

liderança política
e técnica, forte

e credível, capaz de
decidir e de afrontar as
“velhas” resistências,

em prol da
concretização da

verdadeira reforma
da Administração

em Saúde.
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dade. Estas economias verificam-se para
todos os tipos de custos, à excepção dos
custos com MCDT. No entanto, apenas há
ganhos substanciais em aumentar a es-
cala de operações até cerca de 50.000
utentes. A partir dessa escala os ganhos
esgotam-se.

Todavia, a proposta de mapeamento pa-
ra os ACES6 revela uma opção clara das
ARS, no sentido de dimensionar estas uni-
dades na parte superior do intervalo defini-
do na Lei para a criação dos ACES, 50.000
a 200.000 utentes.

As três principais rubricas de custo – cus-
to com pessoal (31%), custo com prescri-
ção de medicamentos (39%) e o custo
com prescrição de MCDTs (19%) – repre-
sentam 89% do custo total dos actuais CS
e futuros ACES. Resultando que só 11%
da despesa dos futuros ACES é da res-
ponsabilidade das actuais SRS.

Por sua vez, os custos associados aos
serviços de suporte técnico prestados pe-
las SRS perfazem, dados de 2007, um to-
tal de cerca de 67 milhões de euros. A
componente mais relevante está relacio-
nada com custos com o pessoal, que re-
presentam cerca de 75% do total, contu-
do é de salientar que a segunda grande ru-
brica de custos refere-se aos fornecimen-
tos de serviços externos que representam
já 20% da despesa, sendo que parte signi-
ficativa deste valor está associada à exter-
nalização dos processos de conferência
de facturas de medicamentos e meios
complementares de diagnóstico.

O estudo efectuado pelo Gabinete de
Análise Económica da Universidade Nova
de Lisboa (GANEC)7 salienta que quanto à
dimensão financeira os custos de explora-
ção dos ACES variam entre os 10 e os 73
milhões de euros, concentrando-se a
maioria entre os 20 e os 40 milhões de
euros, e que em relação ao número de
profissionais por ACES este variará entre
127 e 921. De acordo com o critério de Pe-
quenas e Médias Empresas (PME) da
União Europeia, a grande maioria (85%)
estará na escala das grandes empresas.

Que estrutura gestionária para os
ACES?

A magnitude dos recursos envolvidos na
maior parte dos ACES, quer em termos fi-
nanceiros, de número e diversidade de
unidades prestadoras directas de cuida-
dos, de número de profissionais, de popu-
lação coberta e área abrangida, enqua-
dram-se na definição de organizações
complexas, de média/grande dimensão.

Por isso, deverão dispor de um robusto
componente de gestão e de logística e
de qualificados serviços de back office,
tendo em conta o disposto no Decreto-Lei
nº 28/2008, de 22 de Fevereiro, no que
respeita à UAG.

Em suma, a extinção das SRS e criação
dos ACES deve ser enquadrada no con-
texto macro da reforma da Administração
Central do Estado e assentar na aplicação
dos seguintes critérios:

• Implementação de uma nova autono-
mia administrativa e gestionária, em
que o contrato-programa traça o quadro
fundamental da governação do ACES.
Pela estrutura orgânica8 prevista e pe-
las competências
atribuídas, é notó-
rio o objectivo de
conferir competên-
cias amplas aos
ACES. Todavia, é
claro que o CD da
ARS, porque tem
de fiscalizar a exe-
cução do contrato-
programa, pode, a
todo o tempo, con-
trolar também os
dados relativos aos
planos e aos orça-
mentos. Se há con-
trato, ambas as
partes aprovam os
planos e os orça-
mentos.

• Potencial de ob-
tenção de economias de escala com
agregação e partilha de recursos ao ní-
vel dos ACES – recursos especializa-
dos (URAP e USP).

• Ganhos de produtividade por via da es-
pecialização, contudo exercida pela au-
tonomia gestionária dos ACES e decor-
rente da necessidade de qualificados
serviços de back office neles sedea-
dos (UAG), e não pelo comando e con-
trole das ARS.

• Introdução e desenvolvimento da
Governação Clínica9, tendo em conta
que será a área com maior potencial de
ganhos em eficiência, visto representar
60% das despesas dos ACES. A melhor
base empírica para projectar ganhos
será o estudo da APES acima citado.

A questão de fundo é saber se há capa-
cidade reformista para os diversos actores,
nomeadamente os actuais CD das ARS,
não replicarem a lógica de tutela que de-
corre das atribuições previstas no Decreto-

Lei 335/93 das SRS e sim a aplicação do
novo estatuto das ARS, I.P. que “não deve
passar pela função de administrar servi-
ços”.10

Mas, será que ninguém quer mesmo
uma autonomia responsável e moderna
dos futuros ACES, contemplada na própria
legislação, Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22
de Fevereiro, nomeadamente nos seus ar-
tigos 2°, 20°, 24° e 300. Ou será que que-
remos continuar com o modelo obsoleto e
ultrapassado dos CS, agora ACES, a se-
rem controlados à distância a partir das se-
des das ARS, IP!

Visto que as transformações delineadas
para ocorrerem na reconfiguração dos CS

e da Administração em
Saúde estão muito
atrasadas, é necessá-
rio alertar o executivo
ministerial que podem
correr o risco de, por
ausência clara de es-
tratégia, sofrerem um
retrocesso.

Não é motivo para
ninguém se suicidar. É
motivo para fazer o
que tem que ser feito,
se possível com uma
liderança política e téc-
nica, forte e credível,
capaz de decidir e de
afrontar as “velhas” re-
sistências, em prol da
concretização da ver-
dadeira reforma da Ad-

ministração em Saúde.

A relevância da reforma dos CSP em
curso, exige, para que a sustentação do
SNS seja completada, sem cedências
nem eventuais recuos por força da resis-
tência instalada e ausência de liderança.

Ora, não existe nada pior que meias re-
formas, como aconteceu no passado!

*Médico de Família
Coimbra, 20 de Julho de 2008

1 Dados de Fevereiro de 2007
2 Entrevista ao Jornal “Tempo Medicina” de 30 de Ju-
nho de 2008
3 Jornal Público, Edição Especial “1000 Maiores Em-
presas”, edição 6057, 2006
4 Candidatura a Prémios Hospitais do Futuro,
2006/2007
5 Associação Portuguesa de Economia da Saúde,
Análise dos Custos dos Centros de Saúde e do Regi-
me Remuneratório Experimental, 2007
6 Versão de Setembro de 2007
7 Encomenda da MCSP, entregue e divulgado às ARS
em Novembro de 2007
8 Prof. Coutinho de Abreu, Julho de 2008, em texto
não publicado sobre o projecto de DL dos ACES 
9 Quality in the New NHS, Dept Health, 1998
10 António Branco, Presidente do CO da ARS de LVT

No entanto,
apenas há ganhos

substanciais
em aumentar a escala

de operações
até cerca de 50.000

utentes. A partir
dessa escala

os ganhos esgotam-se.
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Objectivos: qualidade
e independência técnica  
As razões e as emoções que me levaram

a escolher a Medicina como profissão con-
tinuam a ser reais e a estar presentes to-
dos os dias. O percurso de quase 30 anos
tem sido muito mais vezes estimulante
que desalentador. 

A Medicina Hospitalar, desde sempre a
minha escolha preferencial, não é a mes-
ma e ainda bem que assim é. As mudan-
ças na saúde têm tido lugar a um ritmo
acelerado, por vezes vertiginoso. O Hospi-
tal do século XXI tem pouco a ver com o
Hospital que encontrei no início de carrei-
ra. Daí para cá, tudo melhorou. Os índices
de qualidade em saúde são claros e ine-
quívocos: vivemos mais anos; a mortalida-
de infantil reduziu drasticamente; aprende-
mos a controlar muitas doenças crónicas e
a tratar melhor outras tantas agudas. Nu-
ma palavra, o saber médico evoluiu. 

A Medicina em Portugal acompanhou os
desafios com que foi confrontada, os mé-
dicos souberam manter-se actualizados
em saberes e técnicas. Os hospitais evo-
luíram com uma componente importantís-
sima de ambulatório (médico e cirúrgico),
reservando o internamento para as patolo-
gias agudas mais complexas ou graves. A
modernização em estruturas foi funda-
mental nesta mudança. Era, pois, essen-
cial, que se alterassem os processos de
modo a permitir uma mudança harmónica
nas 3 vertentes: técnico-científica, estrutu-
ral e organizacional. 

Neste contexto, cabe aos médicos (entre
outros profissionais do sector da Saúde)
lutar para que esta mudança se processe
de forma adequada. Só defendendo a
qualidade técnico-cientifica, com os sabe-
res adquiridos e com inovação, é que os
médicos podem contribuir de forma clara e
segura para que possamos continuar a ter
um SNS justo para todos, eficaz e ajusta-
do a um país moderno. 

Até agora os médicos têm sabido acom-
panhar as mudanças frequentes e neces-
sárias, nem sempre concordando com a
metodologia mas não perdendo o objecti-
vo final que é qualidade da assistência
prestada a quem dela necessita. A organi-
zação do trabalho médico alterou-se pro-
fundamente. O médico é cada vez mais

um técnico a trabalhar
por conta de outrem e ca-
da vez menos um profis-
sional independente. A
época do consultório mé-
dico isolado passou,
queiramos ou não. Seja
em serviço público ou em
serviço privado a defesa
intransigente da indepen-
dência técnico-científica
e da qualidade do serviço
prestado é fundamental.
Não podemos permitir
que outros critérios, que
não estes, prevaleçam.

Ao determinar que a OM seria a entida-
de responsável pela formação médica pós
graduada, o Ministério da Saúde concor-
dou com uma antiga reivindicação dos
médicos. Nesta área temos o exemplo de
que não podemos transigir na procura da
qualidade. Só com uma formação pós gra-
duada exigente e credível poderá o país
continuar a dispor de técnicos competen-
tes. Não pode haver cedências nesta ma-
téria, a independência técnica dos médi-
cos foi, é e será sempre o garante de uma
medicina de qualidade. Não podem ser
abrandados os critérios de exigência nem
para internos nem para formadores. A ur-
gente necessidade de renovação dos qua-
dros médicos em todas as áreas implica
um investimento importante na formação
dos jovens médicos. A qualidade tem que
ser o caminho para o objectivo último que
não pode ser menos que a excelência na
formação.

As estruturas físicas das unidades de
saúde melhoraram, o SNS dispõe de uma
rede de estruturas quer a nível hospitalar
quer a nível de cuidados primários a todos
os títulos invejável. É evidente que há
sempre modificações e melhoramentos a
realizar. Como em tudo na vida não se po-
de parar e estas estruturas precisam de
actualizações e “upgrades” que muitas ve-
zes são o primeiro passo para melhorar a
sua adequação à missão que lhes cabe. O
desleixo e a crónica falta de verbas permi-
tem a rápida degradação e total desade-
quação em demasiadas situações. A nível

privado temos assistido
recentemente a um ver-
dadeiro “boom” de novas
clínicas, hospitais e servi-
ços. Todos têm o seu lu-
gar, desde que haja re-
gras claras, sem privilé-
gios. Em qualquer cir-
cunstância têm que ser
exigidos e preservados os
critérios de qualidade e
adequação técnica.

Na minha opinião não é
nem a nível técnico-cientí-
fico nem estrutural que

encontramos os maiores problemas na
área da saúde. Atrevo-me mesmo a dizer
que a organização é a nossa menor valia.
Mantendo como objectivo inegociável a
preservação da independência técnico-
científica têm que ser modificados pa-
drões organizativos que, muitas vezes, im-
pedem a optimização de recursos huma-
nos e estruturais. Está demonstrado que a
compartimentação estanque, ainda preva-
lente na maioria dos hospitais, não permi-
te agilizar processos necessários para que
o doente seja avaliado e tratado de uma
forma global. Quantas vezes são repeti-
dos actos e atitudes desnecessários, com
risco e desconforto para o doente e mani-
festo aumento de custos. A visão global do
doente como um todo depende de proces-
sos organizativos que têm que ser altera-
dos. Mais uma vez está em causa a quali-
dade que tem que ser sempre a meta a al-
cançar.

A qualidade em Medicina não implica ne-
cessariamente mais despesa. Os médicos
sabem que oferecendo aos doentes as
melhores opções terapêuticas em cada
momento cumprem a sua missão. A gran-
de questão que se coloca hoje em dia aos
médicos é decidir qual é essa melhor
opção. Também nesta área devemos ser
exigentes e criteriosos. A melhor opção
nem sempre é a mesma para doentes di-
ferentes, nem sempre é a mais fácil, nem
sempre é a mais cara, tem é que ser sem-
pre de qualidade inquestionável. 

*Intensivista do Centro Hospitalar de Coimbra, 
Membro do CRC da OM

Dr.ª Paula Coutinho *
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Em 2004 um artigo de Cavaco Silva
alertava para a degradação da qualida-
de dos agentes políticos. Nesse mesmo
artigo fazia-se referência a um docu-
mento da SEDES, em que se falava da
centrifugação de alguns dos melhores
valores. Recentemente dois relatórios
da Inspecção-Geral de Saúde arrasam
com a forma de gestão dos hospitais pú-
blicos. 

Tendo em conta que os recursos finan-
ceiros afectos à saúde são cada vez
mais escassos, também temos que ter
presente que todo o espectacular suces-
so que a medicina tem tido, no diagnós-
tico e tratamento das doenças, tem sido
a um custo cada vez mais elevado, don-
de recursos escassos impõem a racio-
nalização de procedimentos... Existe,
assim, uma urgente necessidade de in-
tegrar a este nível conceitos como “efi-
ciência” – fazer as coisas mais baratas –
“melhoria da qualidade” – fazer as coi-
sas melhores e – “efectividade” – fazer
as coisas certas – de tal modo que ac-
tualmente o somatório destes três prin-
cípios se traduz em “fazer as coisas cor-
rectas ao mais baixo preço”.

É por isso que faz todo o sentido falar-
se de sinergias, nas quais através do
aproveitamento dos recursos existentes,
como pessoas e equipamentos, se con-
sigam reduzir os custos, obtendo-se as-
sim significativos ganhos em eficiência.
Por vezes bastaria reestruturar os espa-
ços físicos, sacrificando pequenas áreas
fruto de concepções do passado, em
prol de espaços abertos e amplos, sem
necessidade de novas construções, evi-
tando-se assim duplicações de estrutu-
ras que ano após ano consome desne-
cessariamente milhões de euros a um
erário público já muito depauperado.

Sendo um hospital composto por vá-
rios serviços, cada um com o seu direc-
tor, a estratégia de qualquer Serviço de-
veria obedecer à racionalização dos
meios disponíveis, não apenas a nível
de equipamentos e matérias consumi-
das, mas também na cuidada distribui-

ção e motivação dos
seus profissionais que
se traduzisse na eficiên-
cia e eficácia aferida,
pelo desempenho do
Serviço como um todo.
Ora os directores hospi-
talares são médicos e
são nomeados por dele-
gação de competências
dos respectivos Conse-
lhos de Administração.
Uns são tão bons como
gestores, que quase di-
ríamos não serem
médicos, se não ou-
víssemos falar do
seu sucesso no cam-
po da medicina. Ou-
tros são apenas
bons, ou seja, são
médicos a quem foi
incumbida a gestão
de um Serviço, e pa-
ra tal se prepararam
e souberam rodear-
se de pessoas que
os auxiliam. Outros
serão assim-assim, e
como tal “nem cha-
teiam” “nem são cha-
teados” porque fo-
ram inteligentes ao
subdelegarem os
seus poderes nos
elementos mais ap-
tos do Serviço. Final-
mente outros são maus, tão maus, que
para não “centrifugarem” todo o serviço
não deveriam ser reconduzidos ao fim
do primeiro mandato. Mas infelizmente o
sistema mantém-nos como “má moeda”
de tal modo que poderemos fazer uma
analogia com a lei de Gresham da eco-
nomia: os directores de serviço incom-
petentes, não só não valorizam o seu
Serviço como afastam as ideias compe-
tentes dos seus elementos.

Assim como é que todos nós não nos
havemos de indignar com as assime-

trias do país e com a ex-
clusão social... A questão
é saber como é que aque-
les que foram mais bafeja-
dos pela instrução podem
de algum modo contribuir
para o todo, se muitos de-
les nas suas instituições
se encontram perfeita-
mente centrifugados ou
até mesmo excluídos, ten-
do de assistir a uma de-
gradação que muitas ve-
zes hipoteca o futuro dos

seus serviços?
Todos nós concor-

damos que a política
tal como é praticada
em Portugal não terá
uma sobrevida muito
grande. É evidente
que precisamos de
novas ideias e de no-
vos políticos capazes
de propor directrizes
inovadoras, mas pre-
cisamos sobretudo
de uma mudança de
mentalidade das
chefias intermédias,
e daqueles em quem
elas delegam com-
petências, pois mui-
tas delas são por ve-
zes verdadeiras
“doenças crónicas”
tão corrosivas como

dispendiosas, que não matando vão
atrapalhando e degradando o funciona-
mento das instituições.

É tempo de todos nos unirmos para
sermos mais ambiciosos e tentarmos
convergir com a Europa, na Justiça,
Educação, Economia, Política e na “In-
teligência colectiva”, recordando um cé-
lebre slogan, “sejamos realistas, exija-
mos o impossível” para melhorar o País. 

*Hospitais da Universidade de Coimbra

(Artigo publicado no Expresso de 09/08/08)

opinião

Ainda a “má moeda e a boa moeda”

Mas infelizmente
o sistema mantém-nos

como “má moeda”
de tal modo que

poderemos fazer uma
analogia com a lei de

Gresham da economia:
os directores de

serviço incompetentes,
não só não valorizam

o seu Serviço
como afastam as ideias

competentes
dos seus elementos.

Dr. Jorge Santos *
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Que diferença, do lado de lá
Já há muito tempo que não ia ao lado de lá

da fronteira, isto é, não ia a Espanha que
não fosse passar por ela de carro a caminho
da Europa mais além. Calhou agora na se-
mana do final do Campeonato da Europa,
na semana em que tudo se jogou. Fui a Sa-
ragoça, visitar a Expo 2008, e fui parando e
ficando aqui e acolá, vivendo o ambiente e
conversando com “nuestros hermanos”, as-
sistindo à sua alegria na vitória na semifinal,
a caminho da vitória na final.

Devo dizer que nos últimos anos, mercê do
contacto profissional e inevitavelmente pes-
soal com tantos colegas espanhóis que de-
mandam o nosso país para se especializa-
rem e para trabalharem, o meu conhecimen-
to dos nossos vizinhos se aperfeiçoou e mo-
dificou um pouco. E embora continue intran-
sigentemente português e cioso da nossa li-
berdade nacional, não creio que vamos em
tempos de pretender manter a independên-
cia apenas propalando que “de Espanha
nem bom vento nem bom casamento”.

A verdade é que a Espanha, no meio da
crise europeia e mundial, soube crescer e
desenvolver-se duma maneira assombrosa,
materialmente mas sobretudo do ponto de
vista social. É um país europeu maduro, de-
senvolvido, com uma personalidade própria
que em todas as alturas sempre soube man-
ter, e que me chocou pela diferença connos-
co.

O ordenado mínimo é o dobro do nosso, os
artigos nos supermercados são mais bara-
tos, a gasolina também. Mas acima de tudo
é um país contente com as suas instituições,
que vive em paz consigo próprio, o que é
mais extraordinário quando tem dentro dele
um forte e agressivo movimento de indepen-
dência duma região.

É um país em que os cidadãos gostam do
Rei e do Primeiro-Ministro, sejam monárqui-
cos e socialistas ou não, porque realmente
têm por eles consideração. Consideração
derivada do respeito, muito respeito, pelas
pessoas que ocupam esses cargos. E, as-
sim, sentem fé nas instituições do País, com
elas têm esperança de um futuro imediato
cada vez melhor e para isso trabalham todos
afincadamente e com entusiasmo.

Que diferença connosco, também na ac-

tuação da polícia de trânsi-
to, lá dependente da Guar-
dia Civil, equivalente à nos-
sa Guarda Republicana.
Vê-se em todo o lado, a ca-
da passo, parados à beira
da estrada ou circulando,
de carro ou de mota, enfim,
mostram-se, procuram dis-
suadir pela sua presença a
prática de infracções, che-
gam ao ponto de avisar pe-
los sinais sonoros das suas
viaturas quando por exem-
plo um português (por
acaso eu...) os ultra-
passa excedendo um
pouco o limite de velo-
cidade autorizado.
Também multam, claro,
e com mão pesada,
mas sobretudo mani-
festam empenho em
orientar, em fazer profi-
laxia dos acidentes e
das asneiras. Não co-
mo os nossos, que aci-
ma de tudo passam o
tempo escondidos,
atrás de moitas, com
os radares ligados, nos
sítios mais improváveis
e menos perigosos, es-
perando multar quanto
mais melhor, ou circu-
lando, sim, nas auto-
estradas mas em car-
ros disfarçados, na mi-
ra da multa também. A maior parte das ve-
zes só sabemos que havia um polícia da es-
trada quando passados seis meses ou mais
recebemos em casa uma multa para pagar.
Uns, do lado de lá, mostram-se e procuram
ajudar a regular, outros, por cá, escondem-
se e reprimem com o que acaba por funcio-
nar como mais um imposto. 

A verdade, também, é que lá nos locais pe-
rigosos os limites de velocidade impostos
são os razoáveis e por isso bem aceites e
cumpridos, enquanto que por cá se colocam
limites de 30 onde se pode circular a 80 ou

90 sem qualquer perigo ou
dificuldade. Mas onde se
pode por isso ser pesada-
mente multado e ficar sem
a carta de condução.

A Expo 2008, sobre o te-
ma geral da Água, instala-
da numa cidade tão agra-
dável e historicamente inte-
ressante como Saragoça,
não desmerece da que foi a
nossa Expo em Lisboa, a
qual também não ficou na-
da mal em comparação

com a de Sevilha, an-
tes pelo contrário, diga-
se em abono da verda-
de. Num dia quente ao
fim da tarde, aguardá-
vamos num anfiteatro
repleto de milhares de
pessoas, frente ao rio
Ebro, o início de um es-
pectáculo de luz e som,
a ter lugar na margem
fronteira, versando a
água e o desenvolvi-
mento sustentável da
humanidade, e não
destrutivo como tem
vindo ultimamente a
suceder. Em dado mo-
mento dessa espera
uma lancha a motor
com dois polícias pas-
sou no rio. Ouviu-se es-
pontaneamente uma
ovação, e o casal espa-

nhol que a nosso lado trocava connosco
umas palavras de ocasião quis explicar:
“São os nossos polícias, merecem o nosso
aplauso.”   

Que diferença fui encontrar do lado de lá
da fronteira! Nessa semana (antes da vitória
final) ouvi a um comentador desportivo a fra-
se “La España estay bien. Y su fútbol tam-
bién.”, e o meu pensamento voou logo para
cá. Que bom seria podermos dizer o mesmo
de Portugal... E do nosso futebol também. 

* Cirurgião, Coimbra

Em dado momento
dessa espera uma

lancha a motor com
dois polícias passou

no rio. Ouviu-se
espontaneamente uma

ovação, e o casal
espanhol que a nosso
lado trocava connosco

umas palavras de
ocasião quis explicar:

“São os nossos
polícias, merecem
o nosso aplauso.” 

Prof. Carlos Costa Almeida *
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Canadá move-se no sentido
de proteger bebés de produto químico
Um debate sobre a segurança do bis-
phenol A está a assolar a América do
Norte. Este químico faz parte de uma
grande gama de produtos plásticos, in-
cluindo os biberões de policarbonato. O
Canadá está a dar passos para proteger
as crianças da exposição a esta subs-
tância, enquanto os EUA dizem que é
segura. Um texto de Paul Webster (The
Lancet, 2008; 371: 2074), que aqui tra-
duzimos.

O Governo Canadiano afirma que tem
como objectivo tornar-se o primeiro Gover-
no do mundo a qualificar o bisphenol A –
um químico usado em embalagens de
plástico para alimentos, aparelhos médi-
cos e vários outros produtos – como tóxi-
co, segundo uma Lei Protectora da Saúde
a ser publicada para o fim do ano.

Assim que isso for feito, Tony Clement, o
Ministro da Saúde do Canadá, afirma que
irá banir os produtos que contenham o bis-
phenol A. “Eu estou a propor uma medida
de precaução que reduza a exposição e
aumente a segurança”, explica. “É nossa
intenção banir a importação, venda e publi-
cidade de biberões com policarbonato.
Com esta iniciativa, o Governo do Canadá
tornar-se-á o primeiro do mundo a limitar a
exposição ao bisphenol A”.

O Bisphenol A é usado como película in-
terior de protecção em latas de comidas e
bebidas e também é encontrado em tam-
pas de metal de algumas garrafas e fras-
cos e em recipientes em policarbonato,
tais como biberões e garrafas de bebidas.
Vários estudos mostraram que o produto
químico pode libertar-se e misturar-se com
a comidas e a bebida se for usado nas res-
pectivas embalagens.

O anúncio canadiano segue-se à divulga-

ção de um Draft Screening Assessment,
que concluiu que níveis perturbadores de
bisphenol A se estão a acumular no meio
ambiente canadiano e que a substância é
capaz de “alterar as funções hormonais, a
reprodução e o desenvolvimento”.

Um relatório do Governo canadiano su-
gere que as crianças canadianas estão ex-
postas a níveis da substância que se apro-
ximam daqueles que desencadeiam efei-
tos neurológicos nos roedores.

O relatório foi liderado pela toxicologista
Karen Lloyd, Directora do programa de
Saúde Canadiana Ambientes Seguros,
que está actualmente a rever a segurança
de centenas de compostos químicos. Des-
crevendo o plano governamental para ace-
lerar a interdição de algumas utilizações do
bisphenol A como uma “abordagem radi-
calmente diferente” dos padrões históricos
de não regulação, Lloyd diz que o Governo
se sente inclinado para agir porque “não
há uma grande margem de segurança”.

A reacção dos consumidores aos planos
do Governo para a regulação do bisphenol
A foi rápida. Várias grandes cadeias de re-
talho imediatamente deixaram de vender
todas as embalagens para alimentos e be-
bidas que continham a substância. Mas al-
guns dos participantes no processo preo-
cupam-se que os esforços do Governo
possam não ir suficientemente longe. “As
acções propostas pelo Governo não in-
cluem centenas de fontes de bisphenol A”,
salienta Fe de Leon, uma investigadora da
Canadian Environmental Law Association
que participa de um painel de Saúde Ca-
nadiana que orienta as agências federais
nas políticas relativas aos produtos quími-
cos. “Os bebés e todos os canadianos
continuarão a ser expostos se bebermos
sopa ou sumos de latas que estão conta-

minadas com bisphenol A, deixando o am-
biente e a população susceptível à exposi-
ção”.

Ao introduzir uma interdição aos produtos
que expõem as crianças a altos níveis de
bisphenol A, a Saúde Canadiana está, pe-
la primeira vez, a recorrer ao princípio da
precaução, que pretende que “a ausência
de certeza científica inequívoca não deve
ser usada como razão para adiar decisões
quando há um risco de dano sério ou irre-
versível”.

Antes de anunciar o seu plano para banir
o bisphenol A, a Saúde Canadiana ques-
tionou um painel de peritos médicos e ju-
ristas sobre o “princípio da precaução”, pa-
ra rever a estratégia governamental. Ted
Bodway, que preside ao painel governa-
mental de peritos, considera que o princí-
pio da precaução é “um importante gatilho”
para uma acção reguladora, mas recusou
explicar a decisão do painel em adoptar
uma estratégia criticada por de Leon e ou-
tros como estando longe do princípio da
precaução, alegando regras de confiden-
cialidade.

“Existem muitas e importantes questões
sobre a forma como a abordagem do prin-
cípio da precaução está a ser conduzida”,
diz de Leon. “Gostaríamos de exigir uma
total responsabilidade e transparência nes-
tas decisões”.

Entretanto, nos EUA, a FDA publicou em
Abril uma primeira versão de um relatório
que afirma que “alguns estudos em ani-
mais sugerem que o bisphenol A pode le-
vantar receios sobre efeitos no desenvolvi-
mento dos humanos”. Em Junho anunciou
planos para reunir um grupo externo de
peritos independentes para avaliar o bis-
phenol A. Entretanto a FDA vai afirmando
que o bisphenol A é seguro.

O Boletim Informativo da Secção Regional do Centro está aberto e desejoso de publicar artigos de opinião enviados pelos
Colegas. Agradecemos que os textos que nos queiram enviar não excedam, como limite máximo, os 5.000 caracteres
(com espaços).

A Redacção

A r t i g o s  d e  o p i n i ã o
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Restasis ou a história
de um processo kafkiano

Cansada de expressões formalmente
disfarçadas de solidariedade pronta a
servir, ainda que de início tivesse a inge-
nuidade de acreditar nessa estafadíssima
expressão institucional que é “a

melhor compreensão para o assunto”,
recorro à comunicação social. Ela pode
exemplificar o que costumamos traduzir
por “processo kafkiano”, socorrendo-nos
(uma vez mais) da literatura.

No seguimento de doença oncológica,
foi-me diagnosticada uma doença auto-
imune, denominada Síndrome de Sjogren
(ou, de forma compreensível, síndrome
de secura), no meu caso, Primário, a qual
integra a lista de doenças incapacitantes
de acordo com despacho conjunto dos
Ministérios da Saúde e das Finanças.

Tenho vindo a escrever a vários minis-
tros da Saúde, chamando a sua atenção
para o facto de muitos dos medicamentos
que me são imprescindíveis, diariamente
e para toda vida, não terem qualquer
comparticipação, como se a sua utiliza-
ção fosse um luxo ou um capricho.

Caracteriza-se esta doença inflamatória
crónica por sintomas que incluem, entre
outros, que me abstenho de enumerar, a
incapacidade de produzir saliva e lágri-
mas, dificultando-me a fala, a deglutição,
a leitura e a escrita. A progressão da
doença leva normalmente à ocorrência
de frequentes queratites, conjuntivites, e
outras inflamações, nomeadamente da-
criocistites, de difícil e prolongado trata-
mento, exigindo, por vezes, intervenção
cirúrgica. É esta a minha experiência, no
que aos olhos diz respeito.

O problema centra-se na obtenção de
um colírio, cuja substância activa é a ci-
closporina, denominado Restasis, o qual
começou a ser comercializado, em 2002,
nos EUA, não se encontrando ainda auto-
rizado nos países da União Europeia. Até
aqui obtinha as embalagens através de
um amigo que vivia no Brasil, mediante
receita médica e autorização do Infar-
med. O facto de saber que esta situação
não iria prolongar-se durante muito mais
tempo, fez com que de novo recorresse

ao Infarmed. Aqui começou o dito “pro-
cesso kafkiano”, em que nos sentimos
peças de um jogo sem sentido, obede-
cendo a tudo o que nos sugerem, saben-
do quem sugere que
tudo será em vão.
Confiantes nos orga-
nismos, que deveriam
existir para nos aju-
dar, peregrinámos de
lugar em lugar, de te-
lefonema em telefo-
nema, de carta em
carta, até compreen-
dermos que no fundo
estávamos sós e ino-
perantes. Numa res-
posta à maneira da
ASAE eu deveria emi-
grar para um dos paí-
ses onde está dispo-
nível o Restasis. Não
foi bem assim, mas

parecido.
Em carta datada de

25 de Julho deste
ano, e referindo-se ao
Restasis, o Infarmed
informava-me não ha-
ver “medicamentos
com Autorização de Introdução no Merca-
do (AIM) em Portugal com a denomina-
ção Restasis”, confirmando “a sua exis-
tência nos EUA”. Sabendo ainda que as
farmácias portuguesas só poderiam obter
o Restasis caso ele fosse comercializado
na UE, o Infarmed informa sobre “a auto-
rização concedida à farmácia que é ex-
cepcionalmente autorizada a adquirir me-
dicamentos que se destinem a um doen-
te específico, de acordo com prescrição
médica, desde que não existam em Por-
tugal medicamentos iguais”.

Foi nesse sentido que contactei várias
farmácias, tendo na minha posse receita
e relatório médicos, ficando depois sur-
preendida, quando me explicaram que o
medicamento não existia na UE e que
não seria possível obtê-lo via EUA. Uma
única farmácia continua empenhadamen-

te a tentar uma saída para o problema,
sem, no entanto, me poder garantir algu-
ma coisa.

Frustrada a primeira forma para obter o
Restasis, enquanto
medicamento sem
AIM, debrucei-me so-
bre a segunda forma
que o Infarmed expli-
citava: “Autorização
de Utilização Especial
(AUE), concedida a
entidades de saúde,
públicas ou privadas,
legalmente autoriza-
das a adquirir directa-
mente esses medica-
mentos, como é o ca-
so dos hospitais”. Pa-
ra saber o que deve-
ria fazer, telefonei pa-
ra o número indicado
e, depois de uma lon-
ga conversa, fui acon-
selhada a telefonar
para a farmácia do
Instituto Oftalmológi-
co Gama Pinto. Ten-
do falado com a sua
directora, esta expli-

cou-me, “lamentando muito a situação”,
que o laboratório hospitalar não tinha a
possibilidade de manipular a ciclosporina
com vista a obter o colírio. Tornei a telefo-
nar para o Infarmed que me respondeu
nada poder fazer, realçando também a
má vontade das farmácias hospitalares.
Sugeri, então, que telefonassem para o
Instituto Gama Pinto, mas a resposta foi a
de que não era uma competência do In-
farmed; da mesma forma reagiu o Institu-
to Gama Pinto.

Não podendo desistir de solucionar o
problema, recorri novamente ao Infar-
med, que me aconselhou a tentar empre-
sas de transporte, cujos nomes me foram
indicados.

Após o telefonema para uma dessas
empresas, concluí que aí não poderia en-
contrar a solução, dada a exorbitância

Confiantes
nos organismos,

que deveriam existir
para nos ajudar,

peregrinámos
de lugar em lugar,

de telefonema
em telefonema,

de carta em carta,
até compreendermos

que no fundo
estávamos sós
e inoperantes.
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toda a vida deste medicamento.

Por sugestão de alguém, ligado ao
campo da oftalmologia, recorri à Embai-
xada do Brasil, que me “transferiu” para o
Ministério dos Negócios Estrangeiros, o
qual, por sua vez, precisou (por duas ve-
zes e em serviços diferentes) que o Res-
tasis só poderia vir na mala diplomática,
se houvesse um pedido expresso do In-
farmed, juntamente com a receita e rela-
tório médicos, ou do Ministério da Saúde.

O Infarmed respondeu “não ser possí-
vel fazer esse pedido por não poder as-
sumir a responsabilidade e também por
não ser uma competência sua”. Acres-
centou, ainda, que o Hospital do Espírito
Santo (Açores) recebera uma AEU para
manipulação da ciclosporina. Solicitado o
contacto do hospital, foi-me respondido
que só sendo doente do hospital poderia
obter qualquer medicamento.

Contactada foi igualmente a TAP (servi-
ço de carga), que apontou “as leis com-
plicadas dos brasileiros em relação à car-
ga” para não poder satisfazer o meu pe-
dido.

Quer pelo desconhecimento desta
doença, que pude observar nas inúmeras
consultas a que fui, até descobrir um mé-
dico do hospital Curry Cabral que a diag-
nosticou, um ano depois das inúmeras
queixas insuportáveis, quer pelo custo
dos medicamentos, uns comparticipados,
outros não, quer pela dificuldade em que
se entenda o quanto esta doença faz so-
frer e mói 24 horas sobre 24 horas, faço
minhas as palavras da ex-presidente da
Fundação da Síndrome de Sjogren,
Katharina Morland Hammit (EUA): “Se al-
guém me tivesse dito anteriormente que
desenvolveria uma doença crónica em
que os pacientes têm que ser os seus
próprios advogados, pesquisadores e to-
mar decisões na área médica, eu não te-
ria acreditado.”

Sobre o Restasis, haverá alguém a
quem recorrer?

Maria do Carmo Vieira
Professora do Ensino Secundário

Público, 20 de Agosto de 2008

NOTA: Um texto chocante. Infelizmente,
entre os responsáveis da Saúde deste po-
bre país temos muita gente competente
em encerrar, cortar e destruir, mas muito
poucos verdadeiramente interessados e
empenhados em resolver os reais proble-
mas dos doentes. Precisávamos de outro
General sem medo que, obviamente, os
demitisse quase todos!...

Médicos que adoptem medidas “inúteis
de prolongamento de vida” a doentes
terminais sem possibilidade de recupe-
ração poderão ser punidos com multas
até um milhão de euros, mediante um
projecto-lei em estudo na região espa-
nhola da Andaluzia.

O texto da futura lei da “morte digna”
proíbe o que diz ser a “obstinação tera-
pêutica”, entendida como a “aplicação
de medidas injustificadas e inúteis de
prolongamento de vida”.

Médicos que adoptem esta prática po-
derão ser punidos por uma “infracção
muito grave” que será castigada com
multas que variam entre os 60 mil e um
milhão de euros.

“O médico ou médica responsável pelo
paciente tem a obrigação de limitar as
medidas de suporte vital quando não as
considere necessárias para evitar a obs-
tinação terapêutica. Essa justificação de-
ve ficar registada na história clínica do
paciente”, refere o projecto-lei.

O texto obriga a que a opinião seja par-
tilhada por “pelo menos dois outros” es-
pecialistas que conheçam o caso do pa-
ciente em questão.

Em casos em que os representantes ou
familiares do paciente discordem da reti-
rada das medidas de suporte vital, o mé-
dico pode pedir um parecer não vincula-
tivo, cabendo-lhe depois a decisão final,
inclusive contra a vontade da família.

Para o governo regional, do PSOE, a
nova lei – que define os “direitos e ga-
rantias da pessoa no processo da morte”
– é considerada uma das principais
apostas legislativas da actual legislatura.

Trata-se, sustentam, de regular o direi-
to dos doentes terminais a receber toda
a informação sobre a sua doença, a to-
mar decisões sobre o tratamento que po-
dem aplicar e a recusar a intervenção
proposta pelos médicos “mesmo que is-

so ponha em perigo a sua vida”.
Garantidos são também os direitos dos

menores de idade, já que a partir dos 16
anos poderão ser os próprios a decidir.

A lei estabelece ainda as responsabili-
dades dos centros sanitários, com o go-
verno a comprometer-se a fornecer a
doentes terminais quartos individuais on-
de possam ser acompanhados pela sua
família.

O DESEJO DE MORRER

O debate sobre o documento surge de-
pois do polémico e dramático caso de
Inamaculada Echevarría, uma mulher
que depois de viver nove anos ligada a
um respirador viu cumprido o seu desejo
de lhe que fosse retirado o respirador
para poder morrer.

“Não aceito que haja meios que mante-
nham a minha vida. Não tenho medo de
morrer e não quero continuar assim”,
afirmou na altura, explicando que esta
era uma posição que tinha desde os 20
anos, quando soube que passaria a vida
na cama, sem mobilidade.

A decisão de permitir a retirada do res-
pirador baseou-se em pareceres do
Conselho Consultivo da Andaluzia, que
determinou que o pedido de Echevarría
constituía um caso de eutanásia passiva
indirecta, pelo que os médicos que o res-
peitassem não estariam a cometer ne-
nhuma acção punível.

Recorde-se que a Lei de Autonomia do
Paciente e a Lei de Saúde da Andaluzia,
já em vigor, estabelecem que um pacien-
te pode recusar determinado tratamento
mesmo quando essa decisão traga si-
tuações “que comprometam gravemente
a saúde do doente e levem mesmo à sua
morte”.

Jornal de Notícias, 3 de Setembro de 2008

Lei da “Morte Digna”
prevê multas aos médicos
que prolonguem vida
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ntre dois mergulhos na ova-
lada piscina do hotel e ou-
tras tantas idas ao bar, ia
matando o tempo, folhean-
do as revistas cor-de-rosa,
actualizando conhecimen-

tos sobre a biografia e a fofoquice, sem li-
mites, de ilustres figuras da nação.

De políticos de primeira água, sem pas-
sado, sem história, sem percurso acadé-
mico minimamente relevante, nalguns ca-
sos até desaconselhado, a ilustres em-
presários meteoricamente catapultados
de grumetes a multimilionários, tudo ab-
sorvia com avidez, para mais tarde, na
languidez postpandrial de uma espregui-
çadeira, ruminar, mas não digerir...

Como é possível?
Apesar de muito reflectir e analisar não

conseguia descortinar como uns tantos
conseguiam, qual passe de mágica, pas-
sar de pobres órfãos abandonados, ou fi-
lhos rejeitados, a reis de pequenos e
grandes impérios.

É verdade que ultimamente os jornais,
que faz questão de diariamente consul-
tar, dão conta, cada vez mais, da disse-
minação galopante e impoluta da cor-
rupção.

É também verdade que as mesmas fon-
tes vão dando conhecimento de uma
descarada e impensável onda de fuga ao
fisco.

É ainda não menos verdade que, de
ano para ano, as várias polícias vão ba-
tendo sucessivos recordes de apreensão
de drogas e armamento.

A fome, o desemprego, a miséria emer-
gem ciclicamente.

Ele, só após quinze anos de formatura,
de jornadas contínuas de doze horas de
intenso trabalho, do seu próprio calendá-
rio só assinalar um fim-de-semana por
mês, só agora sabia o que era ter uma
semana de férias, sem luxos, sem des-
perdícios.

Recuou algumas décadas e parou no já

longínquo ano de 1974,
teria ele então pouco
mais de oito anos.

Lembra-se da casa se-
nhorial do avô, conceitua-
do médico a nível interna-
cional, que, apesar dos
seus setenta e oito anos,
mantinha actividade pro-
fissional regular, e do seu
amplo escritório forrado
com centenas e centenas
de livros.

Foi nesse mesmo escri-
tório de tecto alto, forrado a velho casta-
nho e chão pejado de velhos e desgasta-
dos Arraiolos, que seu avô teve com ele
uma das últimas conversas, com o seu
quê de enigmático.

Na altura, talvez pela tenra idade, não li-
gou muito. Ouviu-o por respeito e educa-
ção, mas achou até um pouco despropo-
sitado e maçador.

Hoje relembra, com saudade, uma a
uma, as palavras sábias, sensatas e pro-
féticas do avô João.

– Olha, Manuelzinho, o avô está a ficar
velho, já passou por muito e os meus dias
estão a esgotar-se. Tive o privilégio de
ainda assistir à Revolução dos Cravos.
Estamos a passar por momentos contur-
bados. Muitas coisas vão acontecer...

– Não te iludas, meu filho! Irão emergir
novos-ricos, novos senhores, novos po-
deres, novas democráticas ditaduras.

Parou uns instantes, com um olhar dis-
tante que parecia atravessar as pratelei-
ras pejadas de livros que tinha pela fren-
te. Franziu a testa e com ar distinto pros-
seguiu:

– A verdadeira revolução, a da cultura,
da educação, do conhecimento, do civis-
mo, do altruísmo, essa não surgirá, por
mais cosmética e disfarces que os políti-
cos imponham. Mesmo a verdadeira li-
berdade estará permanentemente em
causa. Não por causa do lápis azul, da

PIDE, Aljube, Forte de
Peniche ou Tarrafal. No-
vas prisões, sem grades,
surgirão. Novos tipos de
controlo e mais sofistica-
dos aparecerão. As cu-
nhas mais ou menos en-
capotadas e selectivas
generalizar-se-ão, obede-
cendo a critérios cromáti-
cos. O ter, o haver, o apa-
rentar, a qualquer preço,
continuarão a subjugar o
ser.

- Só te peço que não sejas um deles.
Não caias nas tentações dos novos-ricos.
Mantém-te fiel aos princípios, valores e
causas republicanas desta nossa nobre
família. É esse o melhor legado que te
vou deixar.

Relembro-o com saudade no seu fato
cinzento, príncipe de Gales, com colete,
corrente grossa de prata e o seu insepa-
rável “cortebert”, relógio de bolso com as
armas da república gravadas no verso e
mais três palavras: liberdade, igualdade,
fraternidade.

Semanas depois daquele encontro cho-
rei a morte do meu avô.

Hoje, passados tantos anos, para além
de o admirar pelo seu saber, cultura e hu-
manismo, tenho também de reconhecer:

O MEU AVÔ FOI VERDADEIRAMENTE
UM VISIONÁRIO!

Do livro “Devolução”, gentilmente ofereci-
do pelo autor, de entre os onze coloridos
contos retirámos quase ao acaso esta co-
movente história e lição de vida. Rocha
Davim, natural de Vila Nova de Paiva, é
Chefe de Serviço de Medicina Geral e
Familiar no Centro de Saúde de Moimen-
ta da Beira, onde foi Director durante 14
anos. Também ele, como nós, inconfor-
mado com o rumo de Portugal.

conto

O avô visionário

NOTA

Dr. Rocha Davim
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parecer

Questiona-se sobre o direito de uma
Médica, Chefe de Serviço de Anestesio-
logia do quadro de um Hospital do SNS,
em regime de dedicação exclusiva de
42 horas, exercer clínica privada nesse
Hospital, fora do seu horário. 

O n.º 6 da Base XXXII da Lei de Bases da
Saúde (Lei n.º 48/90 de 24/8) prevê a pos-
sibilidade de legislação regulamentar per-
mitir aos médicos da carreira hospitalar o
atendimento dos seus doentes privados
nos hospitais

Na data da publicação da Lei de Bases
da Saúde vigorava, já, o Estatuto da Car-
reira Médica Hospitalar (DL 73/90 de 6/3)
que expressamente regia esta matéria no
artigo 32º.

Dispõe o artigo 32º do DL 73/90:
Exercício de actividades privadas no

hospital
1 – Em condições a aprovar por despa-

cho do Ministro da Saúde e mediante
protocolo acordado com o órgão de
administração, os chefes de serviço e
os directores de departamento e de
serviço em regime de dedicação ex-
clusiva poderão ser autorizados a
atender doentes privados em instala-
ções do respectivo estabelecimento e
fora do horário de serviço.

2 – A mesma possibilidade é concedida,
independentemente da categoria, a
médicos em regime de dedicação ex-
clusiva que integrem centros de res-
ponsabilidade.

As condições previstas em 1. foram
aprovadas por Despacho n.º 14/90 do
Ministro da Saúde, publicado na 2.ª sé-
rie do DR de 19.07 (Regulamento do
exercício de clínica privada nos estabe-
lecimentos hospitalares oficiais); 

Pode ver-se, ainda, o Decreto Regula-
mentar 35/88, de 17/10, na redacção da-
da pelo Decreto Regulamentar n.º 46/91,
de 12/09 (aplica aos médicos membros
dos conselhos de administração o re-
gulamento supra referido).

O DL 73/90 não é diploma regulamenta-
dor e é anterior à Lei de Bases pelo que
qualquer eventual regulamentação em
execução do n.º 6 da Lei de Bases da Saú-

de tem de respeitar (salvo se se conside-
rasse – e ninguém tal defendeu – que a Lei
de Bases revogara o Estatuto nesta parte)
o Estatuto da Carreira Médica.

O despacho do Ministro da Saúde (Des-
pacho 14/90 de 11/6 atrás citado) publicou
o regulamento a que deve obedecer o
exercício dessa actividade privada nos
Hospitais.

Como se lê no n.º 1 do artigo 32º do DL
73/90 de 6 de Março, os chefes de serviço
e directores de departamento e de serviço
em regime de exclusividade têm direito a
atender os seus doentes privados nos hos-
pitais.

A única condição é ser esse direito exer-
cido nas condições aprovadas no citado
despacho do Ministro da Saúde e median-
te protocolo a acordar (caso a caso) com o
órgão de administração do hospital 

Satisfeitas as condições previstas no
despacho 14/90 de 11/6 do Ministro da
Saúde deverá ser elaborado protocolo
(existem múltiplos protocolos em vários
Hospitais que, na maioria, seguem um mo-
delo comum) que estabeleça as condições
de exercício desse direito.

Exemplificativamente (a aplicar ou não
ao caso concreto) podem referir-se algu-
mas:

- cedência de secretária clínica, cedência
de instalação; 

- forma de controlo de consultas ou actos
médicos;

- eventual referência ao horário (dias e
horas);

- determinação de um valor do acto médi-
co por referência à denominada nomen-
clatura e valor relativo de Actos Médicos
conforme (vide Código de Nomenclatu-
ra e Valor Relativo dos Actos Médicos
da Ordem dos Médicos e, exemplificati-
vamente, a Portaria do SRAS dos Aço-
res n.º 37/05 de 28/4) percentagem a
atribuir ao hospital como pagamento do
serviço que presta ao médico;

- referência à centralização contabilística
dos actos praticados e recepção dos
respectivos valores no competente ser-
viço do Hospital a quem compete pagar
ao Médico mensalmente o valor final lí-
quido (retirada a acordada percentagem

do hospital). 
Ou seja, o Médico continua a receber as

remunerações que aufere nesse exercício
excepcional de actividade clínica, fora do
seu horário de trabalho no serviço público,
como funcionário público. Remunerações
essas pagas pelos serviços de tesouraria
da entidade a quem presta serviço e a que
está vinculado (Hospital), em rubrica pró-
pria do seu recibo de vencimento.

A matéria em questão é pacífica em ter-
mos hospitalares. 

Situação similar – embora sem necessi-
dade de assinatura de qualquer protocolo
– se verificava com o PECLEC, actual SI-
GIC.  

O ser o serviço prestado a uma entidade
que, por protocolo com o Hospital, utiliza o
bloco operatório, em nada altera o que aci-
ma se referiu. 

O valor de cada acto é cobrado pelo mé-
dico (no caso a Médica) – através dos ser-
viços competentes do hospital e nos limites
de preços que poderão ficar acordados no
protocolo com referência aos valores aci-
ma referidos – Portaria 37/05 – à entidade
em questão (como o seria a um doente pri-
vado). 

Recebido o valor pelo Hospital é paga à
Médica a percentagem a que tem direito
depois de retida a percentagem acordada
(que neste caso funciona como pagamen-
to do Hospital pelo serviço que lhe presta
ao ceder espaço, ao disponibilizar um fun-
cionário (secretária/o clínico) e, eventual-
mente, pelo custo de material usado, tudo,
nesta parte, a definir no protocolo/acordo
que tem de ser celebrado.

Concluindo, tendo em atenção os dispo-
sitivos citados, a médica Chefe de Serviço
de Anestesiologia do quadro do Hospital
(...), em regime de dedicação exclusiva de
42 horas, tem direito a atender doentes pri-
vados no hospital (consulta e actos anesté-
sicos em cirurgia ou outros) nos termos e
nas condições acima referidas.

Salvo melhor opinião, o que se oferece
informar.

Coimbra, 17 de Junho de 2008
O Consultor Jurídico

Dr. Álvaro Matos

Regime de dedicação exclusiva e exercício
de clínica privada em Hospital do SNS 
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parecer

“Legalidade” da admissibilidade
a exame de especialidade

Questiona-se sobre “a ‘legalidade’
da admissibilidade a exame de espe-
cialidade de (…) de um candidato que
nunca frequentou qualquer serviço
idóneo, pela Ordem dos Médicos, no
decorrer da sua formação”. 

A questão colocada reporta-se ao pedi-
do formulado por um médico, devida-
mente inscrito na Ordem, de inscrição no
Colégio de Especialidade de (...).

Nos dispositivos que regem a matéria
do acesso ao título de especialista (a sa-
ber, o reconhecimento de qualificação
profissional médica e atribuição do res-
pectivo título de especialista (Art.º 90.º
Estatuto da Ordem) refere-se que: “A
inscrição nos Colégios das especiali-
dades é requerida ao CNE”.

Como só os médicos inscritos na Or-
dem podem praticar actos médicos e
exercer medicina é pressuposto que tal
inscrição só pode ser requerida por al-
guém, médico e inscrito na Ordem.

Pelo que qualquer médico, inscrito na
Ordem, pode requerer a sua inscrição no
Colégio da Especialidade.

Tal não significa que venha a ser efecti-
vamente inscrito nesse Colégio.

A inscrição definitiva depende, sempre,
de prova ou do parecer nos termos e
com as condicionantes expressas no Es-
tatuto da Ordem e no regimento do res-
pectivo Colégio de Especialidade.

Assim, considerando o caso em análi-
se, nada impede o médico em requerer
ao CNE a inscrição no Colégio da Espe-
cialidade.

O CNE é a entidade competente (Art.º
92º 1) para proceder à inscrição cuja
efectivação estará condicionada a prévia
aprovação nos termos referidos.

Outra questão é saber se o júri que vier
a ser designado para proceder à avalia-
ção e eventual aprovação das provas de
especialidade ou emissão de parecer de
equivalência aprova que o candidato tem
as qualificações técnico profissionais ne-
cessárias para ser especialista.

Refere o Art.º 92º/1 (transcreve-se em
nota1) que, requerida a inscrição nos Co-
légios da Especialidade da Ordem ao
CNE, a inscrição só se efectiva mediante

prévia aprovação, condicionada a uma
de duas formas:

A – Em provas de especialidade presta-
das perante um Júri proposto pelo res-
pectivo Colégio;

B – Por qualificação considerada equi-
valente pela Ordem dos Médicos me-
diante parecer2 favorável de um júri na-
cional da respectiva especialidade no-
meado pelo CNE.

A primeira forma (A) – prevista no pri-
meiro segmento do n.º 1 do art.º 92º – é,
ou pode designar-se como, a via normal,
que, inclusive, estabelece o padrão já
que a segunda (B) exige uma “qualifica-
ção considerada equivalente” àquela.

Do requerimento apresentado pelo can-
didato e bem assim do despacho do Se-
nhor Presidente (Bastonário) conclui-se
que a candidatura em questão se insere
no procedimento previsto na segunda
forma (B) – segunda parte do n.º 1 art.º
92º – com a aprovação (...) “condiciona-
da (...) por qualificação considerada equi-
valente pela Ordem dos Médicos, com
parecer favorável, de um júri nacional da
respectiva especialidade, nomeado pelo
Conselho Nacional Executivo.”

Procedimento a adoptar nesta segunda
via (forma), densificado no n.º 2 desse
artigo (cita-se):

“2. A equivalência por apreciação curri-
cular será feita por um júri nacional
devendo o candidato preencher, pe-
lo menos um dos seguintes requisi-
tos:

a) Possuir título de especialização obti-
do através de provas equivalentes,
prestadas ou reconhecidas por asso-
ciação médica estrangeira;

b) Ter prestado provas de nível técnico
equivalente perante júri de âmbito
nacional em que a maioria dos seus
membros seja estranha à instituição
hospitalar do candidato.”

Nesta segunda forma (parecer que ava-
lie e reconheça a qualificação como equi-
valente) exige-se pois, previamente, que
o candidato preencha pelo menos um
dos transcritos dois requisitos (alíneas a)
ou b) do n.º 2 que concretizam a alínea
b) do n.º 1 do art.º 92º).

No art.º 23º n.º 1 e 2 do Regimento do

Colégio da Especialidade de (…), quase
ipsis verbis, reproduzem-se as citadas
normas do Estatuto da Ordem e, nas
secções VI, VII e VIII, regula-se a aquisi-
ção do Título, a nomeação do Júri e as
Provas. Regulação essa – secções VI,
VII e VIII – que é a concretização ou de-
senvolvimento do preceito contido no art.
81.º d) do Estatuto da Ordem dos Médi-
cos.   

Da leitura da al. a) do art. 41.º do Regi-
mento resulta que o regime aí previsto se
refere à primeira das vias referidas supra
(a denominada normal) já que se exige –
como condição do candidato se poder
apresentar a exame – a apresentação de
documento comprovativo dos internatos
ou estágios (vide secção VI).

Sendo esse, com as devidas adapta-
ções, o que se pode designar por regime
regra (normal) as normas, disposições e
imposições aí previstas devem ser (têm
de ser) aplicadas à regulação da 2.ª via
(por equivalência).

Assim, nos termos do artigo 92º do EO
e do disposto no Regimento do Colégio),
o médico pode requerer ao Conselho Na-
cional Executivo a inscrição no Colégio
de Especialidade de (…) (nos termos
desta 2.ª via), desde que:

a) Tenha um currículo considerado ade-
quado por um júri nacional proposto
pelo Colégio da Especialidade (arti-
go 89.º d) do Estatuto) e nomeado
pelo Conselho Nacional Executivo;

b) Tenha prestado provas de nível téc-
nico equivalente perante júri de âm-
bito nacional em que a maioria dos
seus membros seja estranha à insti-
tuição hospitalar do candidato.

Do que (atento o disposto no referido
artigo) decorre a necessária existência
de dois júris:

- um júri que avalie o currículo apresen-
tado pelo candidato 

e 
- um outro júri perante o qual o candida-

to preste provas de nível técnico equiva-
lente às provas da especialidade (vide o
ponto 3 – Das Provas regulado na Sec-
ção VIII do Regimento).

De uma leitura rápida pode parecer re-
sultar do artigo 92º que a apreciação cur-
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ricular apenas ocorrerá após ter sido cumprido o “requisito”
previsto na alínea b). Só que, da leitura integral e sistema-
tizada dos preceitos que regem o procedimento em causa,
não se pode considerar essa “ordem” como imperativa ou,
sequer, essencial.

Essencial é, outrossim, o cumprimento das duas condi-
ções.

Sendo que a não satisfação de qualquer uma das condi-
ções resultará a impossibilidade de inscrição.

Por outro lado, previamente a esta apreciação e às pro-
vas, pode e deve – em nosso entender – existir uma ava-
liação prévia da admissibilidade dos candidatos às mes-
mas. Possibilidade essa consagrada no artigo 44º do Regi-
mento (procedimento regra), que expressamente prevê a
possibilidade do Colégio da Especialidade proceder a uma
avaliação prévia do curriculum apresentado.

Avaliação prévia ou preliminar que – à luz de uma malha
mais grossa que aquela que necessariamente será utiliza-
da por parte do júri competente para avaliação do curricu-
lum –  faz todo o sentido como controlo da existência de
um patamar mínimo para se ser admitido a prestar provas.

Avaliação essa – preliminar e, necessariamente, pouco
mais que de análise do respeito pelos requisitos formais –
que sustentará a deliberação sobre a admissão ou não do
candidato à prestação de provas. E que, como tal, deverá
ter por base uma análise não tão pormenorizada, nem tão
exigente quanto a que será depois levada a cabo pelo júri. 

No fundo trata-se de, nessa fase, avaliar se o currículo se
reveste do nível mínimo legalmente exigido na formação,
evitando actuações e procedimentos desnecessários por
parte dos órgãos da Ordem. 

Análise que, obrigatoriamente, se deve limitar a avaliar se
o currículo é minimamente compatível com os requisitos
mínimos à necessária atribuição do título profissional.3

Pelo que, concluindo:
Considerando o quadro legal atrás referido, embora se

afigure legal a admissibilidade a exame (considerando o
texto da lei), tal não obsta nem impede que o Colégio – em
controlo de mérito curricular prévio – decida da admissão
ou não à prestação de provas se observar (em análise pre-
liminar) que o curriculum (tendo em atenção as exigências
mínimas previstas no Regimento do Colégio para a via nor-
mal) não possui os requisitos mínimos e essenciais.4 5

Esta, salvo melhor opinião, a nossa informação/parecer.

O Consultor Jurídico
Dr. Álvaro Matos

1 “1. A inscrição nos colégios das especialidades da Ordem dos Médicos é
requerida ao Conselho Nacional Executivo e condicionada pela aprovação
em provas da especialidade em referência prestadas perante júri proposto
pelo respectivo colégio ou por qualificação considerada equivalente pela Or-
dem dos Médicos, com parecer favorável, de um júri nacional da respectiva
especialidade, nomeado pelo Conselho Nacional Executivo”
2 Parecer que é considerado idóneo para atestar ter o médico qualificação
considerada equivalente à aprovação em provas de especialidade.
3 Exemplificando: Se não existe referência comprovada de qualquer forma-
ção em serviço reconhecido como idóneo pela Ordem. Se não existe infor-
mação de entidade ou serviço reconhecido como idóneo pela O.M. do cum-
primento, com aproveitamento, de todas as especificações do programa es-
tabelecido pelo Colégio. Se não existe qualquer informação de entidade ou
serviço reconhecido pela O.M. sobre a qualificação do candidato para sujei-
ção a provas concretas. 
4 Idem nota anterior.
5 A nosso ver esta situação carece de clarificação no Regimento – por even-
tual proposta do Colégio de Especialidade e aprovação do CNE –  preven-
do-se expressamente o controlo prévio de mérito curricular.

Pronunciando-me sobre o ofício da Direcção-Geral dos Recursos
Humanos do Ministério da Agricultura, quanto à emissão de atesta-
dos médicos para o exercício da actividade de sapador florestal, cum-
pre-nos informar o seguinte:

1 – É nosso entendimento que é dever do médico, quer no exercí-
cio da sua actividade enquanto profissional laboral, quer no exercício
da medicina integrado no Serviço Nacional de Saúde, a passagem de
atestado, ou certificado médico.

Trata-se, no fundo, do direito à informação a que o eventual consu-
lente tem direito.

2 – No entanto, há que esclarecer que esse dever de passagem de
atestado ou certificado médico não é um dever do médico em abso-
luto.

Antes de mais, há que considerar que tal atestado ou certificado só
pode ser solicitado ao médico por quem nele tenha interesse directo
e legítimo, ou seja, e em princípio o próprio doente (só em certas si-
tuações muito especiais, em que existe, ou se pressupõe existir con-
sentimento do doente poderão ser passados a pedido de terceiros).

Por outro lado, também não deve constar do certificado ou atesta-
do médico a concreta doença de que padece o doente, salvo se es-
te expressamente o solicitar, devendo constar do certificado ou ates-
tado médico essa solicitação.

Por outro lado, a passagem de atestado médico pressupõe a reali-
zação de uma consulta, com a realização de todos os exames auxi-
liares de diagnóstico que se mostrem aconselháveis.

E, no caso de atestados ou certificados médicos com fins específi-
cos – como é o destinado ao exercício da actividade profissional de
sapadores florestais – tais exames auxiliares de diagnóstico a efec-
tuar para o exercício dessa actividade terão de ser os que permitam
certificar o exigido no Anexo II – A do ofício da referida Direcção-Ge-
ral dos Recursos Florestais.

3 – É que, para além de ser proibida a passagem de certificados ou
atestados de complacência, a passagem de um atestado ou certifica-
do médico é um acto que implica responsabilidade para quem o pas-
sa.

No fundo, é um relatório elaborado e emitido por um perito – o mé-
dico –, na área em que tem especiais conhecimentos, e destinado a
produzir efeitos jurídicos na esfera jurídica quer do doente, quer da
entidade que o exige para eventual contratação do candidato a sapa-
dor florestal.

Ora, se o certificado ou atestado médico não for passado com as
devidas cautelas, ou seja, sem que tenham sido efectuados todos os
exames necessários ou convenientes de acordo com a leges artis, no
caso de porventura o sapador florestal vir a apresentar um atestado
ou certificado médico que o dê apto para a actividade a desenvolver
e vier a, por exemplo, falecer no exercício dessa actividade por não
ter a resistência física necessária – o que não foi certificado por não
ter sido realizado qualquer exame complementar de diagnóstico mé-
dico – pode o médico vira ser responsabilizado, até criminalmente,
por não ter ordenado a realização de tal exame médico.

Coimbra, 2 de Junho de 2008
O Consultor Jurídico

Dr. Diamantino Marques Lopes

parecer

Atestados médicos
para sapador florestal
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processo

“1. Por despacho do Senhor Inspector-
Geral, de (...), exarado no Relatório do
Processo n.º (...) e de acordo com os vec-
tores estabelecidos no Plano de Activida-
des para 2007 desta Inspecção-Geral, foi
instaurada, entre outras, uma Auditoria
Clínica com o n.º (...) direccionada à acti-
vidade assistencial e prescricional do Se-
nhor Dr. (...), médico da Especialidade de
Saúde Geral e Familiar do Centro de Saú-
de de (...), a qual, para efeitos de elabora-
ção de Parecer Técnico por perita da mes-
ma área da Especialidade, se sustentou,
entre outra documentação, na análise de
cópias de processos clínicos, selecciona-
dos por amostragem, da lista de utentes
inscritos no referido médico e com inci-
dência no ano de 2005.

2. Do Parecer Técnico elaborado pela
Perita Médica designada superiormente
para o efeito, Dr.ª (...), Assistente Gradua-
da da Especialidade de Medicina Geral e
Familiar, (...), no âmbito do Processo n.º
(...) e para os efeitos do respectivo Rela-
tório (fls. 794 a 804), suscitaram-se algu-
mas questões relacionadas com os regis-
tos clínicos da responsabilidade do médi-
co auditado, as quais foram objecto de
uma informação autónoma.

3. Na referida Informação, elaborada em
(...) de 2007 (fls. 805 a 813), verteram-se
então as considerações de facto e de di-
reito que seguidamente se transcrevem:

“3.1. O sucesso da actividade desenvol-
vida por uma instituição, seja ela qual for,
é tanto maior quanto maior for a sua orga-

nização interna.
Por outras palavras, o grau de assimila-

ção dos princípios, obrigações e respon-
sabilidade, colectiva ou individualmente
considerada, por parte dos funcionários
de uma instituição condiciona determinan-
temente os seus níveis de produção.

Ora, no funcionamento e – porque não –
imagem das instituições de saúde um dos
aspectos com relevância diz respeito aos

registos clínicos das consultas realizadas,
em grande medida, porque a sua não rea-
lização significa um vazio do que poderia
chamar-se de memória escrita dos uten-
tes.

Com efeito, a omissão de registos em
processos clínicos de utentes, total ou
parcial, constitui um atropelo às boas prá-
ticas e à legislação aplicável (designada-
mente o disposto na alínea a) do n.º 1 do
art. 53.° do Despacho Normativo n.º
97/83, de 22/01/83 e no n.º 2 do art. 20.°
do Decreto-Lei .n.º 73/90, de 6 de Março;
Código Deontológico da Ordem dos Médi-
cos), dado que o acto médico contempla
uma vertente clínica de observação, diag-
nóstico e terapêutica, cuja informação, pa-
ra que não se perca e possa ser transmi-
tida ou usada em caso de necessidade
clínica ou qualquer outra pertinente (de-
signadamente para avaliação interna ou
externa da relação efeito terapêutico da
prescrição/morbilidade, conforme salien-
tado pela Ex.ma Perita no seu “Comentá-
rio Final”), importa ser transcrita, num pro-
cedimento que se pretende de rotina sis-
temática.

3.2. Assim, no que respeita à organiza-

ção do ficheiro e registos clínicos, impor-
ta referir que,

a) Nos termos do Despacho 18/90, de
31/07/90, consideram-se activida-
des não assistenciais, aquelas que,
embora não envolvendo uma rela-
ção directa médico/utente, estão re-
lacionadas com a prestação de cui-
dados de saúde, designadamente,
organização de ficheiros;

b) O registo efectivo e completo de to-
dos os dados de natureza clínica
que permitam intervir em termos de
generalidade e continuidade de cui-
dados, tem uma natureza dupla: por
um lado é um direito, por outro é um
dever – para o utente e para o médi-
co respectivamente, como pode reti-
rar-se, dos artigos 16º e 20º,  n.º  2
do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de
Março; da alínea a) do n.º 1 do arti-
go 53º do D.L. n.º 97/83 de 22/4; e
do Código Deontológico da Ordem
dos Médicos.

3.3. No caso concreto e com aproveita-
mento directo para a presente informa-
ção, considerou a Perita Médica no seu
Comentário Final do parecer emitido a
que se fez referência no ponto 2 e que
se encontra integralmente reproduzido
no Relatório do Processo n.º ( ...), tam-
bém remetido ao médico auditado, que
“com um ficheiro de mais de 3300 uten-
tes, em regime de 35 horas semanais
sem exclusividade e para dar resposta
às necessidades assistenciais dos uten-
tes, o Dr. (...) demite-se de alguns proce-
dimentos que são da competência do

INSPECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES EM SAÚDE

Auditoria clínica à actividade
assistencial e prescricional 

Pela importância técnica e pedagógica do presente processo, e respectivas conclusões, instaurado pela Inspecção-Geral das
Actividades em Saúde e concluído durante o mês de Julho do corrente ano, publicamos a parte final do mesmo. Para além
das questões relacionadas com a leges artis e com a Ética e Deontologia Médicas, este processo vem recordar a todos nós
que, também por motivos de ordem disciplinar, é fundamental cultivar a existência de registos clínicos adequados. Natural-
mente, por todas as razões, a Ordem dos Médicos não pode deixar de recomendar a todos os Médicos um particular cuida-
do no correcto e completo preenchimento dos registos clínicos e apela a que nenhum Médico permita a ultrapassagem do
limiar de uma sobrecarga de trabalho que impeça o cumprimento desse dever.
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médico de medicina geral e familiar e da
sua inteira responsabilidade, nomeada-
mente o que se pode compreender co-
mo a parte burocrática do acto médico –
Registo pelo método SOAP no processo
individual do utente e referente a cada
consulta”, concluindo “(...) que está em
causa a qualidade do acto médico por
omissão de informações que obrigatoria-
mente deviam constar de registos em
processo clínico individual.”

3.4. Acresce que as omissões dos re-
gistos clínicos a que o médico auditado
se encontrava obrigado prejudicaram
ainda a emissão do Parecer a que se
tem feito referência, conforme se infere
das respostas às alíneas b) e c) do
Questionário, conforme citação que se
segue:

“b) Da análise aos 67 processos clíni-
cos seleccionados nada se pode
concluir acerca da correcção ou
aceitação da prescrição dos vários
grupos terapêuticos, por não existi-
rem registos em 15 e os registos
que se observam nos restantes,
além de não seguirem os passos
preconizados de Sintomas apre-
sentados, Observação, Avaliação
ou Diagnóstico e Prescrição
(SOAP), apenas são efectuados até
1995, 1997 e 1999.

Temos que referir que da análise das
listagens de problemas, referentes às
consultas do médico auditado (enviadas
pela sub-região de...), apenas se conse-
gue deduzir da falta de rigor nos registos
da codificação. Não existindo registos
fiáveis, não é possível qualquer correla-
ção entre os problemas encontrados e a
prescrição.

c) Da análise à documentação apre-
sentada, não existindo registos em
processos clínicos, não é possível
verificar a existência ou não de
quaisquer situações anómalas relati-
vas à actividade assistencial e à
prescrição efectuada. (...)”.

3.5. De facto, resulta claramente indi-
ciado, após cruzamento das consultas
realizadas/utente (registo no SINUS) e o
correspondente processo/ficheiro médi-
co/clínico que o Dr. (...) não elabora com

carácter sistemático os registos clínicos
das consultas efectuadas (cfr. fls. 117 a
541), conforme seguidamente se refe-

renda com a identificação de 10 casos
concretos.

4. A factualidade que antecede foi consi-
derada censurável do ponto de vista disci-
plinar, por se traduzir na violação do dever
geral de zelo – vd. alínea b) do n.º 4 e n.º
6 do artigo 3.° do DL n.º 24/84, de 16 de
Janeiro – vulgo Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local.

5. Em prol da observação do dever geral
de zelo que impende sobre todo o funcio-
nário público ou agente e da necessidade
de adequação às normas vigentes, bem
como procurando concretizar a medida de
carácter preventivo e pedagógico apro-
priada ao caso em apreço, entendeu-se de
propor a aplicação da pena de repreensão
escrita ao referido médico, tendo-lhe sido
concedido, ao abrigo do Art. 38.°, n.º 2, do
Estatuto Disciplinar, o prazo de 10 dias pa-
ra, querendo, se pronunciar sobre toda a
factualidade constante da Informação que
lhe foi notificada para o efeito (fIs. 819 a
821).

6. No decurso do prazo concedido, veio o
médico auditado apresentar a sua defesa
escrita, assente em dois documentos, um
subscrito por si e outro pelo Presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos, Senhor Prof. Dr. José Manuel Sil-
va (fIs. 823 a 828).

6.1.  No documento de defesa subscrito
por si (fls. 824), em síntese, refere o médi-
co auditado:

a) Que a média do preço por receita foi
sempre por si acautelada;

b) Que sempre teve ao longo de 25 anos,
uma bolsa de utentes acima das mé-
dias nacionais;

c) Que nunca teve queixas, quer no SAP,
quer em Ambulatório;

d) Pelo que solicita o arquivamento do
processo.

6.2. No documento anexo subscrito pelo
Presidente da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos, Senhor Prof. Dr.
José Manuel Silva (vd. fIs. 825 a 827), re-
fere-se, o seguinte:

I. Factualmente (e cita-se):
“a) O Dr. (...) trabalha em regime de 35

horas semanais, sem exclusividade,
ficando, por isso mesmo, extraordina-
riamente barato ao Estado.

b) O Dr. (...) tem uma lista superior a
3300 utentes, talvez a maior a nível
nacional.

c) O Dr. (...) nunca foi objecto de uma
única queixa escrita por parte dos
seus utentes.

d) O Dr. (...) tem o mesmo ficheiro de
utentes há 25 anos, ainda antes de
qualquer informatização, pelo que co-
nhece pessoal e profundamente todos
os seus utentes.

e) Com base nos elementos disponíveis
e dentro do possível, não foi detectado
qualquer desvio grosseiro de prescri-
ção.

f) O consumo de medicamentos per capi-
ta é bem inferior ao observado para o
Distrito de (...), para a Região Centro e
para o País.

g) Os registos clínicos são minimalistas
por evidente e justificada falta de tem-
po para procedimentos administrati-
vos.”

II. Alegando (e cita-se novamente):
“a) Que durante 25 anos o Dr. (...) serviu

mais do dobro de utentes do que era
obrigado por lei assim prestando um
inestimável serviço ao País e aos
utentes, cujo grau de satisfação se
traduz na ausência de queixas.

b) Que o Dr. (...) revelou um impressio-
nante sentido de zelo, permitindo que
mais de 1800 cidadãos tivessem aces-
so a um Médico de Família, sem en-
cargos suplementares para o Estado.

c) Que o Dr. (...) revelou um assinalável
sentido de zelo ao prescrever abaixo
das médias regionais e nacionais.

d) Que durante 25 anos o Dr. (...) segura-
mente trabalhou mais do que a esma-
gadora maioria dos Médicos (todos?)
em regime de 35h semanais e da
maioria daqueles que estão em regi-
me de 42h com exclusividade.

e) Que é chocante a conclusão da Perita
Médica ao afirmar que o Dr. (...) se
“demitiu” de alguns procedimentos ad-
ministrativos, quando é obvio que não
tinha tempo para os cumprir.

f) Que os procedimentos médicos são
mais importantes que os procedimen-
tos administrativos.

g) Que o pessoal e profundo conheci-
mento dos utentes permitiu ao Dr. (...)
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prescindir de procedimentos adminis-
trativos para dispor de tempo sufi-
ciente para observar os doentes, daí
resultando certamente mais benefício
do que prejuízo para os mesmos.”

III. Concluindo (e cita-se):
“a) O Dr. (...) é credor de um louvor por

parte do Estado.
b) Caso o Dr. (...) seja “repreendido” pe-

las razões aduzidas na Auditoria, a
Ordem dos Médicos recomendará a
todos os Médicos de Família, a nível
nacional, que passem a privilegiar os
procedimentos administrativos e ex-
pulsem das suas listas todos os uten-
tes acima do número de 1500.

c) Estará a Inspecção-Geral da Saúde
disponível para emitir uma circular
pública a recomendar a todos os Mé-
dicos de Família que recusem uten-
tes para além do legalmente estabe-
lecido para cada regime de trabalho?

d) Perante as conclusões da Auditoria,
não seria mais adequado que a Ins-
pecção-Geral da Saúde emitisse uma
recomendação formal ao Dr. (...) no
sentido de reduzir a sua lista de uten-
tes, para que pudesse ser afixada no
seu local de trabalho e assim evitar
que os utentes se revoltassem contra
o seu Médico de Família quando fos-
sem obrigados a deixar o seu ficheiro
por imposição superior?”

6.2.1. Neste documento de defesa a
que se tem feito referência, tecem-se ain-
da as considerações finais que, com
aproveitamento directo ao caso em apre-
ço, seguidamente se sintetizam:

a) A Secção Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos, independentemen-
te desta situação particular, concorda
e subscreve a importância dos regis-
tos clínicos, que devem ser criteriosa-
mente preenchidos, sempre que para
tal existam e sejam criadas pelas
ARS as devidas condições;

b) Reconhece também e é a primeira a
defender que o número de utentes
por Médico de Família não deverá ex-
ceder ao 1500, para que se possa
praticar uma medicina ideal e de má-
xima qualidade;

c) Que, como em tudo na vida, deve
prevalecer o bom senso em situações
que, não sendo as ideais, estão ra-

zoavelmente justificadas pela relativa
falta de médicos e pelos tempos de
complexidade e dificuldades que Por-
tugal atravessa;

d) Espera-se, consequentemente, que
as conclusões da Auditoria ao Dr. (...)
possam ser vistas por um prisma di-
ferente, mais apropriado para a reali-
dade actual de um País com cente-
nas de milhar de cidadãos sem Médi-
co de Família;

e) Questiona-se pois se será lícito “re-
preender por escrito” o esforço de al-
guém que, com grande sacrifício pes-
soal, serviu mais de 3300 utentes,
durante 25 anos, sem queixas e sem
aparentes desvios de prescrição,
apenas por razões burocrático-for-
mais.

7. Em face da defesa produzida e res-
pectiva documentação de suporte, impor-
ta apreciar e concluir:

7.1. A argumentação da defesa no sen-
tido da desvalorização da omissão dos
registos clínicos para efeitos disciplina-
res, não colhe.

De facto, é a omissão de registos clíni-
cos que mais consequências poderá tra-
zer ao doente e ao seu médico. A falta de
registos clínicos constitui um vazio no his-
torial clínico do doente que dificilmente
poderá ser colmatado por outro que não o
seu médico assistente.

O processo clínico traduz-se na “memó-
ria escrita” do doente que deverá estar
em situação de ser conhecida a qualquer
momento e por quem de direito.

O médico não poderá esquecer que o
processo clínico não é seu mas do doen-
te e que a relação que com este mantém
está sujeita a todas as condicionantes e
vicissitudes da vida, podendo, conse-
quentemente cessar a qualquer momen-
to. O utente poderá mudar de médico e
até de Centro de Saúde, o mesmo poden-
do acontecer com o seu médico. E nesse
caso meramente exemplificativo, a falta
de registos clínicos constituirá um vazio
para o seu novo médico. Assim como
constituirá um vazio para a eventual apre-
ciação do processo clínico, como tantas
vezes sucede, no âmbito das auditorias,
averiguações, inquéritos, peritagens e
outras acções emergentes, quer em sede
judicial, quer disciplinar. E o entrave à
descoberta da verdade material resultan-

te da falta de registos clínicos que deve-
riam ter sido efectuados será imputável
ao próprio médico.

A elaboração de registos clínicos não é
uma faculdade concedida ao médico,
mas um dever que sobre si impende.

E, no caso concreto, aquele dever não
foi cumprido.

Com efeito, contrariamente ao invocado
no documento da Secção Regional da
Ordem dos Médicos, anexo à defesa
apresentada pelo auditado, não estamos
perante registos clínicos “minimalistas”,
mas sim perante a quase total ausência
de registos, como claramente resulta,
quer dos doze casos concretos identifica-
dos na Informação onde se propõe a pe-
na de repreensão escrita (vd. Ponto 3.5.),
quer do Parecer elaborado pela Ex.ma
Perita Médica (vd. Ponto 3.4.).

Parecer médico aquele, do qual resulta
também inequivocamente ter o mesmo fi-
cado irremediavelmente prejudicado
quanto à finalidade de avaliação externa,
em face da omissão dos referidos regis-
tos clínicos que deveriam ter sido efec-
tuados pelo auditado e que, pela sua per-
tinência, vale a pena citar novamente o
seguinte excerto: “Da análise aos 67 pro-
cessos clínicos seleccionados nada se
pode concluir acerca da correcção ou
aceitação da prescrição dos vários gru-
pos terapêuticos, por não existirem regis-
tos em 15 e os registos que se observam
nos restantes, além de não seguirem os
passos preconizados de Sintomas apre-
sentados, Observação, Avaliação ou
Diagnóstico e Prescrição (SOAP), ape-
nas são efectuados até 1995, 1997 e
1999”.

Do exposto facilmente se conclui que a
pena de repreensão escrita proposta, a
menos gravosa do elenco das penas dis-
ciplinares, não assenta em critérios rígi-
dos e desprovidos do bom senso que de-
ve presidir a ponderações desta nature-
za. Antes importará responsavelmente ter
presente que os factos apurados no caso
sub judice, sendo censuráveis do ponto
de vista disciplinar, não deixam margem,
até pela sua amplitude e consequências
daí decorrentes, para que sejam comple-
tamente ignorados ou apagados, como
se objectivamente nada se tivesse passa-
do.

7.2. Porém, sem prejuízo do que ante-
cede, afigura-se igualmente de conside-
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rar atendível todo o circunstancialismo
envolvente, designadamente, a pesadís-
sima lista de utentes inscritos num médi-
co que exerce a sua actividade num regi-
me de 35 horas semanais sem exclusivi-
dade, bem como a inexistência de qual-
quer queixa em 25 anos de dedicado ser-
viço público, relevando-o a favor do audi-
tado e como suficientemente atenuador
para que, como medida de carácter pre-
ventivo e pedagógico apropriada ao caso
em apreço e em obediência a critérios de
equidade igualmente tidos em conta em
situações análogas, a pena de repreen-
são escrita proposta seja suspensa de re-
gisto, pelo período de um ano, ao abrigo
dos n.ºs 1 e 3 do artigo 33.° do Estatuto
Disciplinar (aprovado pelo DL n.º 24/84,
de 16/01).

8. Nestes termos, ponderando-se, por
um lado, o facto de o auditado não ter

efectuado os registos clínicos a que esta-
va obrigado, dos quais a própria Perita
Médica inequivocamente se pronunciou
quanto à dimensão de tal omissão (“Da
análise aos 67 processos clínicos selec-
cionados nada se pode concluir acerca
da correcção ou aceitação da prescrição
dos vários grupos terapêuticos, por não
existirem registos em 15 e os registos
que se observam nos restantes, além de
não seguirem os passos preconizados de
Sintomas apresentados, Observação,
Avaliação ou diagnóstico e Prescrição
(SOAP), apenas são efectuados até
1995, 1997 e 1999”), e por outro, o cir-
cunstancialismo envolvente que se rele-
vou a seu favor no ponto 7.2 desta Infor-
mação, propõe-se, como medida de ca-
rácter preventivo e pedagógico apropria-
da ao caso em apreço e em obediência a
critérios de equidade igualmente tidos em
conta em situações análogas, que:

a) A pena de repreensão escrita propos-
ta seja suspensa de registo pelo pe-
ríodo de um ano;

b) Se recomende ao médico auditado
que passe imediatamente a elaborar,
de forma sistemática, os competen-
tes registos clínicos a que se encon-
tra obrigado, seguindo o método
SOAP, em cumprimento das orienta-
ções da DGS nessa matéria;

c) Que desta Informação e superior des-
pacho que sobre a mesma vier a inci-
dir, seja dado conhecimento, para os
devidos efeitos, ao C.D. da Adminis-
tração Regional de Saúde do Centro,
à Direcção do Centro de Saúde de
(...) e ao interessado.

Junho de 2008
À consideração superior

Inspecção-Geral das Actividades em Saúde

1. Tudo visto e atendendo à natureza
preventiva e pedagógica da presente in-
tervenção, bem como ao passado sem
mácula do médico visado (a que alude o
ponto 7.2. desta informação), determino o
arquivamento do processo.

2. Determino ainda a realização de

“follow-up” da presente auditoria clínica, a
conceber na programação da IGAS para
o 2.º semestre de 2009.

3. Dê-se conhecimento à ARS-C, à Di-
recção do Centro de Saúde de (...), e ao
médico visado, o qual deverá interiorizar
a necessidade de implementar a reco-

mendação constante da alínea b) do pon-
to 8 desta informação.

4. Remeta-se, para conhecimento e de-
vidos efeitos, à Ordem dos Médicos, foto-
cópia da perícia médica, do relatório da
auditoria clínica (e comunicação subse-
quentes) e da defesa do médico visado.

DESPACHO FINAL DE SUA EXCELÊNCIA O INSPECTOR-GERAL, DR. FERNANDO CÉSAR AUGUSTO, DE JULHO DE 2008

CONSELHOS DISTRITAIS

Morada Horário

Rua Cristóvão Pinho Queimado, n.º 5, 1.º Dtº
Conselho Distrital de Aveiro 15h00 – 19h00

3800 - 012 AVEIRO

Rua Dr. Henrique Carvalhão, Lt. 13, Loja 5
Conselho Distrital de Castelo Branco 14h00 – 16h00

6000 - 235 CASTELO BRANCO

Av. D. Afonso Henriques, 39 09h00 – 12h00 
Conselho Distrital de Coimbra

3000 - 011 COIMBRA 14h00 – 18h00

Rua D. Sancho I, n.º 14 a 22 (Lg Paço do Biu)
Conselho Distrital de Guarda 14h30 – 17h30

6300 - 548 GUARDA

Qta de Santo António – Rua José Oliveira Zúquete, Lt. 70
Conselho Distrital de Leiria 16h00 – 19h00

2415 - 581 LEIRIA

Rua Alexandre Herculano, 43 – 3.º Dtº e Esq. Posterior
Conselho Distrital de Viseu 15h00 – 17h00

3510 - 036 VISEU
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homenagem

Dezenas de médicos do Distrito de
Coimbra foram distinguidos com as me-
dalhas comemorativas dos 25 e 50 anos
de inscrição na Ordem, na habitual ses-
são realizada a 18 de Junho, Dia Nacio-
nal do Médico.

Na cerimónia, que decorreu em Coim-
bra, na Secção Regional do Centro, o
Prof. José Manuel Silva, presidente do
Conselho Regional do Centro, conside-
rou que a comemoração das datas em
que os médicos assinalam os 25 e 50
anos de inscrição na Ordem pretende
sobretudo proporcionar momentos de
convívio.

“É um dia de festa em que comemora-
mos o facto de estarmos aqui, em que
comemoramos a vida e recordamos os
colegas que infelizmente já não estão”,
afirmou o Prof. José Manuel Silva.

Na cerimónia, que decorreu num am-
biente informal e terminou com um
momento de convívio no Clube Médico,
estiveram presentes para receber as
medalhas alusivas aos 50 anos de ins-
crição na Ordem (inscritos em 1957) os
Dr.s Adosindo Martins Coelho, Aquiles
Borronha Gonçalo, Artur Correia de Oli-
veira, Delfim Augusto de Pina Monteiro,
Júlio Gil Agostinho, Manuel Almeida
Ruas, Maria Manuela de Mendonça,
Nelson da Cunha Martins, Norberto Ca-
nha, Saudade Martins Gonçalo e Vicen-
te Souto. Para receber a medalha dos
25 anos de inscrição estiveram presen-
tes na sessão dezenas de médicos.

Saudando os médicos homenageados
com a medalha dos 50 anos de inscri-
ção, o Prof. José Manuel Silva destacou
que todos lhes são devedores de uma
grande gratidão, pelo prestígio conse-
guiram imprimir na sociedade portugue-
sa.

O Dia Nacional do Médico assinala a
data em foram outorgados os estatutos
da Ordem dos Médicos, após a revolu-
ção do 25 de Abril, em 1977.

Médicos distinguidos 
pelos 25 e 50 anos de profissão

Médicos distinguidos na cerimónia pelos 25 anos de inscrição na Ordem

Dr. Almeida Ruas recebeu a medalha dos 50 anos das mãos do Prof. José Manuel Silva

O grupo de médicos que completaram os 50 anos de inscrição
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bem merecido e aguardado descanso de
uns contrastou com o trabalho
extenuante e quase no limite de outros
colegas que mantiveram a funcionar

urgências sobrelotadas e ajudaram a nascer
portugueses no mês de Agosto.

Foi capa de jornais: nascer na região de Lisboa no
mês de Agosto foi épico.

Uma maternidade fechada para obras, outra por
doença aguda de um médico e a principal
maternidade do país em risco de encerrar por
esgotamento dos profissionais são sinais de que a
silly season não decorreu só nas afamadas praias do
Algarve.

Significa isto que o equilíbrio é tão precário, a falta de
profissionais tão notória, as equipas tão reduzidas,
que qualquer eventualidade pode desencadear o
caos, se não existir o empenhamento de todos os
profissionais que no dia-a-dia impedem o colapso de
muitas unidades de saúde.

Parece também ter sido reconhecido finalmente que
as leis do mercado podem funcionar de maneira
perversa na área da saúde.

À falta de médicos para as urgências, anestesistas,
pediatras, obstetras, correspondeu a proliferação de
empresas fornecedoras da “mão-de-obra” médica de
que os Hospitais e Centros de Saúde tanto
necessitam, como se de trabalhadores
indiferenciados se tratasse.

É a elementar lei da oferta e da procura que neste cruzar
de eixos leva a uma desarticulação das equipas.

Médicos que não se conhecem, nem conhecem a
instituição, pagamentos totalmente díspares para o
mesmo trabalho e, às vezes, mesmo,
desconhecimento da língua têm agravado a situação
difícil que se vive nos serviços de urgência
hospitalar, SAP, SUB e consultas abertas...

Mais grave ainda é que isso leva ao aparecimento de
verdadeiros zombies fazedores de urgências pelo país
fora, com a consequência previsível do cansaço e da
falta de segurança para os doentes que observam
 pela potenciação da possibilidade de erro.

Clamam agora os administradores hospitalares, que
este fenómeno desregula o orçamento hospitalar e os
jornais têm divulgado pagamentos milionários a
médicos (embora a anos-luz das contratações
milionárias das estrelas de futebol e dos gestores de
empresas públicas e privadas).

Medi.Com 151
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Isabel Caixeiro

e d i t o r i a l

A Caixa de Pandora

Não foi ainda analisado, que se saiba, o desperdício
de recursos decorrente de uma medicina defensiva e
quase automática, que leva a frequentes readmissões
nas urgências.

A empresarialização dos hospitais públicos permitiu
que a engenharia financeira apresentasse estas
despesas como fornecimento de serviços e não como
custos de pessoal, possibilitando o cumprimento dos
objectivos exigidos pela tutela.

Recentemente, citado pela comunicação social, um
conhecido administrador hospitalar dizia que estas
verbas eram geridas através da rubrica “compras” e
não através da de “recursos humanos”. Afinal não é
bem de fornecimento de serviços que se trata, mas
qualquer coisa como uma unidade médica de 12
horas, três stents, duas caixas de luvas, três unidades
médicas ginecologistas 24 horas, 300 frascos de soro,
etc...

O espanto aumentou. Ninguém verifica os curricula

dos médicos contratados? A sua especialidade? Não
há o cuidado de os integrar nas equipas?

De repente, a caixa de Pandora escancarou-se. A tal
caixa onde Zeus, no Olimpo, encerrou os males do
mundo e que Pandora, ao abri-la, deixou escapar, foi
desta vez destapada por aqueles que pensam que as
leis da economia resolvem tudo.

Ninguém pensou antes que havendo falta de
médicos estes poderiam fazer-se cobrar por aquilo
que muitas vezes asseguram quase gratuitamente
“por amor à camisola”.

Ninguém percebeu que em contratos individuais ou à
hora, ao deixar morrer as Carreiras Médicas, se retirou
um incentivo não financeiro que mantinha a coesão
do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém ouviu o que
vezes sem conta dissemos: os médicos que mantêm o
funcionamento dos hospitais e dos centros de saúde
estão cansados, desmotivados, com mais de 50 anos
e a pensar em reformar-se enquanto os deixam.
Dentro em breve também não haverá médicos
disponíveis para formar os futuros especialistas. É

que a formação exige tempo, disponibilidade,
motivação e reconhecimento.

Fala-se agora em regulação para resolver estas
contratações. Na verdade, o mercado e as suas leis
não servem só para exercícios de gestão. Tal como o
Sol que, quando nasce – dizem! –, é para todos,
também a lei da oferta e da procura funciona quando
não nos convém.

“Importar” médicos de outros países e continentes
não parece também ser a melhor solução. Mesmo com
formação adequada, reconhecida pelas faculdades,
não conhecem o funcionamento do nosso sistema de
saúde, não conhecem a língua, fazem falta nos seus
países de origem ou são produzidos em massa para
“exportação”.

Sabemos que a Ministra da Saúde entende as nossas
preocupações. É preciso fazer algo para que os
médicos voltem a acreditar que é possível manter em
funcionamento um SNS de que nos orgulhemos. É
preciso que se dignifique o acto médico, com a
publicação da lei respectiva.

É urgente que a carreira médica seja reestruturada,
debatida, negociada por todos os parceiros. Unidos
teremos a força necessária para atingir os objectivos.

Pela nossa parte faremos aquilo com que nos
comprometemos: Estruturar na OM uma carreira
médica transversal a todas as especialidades e que
incentive os colegas a  manterem o seu
desenvolvimento profissional, independentemente
do local onde exerçam a sua profissão.

É urgente que a
carreira médica
seja reestruturada,
debatida,
negociada por
todos os parceiros.
Unidos teremos a
força necessária
para atingir os
objectivos.»

De repente, a caixa de Pandora escancarou-se.
A tal caixa onde Zeus, no Olimpo, encerrou os
males do mundo e que Pandora, ao abri-la,
deixou escapar, foi desta vez destapada por
aqueles que pensam que as leis da economia
resolvem tudo.



04 Medi.Com 151

“Esta é uma acção que visa ajudar os
colegas a fazer uma escolha informada
durante o processo de acesso à formação
específica do Internato Médico”, diz
Ricardo Mexia, o dirigente do Conselho
Regional do Sul da Ordem dos Médicos
que está envolvido na organização das
Jornadas do Internato Médico de 2008 e
que participa como moderador. Esta
iniciativa tem-se repetido de há alguns
anos a esta parte e as opiniões de quem
participa têm sido muito positivas, pela
sua utilidade para os jovens médicos
que vão iniciar a sua actividade. Falámos
com Ricardo Mexia e ficámos a conhecer
o programa para este ano.

Medi.com – Em que é que consistem as
Jornadas do Internato Médico 2008?
Ricardo Mexia – A organização destas
Jornadas visa ajudar os colegas a fazer
uma escolha informada durante o
processo de acesso à formação específi-
ca do Internato Médico. Ou seja, do
universo de especialidades que estão
disponíveis, provavelmente muitos dos
colegas não terão tido contacto com
algumas delas, ou terão muitas dúvidas
sobre o que efectivamente consiste ser
médico de determinada especialidade.
Este ano, face ao novo Regulamento dos
Médicos Internos Doutorandos, que foi
publicado no início deste ano, contamos

Jornadas do Internato Médico 2008

Partilhar experiências,
dúvidas e preocupações
As Jornadas do Internato Médico de 2008 estão à
porta! Durante os dias 21, 22 e 23 de Outubro, o
auditório da Secção Regional do Sul da Ordem dos
Médicos vai receber especialistas e jovens médicos,
com o objectivo de partilhar experiências, por um
lado, e dúvidas e preocupações, por outro.

Ricardo Mexia

Ricardo Mexia é médico interno de Saúde
Pública, no Centro de Saúde de Queluz.
É membro do Conselho Regional do Sul
da Ordem dos Médicos pelo segundo
mandato consecutivo e da Comissão
Regional de Internato Médico do Sul.
O seu papel na organização das Jornadas
do Internato Médico 2008 é essen-
cialmente coordenar a organização
logística, em estreita colaboração com a
presidente do Conselho Regional do Sul,
Isabel Caixeiro, e com os membros do
Conselho Nacional do Médico Interno.
Durante as jornadas partilha, também,
as tarefas de moderação com outros
membros do CRS e do CNMI.



  0515 de Setembro de 2008

também abordar essa possibilidade no
contexto do Internato Médico.

M.c – Os colegas acabam por ouvir
experiências pessoais que os podem ajudar
a tomar uma decisão. É disso que se trata?
RM – Sim . Não só uma apresentação do
currículo de formação, mas uma perspectiva
mais pessoal e real do que é o dia-a-dia de
cada uma das especialidades. Para permitir
que esta visão seja o mais abrangente
possível vamos ter, em cada sessão de cada
uma das especialidades, um médico
especialista indicado pelo respectivo
Colégio da Especialidade da Ordem dos
Médicos e um médico interno dessa
especialidade.

M.c – Quem organiza esta iniciativa e em
que âmbito?
Estas jornadas resultam de uma colaboração
entre o Conselho Regional do Sul da Ordem
dos Médicos (CRS) e o Conselho Nacional
do Médico Interno (CNMI) e fazem parte de
uma inciativa de âmbito nacional
(MostrEM) que visa esclarecer os colegas
sobre as opções que vão em breve tomar.

M.c – O que vai acontecer durante os três
dias de trabalho previstos?
RM – Temos um programa que, apesar de
ser provisório [ndr: ver em baixo], penso
que dá uma ideia bastante abrangente do

que se vai passar. As mudanças a ocorrer em
relação a essa base programática serão
pontuais.
Esse programa também inclui fases de bom
convívio entre todos. Para além de contar
com os colegas para almoçar durante os
dias das jornadas vamos ter um jantar no
último dia, que contará também com uma
surpresa...

RM – Os internos também participam nas
palestras?
M.c – Além da participação dos especia-
listas, há a participação de um médico interno
de cada especialidade. E espera-se bastante
interactividade por parte da audiência,
havendo um período para questões imedia-
tamente a seguir a cada apresentação.

M.c – Quem são os especialistas presentes?
RM – Os especialistas presentes são
indicados pelos Colégios de Especialidade
respectivos. Os médicos internos são
indicados pelo Conselho Nacional do
Médico Interno.
 
M.c – Do seu ponto de vista quais são os
médicos que mais podem beneficiar com a
participação?
RM – Os médicos internos do ano
comum que irão proceder à escolha da
especialidade ainda antes do fim do ano.

M.c  – Caso os interessados em participar
nas jornadas estejam a trabalhar há algum
mecanismo que lhes possibilite a dispensa
de serviço?
RM – Vai ser remetida uma carta a todos os
presidentes do CA dos hospitais da região
Sul, bem como aos directores dos centros
de saúde, solicitando a dispensa dos
médicos internos que lá se encontrem em
estágio, para que todos possam participar
nas jornadas. Vamos também divulgar a
iniciativa junto dos directores de internato.

M.c – Para participar é necessário fazer
uma inscrição?
RM – Sim, a inscrição é necessária, mas
totalmente gratuita, para podermos planear
melhor os recursos, devendo ser efectuada
para até 15 de Outubro (ver caixa)

M.c – Este não é o primeiro ano das jornadas.
Qual a apreciação dos participantes em
iniciativas anteriores?
RM – Este evento já se realiza há vários
anos e tem-se pautado por uma participação
bastante abrangente e participativa dos
médicos internos do Ano Comum, propor-
cionando ainda bons momentos de
convívio. Penso que o balanço tem sido
muito positivo. Contudo há sempre
pequenas alterações e cancelamentos de
última hora, motivados por imprevistos.

Inscrições

Os médicos que se
queiram inscrever
nas Jornadas do
Internato Médico
2008 devem
contactar Vânia
Relvas (telef.
218427111). Há um
impresso, que pode
ser remetido por
fax (218427199) ou
por e-mail para
vania.relvas@omcne.pt.,
que todos os
internos que estão
no ano comum irão
receber, por carta,
em conjunto com o
programa
provisório.

À CONVERSA COM...







08 Medi.Com 151

NOTÍCIAS

Médicos suportaram deficiências em Agosto

Serviços sobrecarregados
por encerramento de outros

Reunião de vice-presidentes da UEMO

Reconhecimento europeu
da especialidade é prioridade

de reconhecimento consagrados para as
restantes especialidades médicas na
Directiva Europeia 2005/36/CE. A
estratégia traçada passará pela manu-
tenção regular do acompanhamento da
evolução europeia sobre os mecanismos
de reconhecimento e o incentivo à
notificação das autoridades europeias
por parte dos estados-membros com esta
especialidade reconhecida.
Da agenda de trabalhos fez igualmente
parte a análise dos trabalhos prepara-
tórios de eventos europeus e preparação
de iniciativas conjuntas com outras
organizações médicas.
A reunião que decorreu em Paris visou
ainda a preparação da próxima
Assembleia-Geral da UEMO que
decorrerá de 31 de Outubro a 1 de
Novembro de 2008 em Sofia (Bulgária).

No âmbito da presidência portuguesa da
UEMO – União Europeia dos Médicos
de Clínica Geral e Medicina Familiar –
decorreu em Paris, a 19 de Setembro, a
reunião do Conselho Executivo, que
contou com a presença de Isabel Caixeiro
(Presidente), Luís Filipe Gomes
(Secretário-Geral), Manuela Santos
(tesoureira), Reiner Brettenthaler (Vice-
Presidente) Henry Finnegan (Vice-
Presidente), Eirik Bø Larsen (Vice-
Presidente) e Ferenc Hajnal (vice-
presidente).

De acordo com os objectivos traçados
para o presente mandato, a reunião
constituiu mais um avanço dos trabalhos
no âmbito de dossiês estruturantes para
os especialistas de Medicina Geral e
Familiar (MGF).

Nesta reunião foram revistos os procedi-
mentos e iniciativas necessárias à
constituição da UEMO como associação
sem fins lucrativos sob lei belga. Este
procedimento permitirá o seu estabele-
cimento como parceiro da União Europeia
e, nomeadamente, reforçará a represen-
tação europeia dos médicos de Medicina
Geral e Familiar junto das instituições
europeias, como a Comissão Europeia e
o Parlamento Europeu.
A reunião do executivo da UEMO
debruçou-se igualmente sobre uma das
principais aspirações dos médicos de
Medicina Geral e Familiar no âmbito do
reconhecimento europeu de qualifi-
cações. Neste sentido, foi analisada a
estratégia aprovada na última
Assembleia-Geral da UEMO, tendo em
vista a sua integração nos mecanismos

Hospitais com serviços encerrados
devido à falta de profissionais, obras a
decorrer, médicos de férias e a falta de
uma política de planeamento a longo
prazo são as tradicionais razões de mais
um caótico mês de Agosto nos serviços
de saúde, que os médicos tiveram que
enfrentar. O encerramento de vários
serviços de obstetrícia na região de
Lisboa levou ao aumento de
atendimentos na Maternidade Alfredo
da Costa (MAC), comprometendo
seriamente a capacidade de resposta e a
garantia da qualidade do serviço.
Todos os anos é o mesmo, os profis-
sionais de saúde, nomeadamente os
médicos – em muitos casos já em número
insuficiente – começam a gozar férias e a
capacidade de resposta dos serviços
passa a estar seriamente comprometida.
Este ano, na região de Lisboa, houve um
agravamento devido às obras que

decorrem no Hospital de S. Francisco
Xavier, que levaram ao encerramento do
serviço de Obstetrícia durante uma
semana, situação que se repetiu no Hos-
pital de Vila Franca de Xira, onde o serviço
foi encerrado durante dois meses.
Estas duas situações originaram um
afluxo acentuado de parturientes à
Maternidade Alfredo da Costa,
verdadeiro berçário de Lisboa, mas cujas
capacidades não são inesgotáveis. Aliás,
o aumento de partos foi de tal ordem que
houve casos em que uma equipa médica
chegou a fazer 36 horas seguidas de
banco. Uma das médicas do serviço da
MAC chegou a admitir, em plena fase
caótica, em declarações aos jornalistas,
que não era possível “aguentar muito
mais tempo” a situação. “Têm sido dias
inacreditáveis, no limiar do cansaço e
receamos não dar resposta a coisas mais
complicadas”, considerou a médica.

Os números divulgados apontam para
que no mês de Agosto tenha havido um
acréscimo relevante do número de
atendimentos. Assim, das 89 mulheres
que são regularmente atendidas por dia,
em Agosto esse número aumentou para
142, com a agravante óbvia de que o
tempo de triagem aumenta proporcio-
nalmente. Quanto a partos, registou-se
um acréscimo de mais cinco partos por
dia e o número de salas, que são onze,
não aumentou. O número de atendi-
mentos aumentou também em cerca de
50 a mais por dia.
Para fazer face a esta nova realidade, foi
necessário recorrer aos serviços de
tarefeiros. Só assim foi possível assegurar
mais 80 turnos e garantir a formação de
oito equipas de seis a sete profissionais.
Muitos médicos com mais de 55 anos,
dispensados de fazer banco, tiveram
mesmo de reforçar as equipas.
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Carência de especialistas no Algarve

Presidente do CD
teme agravamento
no próximo ano

o mês de Agosto, o Hospital de
Faro abriu mais de meia centena
de vagas carenciadas em 23
especialidades, sendo a unidade

hospitalar com mais carência de especia-
listas. E continuará a sê-lo uma vez que
grande parte dessas vagas não serão
ocupadas. Foi possível ainda prolongar os
contratos a 75 médicos, que poderão
colmatar a saída dos futuramente aposen-
tados, mas o presidente do Conselho
Distrital da Ordem dos Médicos não acredita
que estas medidas resolvam o problema.

Medi.com – As vagas carenciadas que foram
abertas chegam para colmatar o défice?
Martins dos Santos – Presumo que quando
as vagas foram abertas foi feito um estudo
por parte de quem gere o hospital no sentido
de colmatar as deficiências que o hospital
tem nas várias especialidades. A questão
que se coloca é mais importante e mais
premente, se há concorrentes suficientes
para colmatar ou ocupar essas vagas. O
grande problema neste momento é a falta de
especialistas e, portanto, não me parece
que haja possibilidade de essas vagas
poderem ser ocupadas na totalidade. Esse
é um problema transversal, não é um
problema na nossa região, no Algarve, mas
é um problema nacional. Portanto, há  falta
de especialistas nas várias áreas e as vagas
não serão preenchidas.

M.c – O Hospital do Barlavento Algarvio
sofre do mesmo problema?
MS – O Barlavento, tal como o Hospital de
Faro, tem carências manifestas em várias
áreas. Neste momento, há alguma comple-
mentaridade em termos de especialidades
na urgência, no sentido de compensar as
falhas de um hospital com o outro e vice-
versa, mas que não é completa nem cobre
todas as especialidades nem todos os dias

da semana porque há falhas de algumas
especialidades que abrangem toda a região.

M.c – Quais são as especialidades mais
carenciadas?
MS – Anestesia, Obstetrícia, Pediatria,
Neurocirurgia, que é uma especialidade que
tem apenas três especialistas em toda a
região do Algarve; Ortopedia, Otorrino,
Oftalmologia – que tem carências gritantes
no Hospital de Faro. No fundo, é um
conjunto vasto de especialidades. O mais
fácil é dizer qual é a especialidade que não
tem carências, porque quase todas elas
têm, agravando-se essas carências com a
saída de médicos exclusivamente para o
sector privado, em prejuízo do sector
público, ou a possibilidade que existe, neste
momento, de aumentar o número de
reformas. Portanto, eu penso que a partir de
Janeiro haverá problemas ainda mais
agravados com a saída de médicos por
motivos de reforma e porque se torna mais
aliciante trabalhar na privada do que no
sector público. No Algarve, o crescimento
da actividade privada e o crescimento de
instituições privadas têm acompanhado a
saída de profissionais do sector público.

M.c – O que defende para resolver o
problema?
MS –  Estas medidas não foram suficientes
porque não há pessoas em número
suficiente. A resolução, provavelmente,
passará por medidas de fundo muito mais
amplas que motivem as pessoas a seguir
determinadas especialidades, tornando-as
mais aliciantes, permitindo que esta fuga
dos hospitais públicos para os hospitais
privados não seja tão evidente. Portanto,
motivando as pessoas para permanecerem
no sector público, no Serviço Nacional de
Saúde; isso, até este momento, não tem

existido e não se vislumbra que possa vir a
existir nos próximos tempos, a não ser que
haja uma alteração na política de saúde.
Portanto, vejo com alguma dificuldade que
haja possibilidade de estancar essa fuga
do sector público para o sector privado e de
impedir as pessoas de se reformarem porque
a desmotivação que grassa nos hospitais
e nos centros de saúde é bastante grande
e cada vez se ouve mais falar em saídas
precoces para a aposentação. Penso que
não devem fechar tanto a saída de médicos
dos grandes centros, onde sabemos que
existem especialistas a mais em determi-
nadas áreas, e penso que deve haver mais
incentivos para as pessoas virem para a
periferia.

M.c – Como foram ultrapassados os
tradicionais problemas inerentes ao mês
de Agosto na região?
MS – O Algarve, nesse mês, tem uma
sobrelotação de pessoas e os problemas
existem, mas ainda não foram ultra-
passados, pela simples razão de que não há
forma fácil de os ultrapassar. As coisas
terão de ser pensadas com muita antece-
dência, terão de ser contactadas determi-
nadas especialidades de forma a decifrar
algumas carências com muita antecedência
e o problema não é fácil de resolver. Para
que possamos dar uma resposta mais
adequada, é necessário haver condições
que não existem, porque o Hospital de Faro
é exactamente o mesmo nos meses de
Inverno e nos meses de Verão e, portanto,
não há uma ampliação na capacidade de
resposta. Os recursos humanos que
existiam no resto do ano não se alteraram
durante o mês de Agosto. Não houve uma
resposta proporcional à procura da nossa
região durante os meses de Julho, Agosto
e Setembro. O hospital faz aquilo que pode
e é possível fazer com carências físicas.

N

ENTREVISTA

O Hospital de Faro é um dos hospitais mais
carenciados de especialistas de todo o país, mas o
problema estende-se também ao de Portimão e
pode agravar-se já no próximo ano, segundo Martins
dos Santos, presidente do Conselho Distrital do
Algarve da Ordem dos Médicos.
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Avaliação do sistema de saúde para o processo de adesão

Presidente do CRS em
missão da UE na Croácia

Uma missão da União Europeia (UE), criada para
avaliar as qualificações dos profissionais de saúde
da Croácia, contou com a participação de Isabel
Caixeiro. A presidente do Conselho Regional do
Sul (CRS) assinala a importância da participação
nestas missões e considera estarem reunidas as
condições para abrir as portas da União àquele
país da ex-Jugoslávia.

Isabel Caixeiro, presidente do Conselho
Regional do Sul da Ordem dos Médicos, foi
um dos elementos da equipa de três médicos
e de outros profissionais que integraram
uma missão da União Europeia à Croácia,
cujo objectivo foi avaliar o sistema de saúde
daquele país, com vista à adesão.
Isabel Caixeiro explica por que foi escolhida
como membro deste grupo de trabalho:
“Esta missão foi criada pela Comissão que
faz a análise da avaliação das qualificações
profissionais. Fizeram um contacto para
Portugal para a indicação de currículos de
pessoas que pudessem ser consideradas
peritas nessa área. Esse pedido foi enviado
para várias organizações”. Neste sentido,
“a Ordem dos Médicos indicou o meu nome,
enviei o meu currículo e o tal grupo, que se
chama TAEC, fez a correcção do currículo”,
explicou. Nesta missão, participaram outros
profissionais de áreas igualmente contemp-
ladas pela directiva 36/2005 (ver caixa),
nomeadamente médicos, farmacêuticos,
médicos dentistas, enfermeiros e parteiras.
O grupo dos peritos médicos era constituído
pelo reitor de uma universidade na Bélgica;
um dirigente da Ordem dos Médicos da
Baviera, na Alemanha; e Isabel Caixeiro,
que na missão não era a única portuguesa,
uma vez que integrava também um
farmacêutico português.
A presidente da UEMO e do Conselho
Regional do Sul da Ordem explicou que o
objectivo da missão “não foi a análise do
sistema de saúde, porque não é isso que a
directiva pretende; mas antes permitir o
reconhecimento das qualificações de
profissionais para permitir a sua livre
circulação entre diferentes países da União

Europeia”. Em síntese, tratou-se de “avaliar
se o nível de organização que permite a
obtenção do diploma – nomeadamente na
área médica que foi a apreciada pelos
médicos da missão – pelas universidades
croatas corresponde ao que é exigido pela
directiva.
“Tivemos que avaliar a estruturação da
qualificação e da especialização nas diver-
sas áreas que tinham uma estrutura que nos
permitia também perceber que estariam de
acordo ou cumpriam as regras exigidas pela
directiva” – esclareceu Isabel Caixeiro – e
ainda “averiguar como é que se fazia a
especialização, qual era a modalidade de
acesso e qual era a estruturação dos progra-
mas de formação, embora a directiva nesse
aspecto seja muito pouco exigente, porque
a única coisa que impõe é a duração mínima
de formação e não a estruturação dos
currículos – à excepção da área da Medicina
Geral e Familiar, em que exige que existam
três anos de formação com determinada
composição”. Nesta área em particular,
Isabel Caixeiro adiantou que foi necessário
“perceber como é que funciona a formação
pós-graduada e formação especializada e
também como é que funciona o sistema de
organização de saúde na Croácia”.

Balanço positivo

Do sistema croata, o balanço foi positivo.
“Existe uma grande vontade, quer a nível do
governo quer a nível dos profissionais da
área médica que contactámos, no sentido
de corrigir algumas eventuais áreas que
sejam necessárias adaptar”. A representante
da Ordem dos Médicos teve contacto

directo com o sistema de saúde croata, o
que lhe permitiu concluir que a formação
médica é “reconhecida há muitos anos e
tem um desenvolvimento muito importante
nos hospitais”. Por seu turno, relativamente
aos centros de saúde, Isabel Caixeiro
esclareceu: “Houve uma transição de um
sistema de saúde organizado, de repente,
puramente estatal e público, com uma
mudança muito brusca para a introdução da
medicina privada, o que criou algumas
dificuldades nomeadamente na área dos
cuidados primários de saúde”. Estas
alterações contribuem para o cenário
presenciado por Isabel Caixeiro: “No mesmo
edifício, existiam colegas a trabalhar de uma
maneira dita privada, mas contratados pelo
público, alugando as salas ao centro de
saúde. Havia ali alguma confusão,
nomeadamente em termos de especialização
em medicina geral e familiar. A Croácia foi
dos primeiros países a estruturar a formação
específica para a especialização, mas por
outro lado as mudanças criaram alguns
problemas. Existe especialidade em medicina
familiar; existe o reconhecimento da
especialidade em medicina familiar, mas
ainda há, a exercer nos cuidados de saúde
primários, muitos colegas indiferenciados,
apenas com o curso e um ano de estágio”.
Para Isabel Caixeiro, “a avaliação foi positiva,
mas competirá aos especialistas da
Comissão Europeia verificar se todas as leis
cumprem aquilo que existe na directiva.
Para já, na nossa perspectiva da área médica,
há grandes perspectivas que não venham
a ser levantadas questões em relação à
entrada da Croácia, no que diz respeito à
área do reconhecimento das qualificações”.

INFORMAÇÃO
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É hoje aceite e consensual na
sociedade portuguesa a
importância do Serviço
Nacional de Saúde na melhoria
significativa dos padrões de
saúde da população. Como
também já é reconhecido
como sendo a realização de
maior impacto e sucesso do
regime democrático. Tomar a
decisão política, organizar,
manter e melhorar  um serviço
público universal com a
complexidade dos serviços de
saúde só é possível porque ele
tem conseguido responder com
suficiente prontidão e
qualidade às aspirações
profundas e necessidades
sentidas dos portugueses.

Ciclo de Debates
SNS30ANOS
Se há um motivo de orgulho dos médicos
portugueses ele deve-se em grande parte ao
facto de  serem os principais obreiros desta
realização, sem esquecer a contribuição de
todas as outras profissões da saúde, tenham
elas uma participação directa ou indirecta na
prestação de cuidados. Tem sido a sua elevada
competência e dedicação profissional que tem
feito do Serviço Nacional de Saúde português
uma referência no panorama dos serviços de
saúde europeus.
Passados 30 anos sobre o impulso político e
legislativo que lhe deu origem é altura de olhar
para o caminho percorrido e procurar perscutar
o que o futuro pode reservar ao Serviço
Nacional de Saúde, numa situação financeira
particularmente desfavorável mas numa
conjuntura social a  exigir um esforço acrescido
de solidariedade e concertação social.
A Ordem dos Médicos tem a honra de assinalar esta efeméride com
um Ciclo de Debates a ter início em 17 de Novembro e que se
prolongará até 15 de Setembro de 2009, altura em que reuniremos na
sessão de encerramento o Presidente da Ordem dos Médicos, o Dr.
António Arnaut e a Ministra da Saúde.

OPINIÃO

DISTRITO MÉDICO SETÚBAL

Iniciativa prolonga-se
por quase um ano

CRS promove ciclo de
debates sobre o SNS
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) comemora 30 anos e a Ordem
dos Médicos (OM) assinala a data com um conjunto de
conferências e debates intitulado «SNS 30 anos». Esta iniciativa,
que se prolonga por quase um ano, consiste na organização de um
ciclo de debates, cujo tema central é o Serviço Nacional de Saúde,
a sua génese e a sua importância no país de hoje, que contarão com
participações de nomes de referência das áreas da política e da
medicina.
O Conselho Regional do Sul da OM promove este ciclo de debates,
que terá a organização executiva do Conselho Distrital da Grande
Lisboa, com o intuito de assinalar esta efeméride associada a um
acontecimento muito relevante e que foi a medida de política de
saúde mais importante dos anos que se seguiram ao 25 de Abril.
A primeira sessão está agendada para o próximo dia 17 de Novembro
e terá como tema «A contribuição do SNS para o desenvolvimento
profissional dos médicos». Estão previstas também várias sessões
durante o próximo ano, nomeadamente um debate sobre o tema «A
contribuição do SNS para o desenvolvimento social» e mais um
conjunto de cinco conferências-debate com os líderes dos partidos
com assento parlamentar: BE, CDS/PP, PCP, PSD e PS.
A sessão de encerramento deste ciclo de debates está prevista
para o dia 15 de Setembro de 2009, com a presença do bastonário
da Ordem dos Médicos e da ministra da Saúde.

Cipriano Justo
Presidente do Conselho Distrital
da Grande Lisboa

CONFERÊNCIA PÚBLICA

07 NOVEMBRO 2008
6ª FEIRA, 21 H

CINEMA TEATRO JOAQUIM D’ALMEIDA - MONTIJO

“A INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL
NO ÂMBITO DAS EMERGÊNCIAS

EM SAÚDE PÚBLICA”

Palestrantes:

Comandante Alcino Marques (Protecção Civil Distrital)

“ASPECTOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL E ESTRATÉGICA”

Dr. José Clemente (Director SU e UCI HNSR)

“A RESPOSTA HOSPITALAR”

Dr. Mário Durval (Delegado Saúde Barreiro)

“A RESPOSTA DOS CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS
 E DA AUTORIDADE DE SAÚDE”

Comentadores: Enf. Rui Sousa (HSB Setúbal)

Dra. Cristina Garcia (Sub-Região Saúde Setúbal)

Moderadores: Dr. José Poças (OM Setúbal)

Dra. Lina Guarda (OM Setúbal)

Organização: OM Setúbal

Apoio: CM Montijo

TEL. 265546830
omse@omsul.pt
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