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E D I T O R I A L

Devo ser dos poucos portugueses
que na semana passada a propósito
dos nevões de Trás-os-Montes e
Beira Alta não blasfemou contra a
Protecção Civil e este País.
Apanhado em Vila Real, depois de
uma interessante visita ao Distrito
e concorrida reunião com Colegas,
pela neve, que em pouco tempo blo-
queou todos os acessos, fiquei im-
pedido de estar presente no Porto
numa meritória
iniciativa do Cen-
tro de Histocom-
patibilidade e da
Helena Alves.
Para de lá sair va-
leu-me o conhe-
cimento dos co-
legas locais que
me sugeriram
descer à Régua
por Santa Marta
de Penaguião e a sorte de encon-
trar a A24 ainda aberta e um provi-
dencial limpa-neve que durante vá-
rios quilómetros foi espalhando sal

A neve
mesmo à frente do nosso carro.
Mesmo que tivesse ficado umas ho-
ras na estrada, estava devidamente
preparado para o evento e teria de
perceber que uma circunstância úni-
ca nos últimos trinta anos, com for-
te probabilidade de não se repetir
nos próximos trinta, apanha neces-
sariamente todo um país em con-
trapé.
Não são só os concessionários das

estradas que não têm número sufi-
ciente de limpa-neves para acorrer
a um número inusitado de locais, são
os automobilistas que não têm cor-

rentes ou pneus adequados para pi-
sos gelados, são as famílias que se
metem à estrada com crianças, sem
reservas de comida ou roupas quen-
tes, é, em resumo, a impreparação
de quem vive o excepcional e não a
rotina.
Impreparação aumentada por este
tão português hábito de acreditar
em si próprio e desconfiar de todos
os outros, que leva à mais generali-

zada desobediên-
cia e ausência de
rigor no cumpri-
mento das regras
necessárias para
fazer face ao que
não se conhece.
Pressurosas, as
televisões davam
conta de todas
as lamentações,
com jornalistas

destacados para o local, devidamen-
te filmados à neve, de nariz verme-
lho e orelhas enregeladas. Alguns não
deixaram de agradecer terem sido

Mas desta vez quase me apeteceu «partir a
loiça». É que acabava de chegar de Chaves.

Acabava de visitar um hospital que conhecia de
visitas anteriores e via agora tristemente

morrer

Hospital de Vila Real, dia 9 de Janeiro. Nas notícias, a neve superou
o abandono de um hospital Hospital de Chaves, dia 8 de Janeiro
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deslocados meios doutros locais
para lhes abrirem caminho e permi-
tirem a nobre tarefa de «informar».
Um pouco por todo o País filmou-se
a neve, o gelo, as reclamações, as la-
reiras e a BT. Durante dias discuti-
ram-se, no habitual tom de auto-
comiseração e autocrítica que se tor-
nou característico do ser português,
as insuficiências das autoridades, a
negligência dos funcionários, a triste
sina de aqui ter nascido por oposição
às venturas que gozam todos os civi-
lizados europeus sem falar dos
«nuestros» vizinhos «hermanos».
Por ser diferente, por ser original,
por eventualmente não se repetir
tão cedo, o assunto foi esgotado até
ao caroço, explorado de todos os
ângulos possíveis e mesmo de alguns
inimagináveis; foi a festa na aldeia
pátria, enquanto que, na mais global,
Gaza e o gás dos russos ocupavam
foruns mais sérios.
Confesso que já pouco me consegue
espantar neste mundo do faz de conta
que é, hoje em dia, por todo o mun-
do, a realidade publicada. Confesso
mesmo que tais assomos já não con-
seguem irritar-me, antes provocan-
do, bastas vezes, meramente, o riso.
Mas desta vez quase me apeteceu
«partir a loiça». É que acabava de
chegar de Chaves. Acabava de visi-
tar um hospital que conhecia de vi-
sitas anteriores e via agora triste-
mente morrer.
Era um hospital em que vira, há bem
pouco tempo, gente cheia de entu-
siasmo, lutando contra as contrarie-

dades, o abandono que quem está
longe inexoravelmente sofre. Mas
era um hospital com estrutura, com
visão e com vontade.
Era uma das melhores unidades das
zonas de fronteira e nele trabalha-
vam, com espírito de corpo, portu-
gueses e espanhóis. Tinha passado por
tempos de dificuldades, gestão algu-
mas vezes desastrosa outras mobi-
lizadora, mas ninguém duvidava da sua
função e da necessidade do seu es-
forço. Ninguém punha em dúvida a
gratidão mesmo que não assumida
dos que dele dependiam.
Sofrera das doenças que em Portu-
gal sempre se sofre, desde a distração
perante os muitos conflitos, todos
urgentes, o excesso de tolerância
que eterniza situações que ninguém
quer resolver para não ficar de mal
com Deus ou com o mafarrico, a
incompetência grosseira que à cus-
ta de amizades, primalhadas ou
pragmatismo político trepa a altos
cargos, enfim, o trivial.
Mas nunca ninguém tivera vontade
de desistir...
Agora, em menos de um ano, dezoito
médicos saíram, alguns pedindo ante-
cipadamente a passagem à reforma.
Agora, numa reedição algo desper-
cebida de uma película que já vimos
noutras salas, fala-se em criar par-
cerias e funcionalidades partilhadas
com o país do lado.
Não é preciso ser oráculo para ima-
ginar, daqui a pouco tempo, moder-
nas unidades construídas do lado de
lá da raia, perante a decrepitude do

Abandonar o interior, deixar morrer hospitais,
transferir soberania, já não é notícia. São factos

demasiado banais, demasiado comuns,
demasiado corriqueiros para ser notícia

lado de cá, e a proposta modernaça
de ir comprar ao estrangeiro, já que
só os impenitentes retrógrados de-
fendem essa obsolescência do desen-
volver o território nacional.
Mesmo com neve lembrei-me dou-
tras paisagens. Lembrei-me da ma-
ternidade que já não existe em Elvas
e das que ainda existem, iguais, em
Portalegre e Évora. Lembrei-me do
hábito já enraizado de parir em
Badajoz e da tranquilidade como
entendemos melhor pagar ao es-
trangeiro que procurar fazer.
Furioso com o que vira, não me con-
tive e disse o que me ia na alma pe-
rante a comunicação social. Para
além dos jornais locais e uma ou
outra notícia discreta nada se pas-
sou.
Abandonar o interior, deixar mor-
rer hospitais, transferir soberania, já
não é notícia. São factos demasiado
banais, demasiado comuns, demasia-
do corriqueiros para ser notícia.
Notícia mesmo é a neve quando cai
forte, uma vez em cada trinta anos.

E D I T O R I A L
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I N F O R M A Ç Ã O

European Union Of General Practitioners/Family Physicians
Union Européenne des Médecins Omnipraticiens/Medecins de Famille

PRESIDENT: Dr. Isabel Caixeiro (Portugal) VICE-PRESIDENT: Dr. Eirik Bø Larsen (Norway)
VICE-PRESIDENT: Dr. Francisco Toquero (Espanha) VICE-PRESIDENT: Dr. Ferenc Hajnal (Hungary)
VICE-PRESIDENT: Dr. Henry Finnegan (Ireland)

UEMO formalizada sob lei belga
A presidente da UEMO (European Union of General Practitioners/Family Physicians), Isabel Caixeiro, assinou no passado
dia 21 de Janeiro de 2009, em Bruxelas, a escritura de constituição desta organização como entidade jurídico-legal,
segundo o regime legal belga.
A constituição da UEMO sob a lei belga constituía uma das prioridades da presidência portuguesa da UEMO, culminando
um processo legal desenvolvido ao longo do último ano.
A concretização desta ambição histórica representa um forte impulso na representação dos médicos de família e de clínica
geral no espaço europeu, alicerçando uma maior capacidade de intervenção da organização no seu relacionamento com
as instituições europeias.
A UEMO congrega as representações dos médicos de família e dos clínicos gerais de 24 países da Europa, tendo ainda
mais um membro com estatuto de observador, pugnando pela valorização, reconhecimento e qualificação da medicina
geral e familiar no seio dos sistemas de saúde europeus.

Informação relativa à formalização da UEMO (União Europeia dos Médicos

de Família e Clínicos Gerais), de que é presidente Isabel Caixeiro, como enti-

dade jurídico-legal sob a lei belga.

Isabel Caixeiro, presidente da UEMO, assina os documentos que formalizam a existência legal perante a lei belga da União Europeia dos
Médicos de Família e Clínicos Gerais



A Ordem dos Médicos convida e apela à
participação na segunda Assembleia Geral de
Médicos que decorrerá no dia 21 de Fevereiro

de 2009, pelas 14.30h, no final
do Congresso Nacional de Medicina.

É imprescindível a participação de todos os
Colegas na discussão que terá lugar

relativamente à Carreira Médica.

Assembleia Geral de Médicos

Dia 21 de Fevereiro de 2009
Centro de Congressos de Lisboa

A Ordem dos Médicos convida e apela à
participação na segunda Assembleia Geral de
Médicos que decorrerá no dia 21 de Fevereiro

de 2009, pelas 14.30h, no final
do Congresso Nacional de Medicina.

É imprescindível a participação de todos os
Colegas na discussão que terá lugar

relativamente à Carreira Médica.

Não falte!
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7.4 – Avaliação final para a obtenção do título de Sub-Especialista em Medicina Intensiva
Poder-se-ão candidatar às provas de avaliação final, os candidatos que tenham cumprido, os critérios definidos no «Docu-
mento orientador da formação em Medicina Intensiva».
As provas são nacionais e realizam-se nas sedes das Secções Regionais da Ordem dos Médicos.

A avaliação tem três componentes:
Avaliação curricular: demonstração (atestada pelo Director do serviço Formador) do cumprimento dos critérios

definidos no Documento orientador da formação em Medicina.

A avaliação é da responsabilidade do Colégio de Medicina Intensiva e constitui critério
de admissibilidade à avaliação final;

Avaliação Teórica: teste de escolha múltipla, com cem perguntas, cada pergunta com cinco questões das quais
só uma está correcta (duração 150min).

As perguntas incidirão sobre ciências médicas básicas, fisiopatologia, interpretação de exames
auxiliares, ética e todos os aspectos da medicina do doente crítico;

O Teste teórico terá lugar uma vez por ano, durante o período de formação específica
em Medicina Intensiva, sendo o seu resultado válido por 12 meses;

A aprovação no teste de avaliação teórica é condição sine qua non para a candidatura à avaliação final

Avaliação Prática: Consta da observação, avaliação e discussão com o júri de:

 caso clínico major: que deve ser um caso com vários problemas: pneumonia, asma grave, pós cirurgia,
trauma, pancreatite, …, para o que candidato terá:

até 90min para recolha da informação e
cerca de 30min para discussão das conclusões com o júri:

 casos curtos que permitem analisar e discutir com o júri, em 10-15min, duas ou três situações pontuais,
como p.ex.: sopro cardíaco de novo, interpretação de um Rx de tórax ou TAC abdominal, monitorização
e tratamento da pressão intracraniana, provas de morte cerebral.

Haverá anualmente uma época de exame marcada com uma antecedência mínima de seis meses.

1º O Júri é nacional e nomeado pelo Conselho Nacional Executivo sob proposta do Colégio de Medicina Intensiva.
2º O Júri será composto por um Presidente e quatro Vogais efectivos e dois suplentes, incluindo elementos
das três Secções Regionais.
3º Os Membros do Júri são membros do Colégio de Medicina Intensiva.

Formação em Medicina Intensiva
O Conselho Nacional Executivo aprovou o Documento Orientador da For-

mação em Medicina Intensiva, que se encontra publicado na íntegra no site

da OM (www.ordemdosmedicos.pt). Transcrevemos em seguida as altera-

ções introduzidas e aprovadas em reunião do CNE de 30 de Dezembro de

2008 (já incorporradas no documento disponível no site).

I N F O R M A Ç Ã O

www.ordemdosmedicos.pt
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4º As decisões processuais serão tomadas por maioria tendo o Presidente voto qualitativo.
5º As decisões classificativas do Júri são tomadas por escrutínio secreto e delas não haverá recurso.

A classificação final obtém-se expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às décimas, a partir da fórmula: (Avaliação
do Período de Formação + Avaliação Final) : 2

I N F O R M A Ç Ã O

Por decisão do Conselho Nacional Executivo de 13 de Janeiro de 2009, publi-

ca-se em seguida a grelha de avaliação do exame final do Internato de

Gastrenterologia.

Grelha de Avaliação de Gastrenterologia

x



10 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Janeiro 2009

I N F O R M A Ç Ã O

Minuta

INFORMAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RECOLHA E TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DADOS DE SAÚDE1

Este consultório/clínica dispõe de um sistema informático que visa o tratamento de dados referentes à saúde dos doentes
para efeitos de medicina preventiva, de diagnóstico médico, de prestação de cuidados ou tratamentos médicos ou de
gestão de serviços de saúde, destinado a facilitar a gestão dos processos clínicos dos pacientes, a assegurar a facturação
dos actos e a transmissão dos dados que permitam o pagamento por parte das entidades com as quais nos encontramos
convencionados e, bem assim, com companhias seguradoras ou terceiros pagadores.
As informações clínicas recolhidas serão objecto de um registo informático reservado exclusivamente ao seu médico
assistente.
Outros profissionais de saúde responsáveis por quaisquer actos de tratamento ao autorizante poderão, também, ter acesso
a níveis adequados dos referidos dados.
Assim, o responsável pelo tratamento da sua informação de saúde, bem como as pessoas que, no exercício das suas
funções, tenham conhecimento dos dados pessoais tratados, ficam obrigados a sigilo profissional, mesmo após o termo das
suas funções.
O seu médico assistente está disponível para lhe comunicar as informações necessárias ao seu estado de saúde.
Assiste-lhe o direito de acesso e rectificação dos dados de saúde cedidos a este consultório, bem como a possibilidade de
se opor em qualquer altura, por razões ponderosas e legítimas, a que os dados de saúde que lhe digam respeito sejam
objecto de tratamento.

Ao apor a sua assinatura neste formulário, reconhece ter dado o seu consentimento esclarecido quanto à recolha, utiliza-
ção e tratamento dos seus dados de saúde, única e exclusivamente para as finalidades acima referidas.

Consentimento do paciente
Tendo em atenção as informações supra referidas e aquelas que complementarmente me foram transmitidas, autorizo o
tratamento de dados referentes à minha saúde.

Data: __/__/____ Assinatura: _____________________

1 Lei 67/98, de 26.10 – Lei de Protecção de Dados Pessoais e Lei 12/2005, de 26.01 – Lei de Informação Genética, Pessoal e Informação de Saúde

Pedido de autorização para recolha e tra-
tamento informático de  dados de saúde
Publicamos em seguida a minuta de informação que contém uma declara-

ção de autorização por parte do doente relativamente à recolha e trata-

mento informático de dados de saúde num consultório privado. Esta minuta

não invalida que a lei exige ao responsável pelo tratamento dos dados que

notifique a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) previamente

à recolha e tratamento da informação. A lei exige ainda que o responsável

pelo tratamento tome medidas de segurança da informação, tendo em vista

a protecção dos dados recolhidos. Além da minuta será, portanto, necessário,

respeitar essas exigências da lei.



12 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Janeiro 2009

A C T U A L I D A D E

Discussão nacional sobre as
carreiras em curso

O Bastonário visitou o Distrito Médi-
co de Vila Real. O objectivo foi lançar
a grande discussão deste ano – as car-
reiras médicas – e apelar à participa-
ção em força no Congresso Nacional
de Medicina e na Assembleia-Geral de
Médicos, que decorrerão em Feverei-
ro próximo.
Pedro Nunes contactou os médicos
de unidades de saúde do distrito de

Vila Real e Faro foram os primeiros distritos médicos onde se realizaram

debates sobre as Carreiras Médicas, com a presença do Bastonário, que co-

meçou a lançar esta discussão que quer levar a todo o país para ouvir o

maior número de médicos possível. Foi um processo que se iniciou neste

princípio de ano, vai ter um ponto alto no próximo Congresso Nacional de

Medicina e só será concluído nos meses finais de 2009, com a conclusão sobre

um modelo de estabelecimento de graus que garanta aos médicos o desen-

volvimento profissional ao longo da sua vida activa.

Vila Real, nos dias 8 e 9 de Janeiro,
com a companhia natural do presi-
dente do Conselho Regional do Nor-
te da OM, Moreira da Silva, e da pre-
sidente do Conselho Distrital respec-
tivo, Margarida Faria, mas também a
presidente do Conselho Regional do
Sul, Isabel Caixeiro, incluiu a delega-
ção.
A Ordem dos Médicos estabeleceu
como prioridade para este ano o de-
bate em torno das carreiras médicas,
com o intuito de estabelecer um novo

modelo até ao final de 2009. Por todo
o país serão realizados debates com
os médicos nos seus distritos e sem-
pre que possível com a presença de
dirigentes dos três conselhos regionais.
No caso de Vila Real, a presidente do
Conselho Regional do Sul integrou já
a comitiva de acordo com esse propó-
sito. Tal como no caso de Faro (ver tex-
to seguinte), em que o presidente do
Conselho Regional do Norte esteve
presente num debate sobre a mesma
matéria.

Qualidade e motivação de-
vem superar preocupações
economicistas

A visita ao distrito de Vila Real começou,
no dia 8 de Janeiro, por Chaves, onde
a comitiva contactou primeiro os mé-
dicos dos dois centros de saúde da ci-
dade e, posteriormente, os do hospital.
No Centro de Saúde de Chaves n.º 1,
onde os dirigentes da Ordem encon-
traram uma unidade com óptimas ins-
talações, decorreu uma reunião com
todos os médicos que ali trabalham e
que manifestaram uma especial preo-
cupação com a questão das carreiras.
Pedro Nunes explicou os propósitos
da Ordem de «querer debater as car-

Bastonário lançou tema em visita ao
Distrito Médico de Vila Real e a Faro

CS de Chaves
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A C T U A L I D A D E

reiras com o máximo número de cole-
gas possível» durante este ano. O as-
sunto será prioritário, uma vez que se
a OM não estabelecer graus «será o
Ministério a fazê-lo» e se vive neste
momento uma oportunidade que pode
não repetir-se.
O Bastonário recordou as circunstân-
cias actuais, em que «os médicos têm
força negocial», porque, «tecnicamen-
te, dentro de um ou dois anos podem
reformar-se», o que não acontecerá
quando o número de médicos for maior
e dará origem a um novo quadro em
que essa força negocial se perderá.
Um dos médicos de família do CS de
Chaves n.º 1 considerou que o proble-
ma era uma excessiva preocupação
com «os números e os economistas»,
defendendo a necessidade de estabe-
lecer critérios que defendam a quali-
dade e a motivação».
Uma outra médica presente defendeu
que a Ordem deveria participar na
negociação das carreiras, pois, do seu
ponto de vista, «os sindicatos sozinhos
não conseguirão nada». Pedro Nunes
admitiu que há áreas em que a OM
não será parte, como as negociações
das categorias remuneratórias, mas
garantiu também que não se demitirá
das obrigações de estabelecer graus de
desenvolvimento profissional ao lon-
go da carreira.

Contratação de médicos
reformados

Um dos colegas presentes na reunião
quis saber o que pensava a Ordem da
contratação de médicos que já estão
em situação de reforma, medida que
já tem sido tomada nalgumas unida-
des. Pedro Nunes lamentou que se ti-
vesse «estimulado a reforma» para logo
a seguir se começar a sentir a falta de
médicos, que conduziu mesmo a uma
«situação de carência grave».
O Bastonário não vê problemas na
contratação de colegas já reformados,
alertando contudo para a necessidade
«fundamental, de manter os níveis de
qualidade», o que só um novo modelo
de carreiras mais adaptado aos tem-
pos de hoje pode resolver. E rematou:

«Ou montamos um esquema de car-
reiras ou damos cabo da Medicina».
Da mesma opinião comungou o presi-
dente do Conselho Regional do Norte,
que advertiu: «Se não fizermos nós algu-
ma coisa alguém vai fazer». Moreira da
Silva referia-se ao risco de ser o próprio
Ministério a estabelecer graus, o que
deixaria os médicos numa situação pior.
Para a presidente do Conselho Distrital
de Vila Real, «os colegas precisam de
trabalhar em bons serviços com boas
condições», o que, de facto, se está a
perder cada vez mais. Margarida Faria
considerou que «foi graças às carrei-
ras que se manteve a qualidade e a
actualização», até porque das carrei-
ras decorria uma referenciação hierár-
quica que acabava por ser «uma ma-
neira de adquirir conhecimentos».

AG concorrida será sinal de
força

A delegação de dirigentes da Ordem
visitou a seguir o CS de Chaves n.º 2,
onde se optou pelo contacto directo
com os médicos. Este centro de saúde
tem instalações mais antigas do que o
primeiro e os médicos abordaram tam-
bém as várias preocupações com que
se debatem no seu dia-a-dia.
O Bastonário e os restantes dirigentes
sensibilizaram os seus colegas para a
necessidade de participarem no Con-
gresso Nacional de Medicina e na

Assembleia Geral de Médicos marcada
para 21 de Fevereiro, um sábado à tar-
de, no Centro de Congressos de Lisboa.
Pedro Nunes explicou que a Ordem
está a preparar um documento sobre
o modelo de carreiras, que «irá apre-
sentar e depois dar tempo para a sua
discussão», de modo a que seja possí-
vel esse sistema entrar em vigor em
2010. Por essa razão, manifestou a to-
dos os médicos que contactou o seu
desejo de ver uma AG muito concor-
rida que revele a preocupação dos
médicos com a questão das carreiras.

Desmotivação em Valpaços

O Centro de Saúde Valpaços foi outra
das unidades visitadas pela delegação
de dirigentes da Ordem. Nesta vila da
área do Distrito Médico de Vila Real,
os médicos referiram as suas preocu-
pações com a situação no concelho
em que trabalham, onde há o que con-
sideram um «desperdício», uma vez
que o CS tem condições para ter ur-
gência, mas essa valência não existe
porque o Hospital da Misericórdia,
mesmo ao lado, tem uma urgência aber-
ta, contratada pelo Estado.
Um dos médicos que esteve na reu-
nião advertiu: «Só se diz que essa ur-
gência funciona, mas não é verdade,
na realidade não funciona». Tudo isso
conduz a uma situação pouco clara e
que produz efeitos nefastos. Um dos

Centro de Saúde Valpaços
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médicos que falaram com os dirigen-
tes da Ordem apelou a que a institui-
ção tivesse «um papel motivador», uma
vez que em Valpaços os médicos se
sentem «muito desmotivados».
Os médicos locais manifestaram o seu
apoio à iniciativa da Ordem de discu-
tir as carreiras no congresso, até por-
que sentem cada vez mais que as con-
dições de exercício da medicina se
degradam nos serviços públicos ao
mesmo tempo que crescem os interes-
ses dos privados no sector. O director
do CS de Valpaços considera que o
processo se está a tornar irreversível,
uma vez que «os privados que já in-
vestiram sabem que vão ter retorno».
O presidente do Conselho Regional do
Norte reforçou, por seu turno, esta
tese: «A verdade é que este processo
só terá êxito à custa da desnatação do
serviço público». José Pedro Moreira
da Silva, embora não pusesse em cau-
sa os legítimos interesses da activida-
de privada, advertia assim para o risco
crescente de o SNS ir perdendo médi-
cos para os hospitais privados, onde
usufruem de melhores condições de
trabalho.
Isabel Caixeiro assinalou, então, a im-
portância que tem o estabelecimento
de carreiras para garantir a formação
e a qualidade e as condições de exer-
cício da medicina nos serviços públi-
cos e privados. «Se não for estabeleci-
do um novo modelo de carreiras, pas-
saremos a ter uma medicina de cada
vez mais baixa qualidade daqui em di-
ante. Por isso, até pelos nossos jovens
colegas, devemos lutar por isto e lan-
çar boas perspectivas para o futuro».

Jovens temem que haja ex-
cesso de estudantes de me-
dicina

A reunião com os médicos do Centro
de Saúde de Sabrosa continuou no
mesmo tom da de Valpaços. Depois de
o Bastonário ter assinalado a impor-
tância da diferenciação e o modelo que
tem permitido a formação de qualida-
de nos serviços públicos, a directora
do CS, Cristina Sousa, considerou que,
nas actuais circunstâncias, «há muitos
médicos que vão ser absorvidos pelos
privados».
Pedro Nunes, depois de sublinhar a
importância que poderia vir a ter uma
vasta participação no Congresso e na
Assembleia Geral de Médicos marcada
para 21 de Fevereiro, considerou que
se vive «uma mudança de paradigma
cultural», referindo-se à intervenção de
um dos médicos que assinalou o cres-
cente número de contratações indivi-
duais.
Para uma jovem médica interna, asso-
ciada a estas novas circunstâncias, há
ainda a do aumento rápido do núme-
ro de estudantes de medicina. «Fica-
mos apavorados quando ouvimos di-
zer que entraram 1400 alunos no cur-
so», disse. O Bastonário considera que
não é o número que assusta, uma vez
que «serão todos úteis desde que haja
vontade de investir na saúde».
Pedro Nunes, nesse contexto, defen-
deu que o maior risco é «ter um tra-
balho indeferenciado» e recordou que
assim se recua no desenvolvimento de
uma profissão que «há cem anos tinha
apenas médicos» sem qualquer outra

diferenciação. O Bastonário rematou:
«Quanto maior for a diferenciação,
mais difícil é a tentativa de nivelamento
por baixo».
Isabel Caixeiro sublinhou então a ne-
cessidade de estabelecer carreiras
«centralizadas na Ordem» e transver-
sais a todo os istema de saúde, seja
público ou não. Caso contrário, «nos
hospitais privados, quem é contratado
fica indefinidamente no mesmo pata-
mar», referiu a presidente do Conse-
lho Regional do Sul.
Um dos médicos dirigiu então um per-
gunta muito directa às organizações
médicas: «Como é que a Ordem e os
sindicatos deixaram que isto aconte-
cesse?». Pedro Nunes considerou que
se chegou à situação actual, primeiro
com «um bloqueamento» às carreiras
quando começaram a entrar os mais
novos através de contratos individu-
ais, o que deu origem a que «a maioria
dos médicos não tenha sentido que se
estivesse a acabar com o modelo».
A directora do CS de Sabrosa intro-
duziu a seguir questões mais relacio-
nadas com os cuidados de saúde pri-
mários, considerando que se vive
«uma fase de muitas mudanças, nal-
guns casos vantajosas, mas nem sem-
pre». Cristina Sousa referia-se à cria-
ção de Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES) e de USF, que contribu-
em para haver «melhorias em centros
de saúde grandes», mas não significam
qualquer mudança nos outros. Um
outro médico lamentou que em mui-
tos sítios «a divisão dos espaços físi-
cos» tenha criado «muitas divisões
entre os médicos».

A C T U A L I D A D E

CS de Sabrosa CS de Sabrosa
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Quanto ao caso da criação de ACES, a
directora do CS advertiu que «foram
retirados cerca de 70 médicos às lis-
tas», uma vez que os directores fica-
rão sem exercer clínica, ao contrário
do que acontecia com os directores
de centros de saúde.

Há medidas que competem
aos gestores que eles não
tomam

A presidente do Conselho Distrital de
Vila Real defendeu, na reunião com
médicos do CS de Vila Real 1, que à
Ordem compete «garantir que as car-
reiras tenham uma matriz uniforme».
Margarida Faria falava no segundo dia
da visitas a unidades de saúde do dis-
trito, a 9 de Janeiro, e considerou que
«os sindicatos negociarão as remune-
rações, mas há muitas matérias que são
preocupação da Ordem».
Um dos médicos daquele CS lamen-
tou que «haja cada vez mais agentes
externos» e advoga que os médicos
«devem mostrar-lhes que de carreiras
e de medicina esses não sabem nada,
portanto, que deixem o que não lhes

diz respeito». Margarida Faria manifes-
tou a sua concordância e reforçou a
ideia dizendo que os agentes externos,
nomeadamente os que entraram na
área de gestão de serviços de saúde,
«têm que perceber que contratar um
médico diferenciado é muito diferente
de contratar um sem diferenciação».
A presidente do Conselho Distrital de
Vila Real argumentou, por seu turno,
que esses mesmos gestores «não po-
dem dizer que os médicos não percebem
nada de gestão», para além dos que têm
formação nessa área, a dirigente defen-
deu que «há médicos que até instinti-
vamente têm vocação para a gestão».
Um médico dos CS de Vila Real 1 con-
cluiu, por todas as razões apontadas
na reunião, que «a Ordem tem que
ter um papel altamente interventivo»
e os médicos devem responsabilizar os
gestores por «algumas coisas que de-
veriam fazer e não fazem». Deu como
exemplo os sistemas informáticos, no-
meadamente o défice de informação
que existe de serviço para serviço.
«Temos um objecto que garante a co-
municação universal e nem sequer
conseguimos falar com o vizinho», re-

matou. Esta intervenção levou, contu-
do, Margarida Faria a advertir que al-
guns desses problemas começam nos
próprios médicos, que podem «melho-
rar muito a informação que enviam uns
aos outros».
Pedro Nunes voltou a sensibilizar os
médicos presentes para a necessidade
de marcarem presença no congresso
e na AG de médicos, para que a Or-
dem possa tomar o rumo certo no que
ao estabelecimento de carreiras diz
respeito.

Ser «mão-de-obra negociá-
vel» assusta jovem médica

A segunda visita do dia 9 de Janeiro
foi ao CS de Vila Real 2, que integra a
USF Fénix, unidade onde o bastonário
e a restante delegação da OM foram
recebidos (ver caixa sobre as condi-
ções do CS).
Depois de ouvir Pedro Nunes apelar
à participação no próximo congres-
so e na AG de médicos, salientando a
importância de reestabelecer as car-
reiras, uma jovem interna considerou
que ter a sensação de que os médi-
cos passarão a «ser mão-de-obra ne-
gociável a assusta». Por isso, espera
que seja possível «manter graus, quer
sejam os médicos contratados por ser-
viços públicos ou por privados, nem
que seja à custa de um maior esfor-
ço», admitindo uma carga de traba-
lho e de estudo superior para ter es-
sas garantias.
O Bastonário concordou com a jovem
médica e advertiu que «no dia em que
a fidelidade dos médicos for para com
a empresa estará perdida a indepen-
dência». Para Pedro Nunes, se é ver-
dade que «a formação de especialistas
está acautelada e é a Ordem que con-
duz esse processo, o risco é que co-
mecem a ser as próprias empresas a
tratar da situação de especialista para
a frente».

A C T U A L I D A D E

CS de Vila Real



16 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Janeiro 2009

Qualidade da Medicina exi-
ge intervenção da Ordem

O Bastonário, tal como os dirigentes
regionais e a presidente distrital que o
acompanharam na visita ao Distrito
Médico de Vila Real, participou num
debate na sede da OM da capital de
distrito, no dia 8 de Janeiro, à noite.
Com o tema carreiras médicas, a ses-
são foi naturalmente muito participa-
da. Ficou claro que os sindicatos po-
dem contar com a Ordem, que não
abdica, contudo, de elaborar um siste-
ma de níveis de carreira relacionados
com a qualidade.

«A questão das carreiras no que res-
peita à qualidade é connosco», disse o

presidente do Conselho Regional do
Norte (CRN) da Ordem dos Médicos,
na sua intervenção de abertura, no
debate sobre o assunto que decorreu
em Vila Real, na noite do dia 8 de Ja-
neiro. Nesse contexto, José Pedro
Moreira da Silva admitiu que a «a Or-
dem não tem que se meter em matéri-
as sindicais, mas tem que defender o
interesse público na pespectiva dos
médicos».
Minutos antes, o Bastonário tinha rei-
terado a sua posição de sempre quan-
to a este assunto: «Há matérias que
são da Ordem e há outras que são
dos sindicatos».
Na sequência das intervenções da
mesa, que integrava Pedro Nunes,
Moreira da Silva, Isabel Caixeiro e

Margarida Faria, um dos médicos que
participaram na sessão quis esclare-
cer em que passo se encontrava o pro-
cesso de negociação com o Ministé-
rio e se depois de ter divulgado um
documento base de modelo das car-
reiras, a ministra da Saúde tê-lo-ia ou
não retirado.
O Bastonário respondeu consideran-
do que «sim, a ministra retirou-o e
até disse que aquele era um docu-
mento com que ela própria não con-
cordava». Pedro Nunes voltou a ma-
nifestar a convicção de que Ana Jor-
ge «tem mantido posições que são
próprias de um médico» e voltou a
garantir que as matérias sindicais
estão a ser negociadas com os sindi-
catos.

Do edifício para os con-
tentores

O Centro de Saúde de Vila Real 2
vive uma situação bizarra. Único no
distrito com uma USF, os médicos
que não a integraram trabalham em
situações precárias desde que a USF

CS de Vila Real 2
arrancou a trabalhar nas instalações
do CS, depois de beneficiar de obras
de remodelação e de melhoria das con-
dições.
Agostinho Salvador, o director do CS,
mostrou aos dirigentes da Ordem o
seu gabinete de trabalho, uns exíguos
sete ou oito metros quadrados, onde

só o simples acto de alguém se mo-
ver entre a marquesa e a secretária
é uma odisseia.
À USF Fénix foram atribuídas as ins-
talações onde funcionava o centro
de saúde, enquanto os médicos e
restante pessoal do CS, tal como os
utentes das listas dos médicos que
o integram, passaram a trabalhar
num grande contentor.
As obras de que beneficiou o edifí-
cio central tornaram-no mais con-
fortável para os profissionais da USF
e para os utentes das listas  desses
médicos, mas para os restantes mé-
dicos e doentes das suas listas as
condições pioraram drasticamente
e transformaram o dia-a-dia de tra-
balho num cenário desagradável,
que salta a à vista.
Agostinho Salvador relatou apenas
pequenos problemas que tornam as
consultas indignas dos utentes e dos
profissionais. «O ar condicionado
faz um barulho ensurdecedor, o ga-
binete é exíguo, a conversa entre o
médico e o doente ouve-se no ga-
binete contíguo e até no corre-
dor...» e assim trabalham os seis
médicos que não integraram a USF.

Debate em Vila Real sobre Carreiras

A C T U A L I D A D E
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Um outro médico advertiu para a pos-
sibilidade de se estar a dar um sinal
de desunião com a divergência eviden-
te entre os sindicatos e a Ordem, cir-
cunstância que foi refutada pelo presi-
dente do CRN. Moreira da Silva consi-
derou que «a falta de opinião conjun-
ta não significa divisão» e Isabel Cai-
xeiro, presidente do Conselho Regio-
nal do Sul (CRS), admitiu que é «mau
tudo o que passar a mensagem de que
os médicos estão desunidos».

Governo e privados terão
verdadeiro interesse em es-
tabelecer carreiras?

Uma das preocupações levantadas
durante o debate foi a possibilidade
de a progressão na carreira ser limita-
da pela falta de quadro na função pú-
blica. Mas também se colocaram dúvi-
das sobre de que forma seria feita a
progressão no contexto dos graus que
a Ordem passaria a atribuir, temendo-
se que algunas anos depois de o mo-
delo estar em funcionamento todos os
médicos cheguem ao grau máximo.
Respondendo a estas questões, Pedro
Nunes defendeu, primeiro, que «seria
uma perversão se as carreiras fossem
determinadas plas vagas», até porque
o simples facto de dois médicos com
currículos semelhantes trabalharem
em unidades diferentes determinaria a
sua ascensão na carreira. «Um deles
poderia ter vantagem em relação ao
outro se na unidade onde trabalha
houvesse lugar no quadro e na outra
não», explicou o Bastonário.
De resto, o mais alto dirigente da Or-
dem admitiu que chegarem, todos os
médicos, ao topo da carreira não seria
um problema, mas antes a altura para
«repensar o modelo», o que considera
um princípio mais acertado do que
criar quotas, o que, disse, «não parece
um bom modelo».
Mário Montes, que já foi presidente do
Conselho Distrital de Vila Real, tem
uma perspectiva muito pessimista
quanto ao desfecho do assunto. «Não
vejo os hospitais EPE ou os privados
muito interessados em carreiras médi-
cas, estão interessado é em mão-de-

obra ao preço que eles quiserem. E
também não vejo o Ministério com in-
teresse em discutir as carreiras com
os sindicatos e a Ordem», disse.
O Bastonário, ainda que admita que
possa ser assim, considera que «o inte-
resse dos médicos é outro e não po-
dem deixar prevalecer o dos outros».
Pedro Nunes advertiu: «As novas gera-
ções vão enfrentar um quadro diferen-
te. Por agora dá rendimento político
dizer que há poucos médicos, mas da-
qui a uns anos haverá muitos médicos
e os nossos rendimentos podem bai-
xar drasticamente. Os mais novos têm
que pensar nisso». O Bastonário conti-
nuou o seu alerta, explicando que «se
um hospital EPE quiser contratar o
mais barato temos que ter um órgão
técnico para dizer que não e para dizer
quais são os critérios».
Neste quadro, com carreiras médi-
cas e equipas necessárias estabe-
lecidas, a Ordem vigiará a aplicação
das normas e «estará ao lado dos
doentes em casos de tribunal em que
não tenham sido cumpridos esses
critérios».

Ordem deve dar confiança à
sociedade

Comum a muitos médicos que par-
ticiparam no debate, foi a defesa de
um papel mais interventivo da Or-

dem. «A OM tem que ter uma actu-
ação mais intensa e impor regras às
administrações, e médio diferencia-
do tem que ser aproveitado», disse
um dos participantes que concluiu:
«Temos que deixar de ser moles».
O presidente do CRN concordou
com a intervenção neste aspecto par-
ticular e considerou ainda: «Temos
também que estimular as pessoas
para se valorizarem». Isabel Caixei-
ro corroborou e concluiu que «de-
cididamente tem que ser a Ordem
a impor os níveis mínimos de certos
graus da carreira que cada hospital
pode ter».
Para Pedro Nunes, o objectivo deve
ser «dar à Ordem efectivo peso po-
lítico» e isso tem uma «única estra-
tégia viável», justamente a de dar
confiança à opinião pública, estan-
do ao lado dos utentes. «Aí, a Or-
dem pode impor as regras e isso
nunca acontecerá por reivindicar-
mos, mas sim porque a sociedade
acredita em nós», disse o Bas-
tonário.
Na manhã seguinte, dia 9 de Janeiro, o
Bastonário e restantes dirigentes da
Ordem visitaram o Hospital de Vila
Real onde, numa pequena reunião com
médicos, alguns deles internos, volta-
ram a apelar à importância de partici-
parem no congresso e na ampla dis-
cussão sobre as carreiras médicas.

Reunião em Vila Real

A C T U A L I D A D E
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A C T U A L I D A D E

O Bastonário e os dirigentes que o
acompanharam contactaram os vários
serviços do hospital e ouviram as quei-
xas dos colegas, que revelam desmo-
tivação pela escalada de falta de condi-
ções e assinalaram o processo de aban-
dono de muitos médicos, num hospital
que está agora integrado no Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, de que fazem parte também os
hospitais de Vila Real, onde está fixada
a sede, Lamego e Peso da Régua.
Os médicos temem também uma ain-
da maior perda de valências e de ser-
viços com a propalada intenção do
Governo de estabelecer uma relação
de complementaridade com hospitais
da raia espanhola.
No final da visita, no exterior daquela
unidade hospitalar, Pedro Nunes falou
aos jornalistas para abordar este as-
sunto. «O Hospital de Chaves, nomea-
damente o seu serviço de urgência, está
numa situação muito difícil. Saíram 18
médicos que pediram a reforma ante-

cipada, há um conjunto de valências
que estão a desaparecer e o serviço
de urgência é absolutamente caótico».
De acordo com o Bastonário, que foi
acompanhada na conferência de im-
prensa improvisada pelos dirigentes
regionais da Ordem Moreira da Silva
e Isabel Caixeiro e pela a dirigente
distrital Margarida Faria, «há um gran-
de abandono por parte dos médicos
dado o desinvestimento que houve
com a integração no Centro Hospita-
lar, que acabaou por se tornar um pro-
blema não resolvido, um problema que
tem degradado o Hospital de Chaves».

Cooperação transfrontei-
riça conduz a mais desin-
vestimento

Mas a questão não se resume, segun-
do Pedro Nunes, aos problemas de
integração no Centro Hospitalar, uma
vez que outras medidas ameaçam o
hospital, como seja o propósito de

Hospital de Chaves em
«situação muito difícil»
O primeiro dia de visita a unidades de saúde da área

do Distrito Médico de Vila Real prosseguiu com uma

reunião no Hospital de Chaves, onde os médicos con-

testam a política de desinvestimento em curso.

encaminhar doentes de Chaves para
o hospital de Verín, em Espanha, ao
abrigo de um vasto projecto de coo-
peração transfronteiriça. «Preocupa-
nos que aconteça o que aconteceu há
mais de um ano, em que o desinvesti-
mento no Hospital de Elvas levou a
que, neste momento, Portugal pague a
Espanha o tratamento de doentes por-
tugueses em Badajoz. Portugal tem
obrigações para com todos os seus
cidadãos e os portugueses que vivem
em Chaves têm os mesmos direitos
daqueles que vivem em Lisboa,
Coimbra ou Porto».
Embora não ponha em causa as vanta-
gens de projectos transfronteiriços, num
ou noutro caso, Pedro Nunes adverte,
contudo, que estes se têm revelado «al-
tamente benéficos para Espanha e alta-
mente prejudiciais para Portugal». O
Bastonário da OM defende que Cha-
ves tem uma excelente unidade, não se
compara com aquilo que os espanhóis
têm do outro lado da fronteira. O que
pode estar em causa não é a
potenciação das capacidades de ambas
as cidades, mas, mais uma vez, a des-
truição das unidades nacionais para
reforço e benefício do país vizinho».
Ao contrário dos propósitos do Go-
verno, a Ordem aponta para a neces-
sidade de redefinir estrategicamente as
funções daquela unidade, reforçar as
suas valências, o seu quadro de pesso-
al e as suas equipas de urgência. Pedro
Nunes terminou com um desafio ao
Governo: «Apelo e alerto para que haja
inversão de posição em relação ao in-
vestimento no interior».
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O Conselho Distrital de Faro da Or-
dem dos Médicos promoveu um de-
bate sobre carreiras, no dia 12 de Ja-
neiro, em que estiveram presentes
Pedro Nunes; o presidente daquele ór-
gão distrital da Ordem, Martins dos
Santos; a presidente do Conselho Re-
gional do Sul, Isabel Caixeiro; o presi-
dente do Conselho Regional do Nor-
te, Moreira da Silva; para além de
Carlos Arroz.
A primeira intervenção da sessão que
levou muitos médicos à sede distrital
da Ordem coube ao secretário-geral
do SIM, que fez uma resenha histórica
da legislação sobre carreiras, que con-

Debate em Faro, com a presença do dirigente sindical Carlos Arroz

Ordem e sindicatos devem entender-se

siderou terem sido criadas pela primei-
ra vez em 1860, por um decreto assi-
nado pelo homem-forte da governação
daquele tempo – Fontes Pereira de
Melo.
Chegado à situação actual, Carlos Ar-
roz considera que desde o passado dia
1 de Janeiro que «há um cenário abso-
lutamente extraordinário», primeiro
porque «a esta data todos os médicos
passaram ao regime de contratação in-
dividual de trabalho», o que, no limite,
pode levar a que estejam «sujeitos a
regimes disciplinares diferentes».
Em face das circunstâncias actuais, o
secretário-geral do SIM defendeu: «Te-

mos o dever de nos entendermos para
criar um regime que mantenha as car-
reiras médicas». Ainda assim, o dirigen-
te sindical considera que «vamos ter
neste processo muita confusão», refe-
rindo-se às questões que têm dividido
os sindicatos e o Governo nos primei-
ros momentos da negociação.
Há, contudo, um ponto de concordân-
cia que Carlos Arroz assegura: «Já nos
entendemos com a FNAM para haver
apenas uma mesa negocial». E quanto
à relação com a Ordem dos Médicos,
diria, mais tarde: «Estamos condena-
dos a entendermo-nos». O dirigente
sindical disse ainda que a «única coi-

Num debate em Faro, em que marcou presença, o secretário-geral do Sindica-

to Independente dos Médicos (SIM), Carlos Arroz, confirmou a «completa iden-

tidade de pontos de vista sobre as carreiras» que têm a sua organização e a

Federação Nacional dos Médicos (FNAM). O Bastonário da OM voltou a ser

firme no propósito de estabelecer graus na carreira médica, com intervenção

da Ordem, e manifestou o desejo de entendimento com os sindicatos.

A C T U A L I D A D E
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sa» de que tem a certeza é que têm
que «ser estabelecidas categorias».
Sobre a criação de graus considerou
«não saber mais do que a existência
do grau de especialista».

«Há matérias em que a Or-
dem não se pronunciará»

A seguir, o Bastonário, manifestou a
convicção de que «a Ordem e os sin-
dicatos se saberão entender», sempre
apontando para 2009 como o ano em
que a Ordem «vai ouvir os médicos
sobre a questão dos graus e da diferen-
ciação» e rementendo a decisão sobre
o assunto para todos os médicos.
Pedro Nunes repetiu o que vem di-
zendo em todas as ocasiões em que
se pronunciou sobre o assunto: «Há
matérias que são sindicais, mas há
outras que são da maior importância
para a Ordem». Para atestar como o
tema é importante, o Bastonário refe-
riu, na primeira intervenção do deba-
te, a circunstância de estar também
em Faro o presidente do CRN e só
não estar o presidente do Conselho
Regional do Centro, José Manuel Sil-
va, «por manifesto impedimento de
serviço».
A este propósito, a presidente do CRS
disse que tinha convidado ambos os
seus homólogos do Centro e do Nor-
te porque «é necessário que se dê uma
imagem de unidade», para que seja
possível «construir um modelo que dig-
nifique os médicos, que assegure a for-
mação dos mais novos e o desenvolvi-
mento profissional».
Para o Bastonário da OM, que quer
esclarecer bem os níveis de interven-
ção de cada organização, «há matérias
em que a Ordem não se pronunciará
a não ser que os sindicatos o solicitem
explicitamente». Pedro Nunes consi-
dera que «há uma missão específica
que deve ser cumprida – a defesa dos
direitos dos portugueses a uma medi-
cina de qualidade». Já dos sindicatos,
enquanto cidadão espera que «sejam
fortes» e, enquanto médico, que te-
nham condições para negociar a favor
dos profissionais todas as questões que
são da sua competência, como cate-

gorias, remunerações, horários, folgas
e férias.
Carlos Arroz, numa das suas interven-
ções, considerou que a Ordem tem um
papel decisivo a desempenhar. «Para
balizar o funcionamento dos privados
a OM é muito importante, para os
obrigar a cumprir as regras estabele-
cidas, enquanto o Estado, por seu lado,
pode vedar a contratação de serviços,
nomeadamente por parte da ADSE,
aos hospitais privados que não forem
cumpridores».
O presidente do Conselho Distrital de
Faro fez a última intervenção do deba-
te e, sintetizando o espírito geral da
reunião, manifestou o seu regozijo por
ter ouvido o Bastonário da OM e o
secretário-geral do SIM garantirem que
«o entendimento irá prevalecer».

Responsabilidades deposita-
das nas mãos da OM e dos
sindicatos

Um dos membros do Conselho Dis-
trital de Faro da OM, Brasão da Costa,
dirigiu-se ao Bastonário e ao dirigente
sindical para advertir que os médicos
«gostariam de depositar» nas mãos das
organizações de que são responsáveis
«os dois instrumentos que têm vindo
a ser espezinhados». Referia-se à rela-
ção médico-doente e ao «desenho do
sistema de saúde que permite a práti-
ca de uma medicina tecnicamente mais

avançada». Deste ponto de vista, o di-
rigente algarvio rematou: «Esperemos
que nenhum sindicalista ou dirigente
da Ordem trate mal qualquer destes
instrumentos». Esclarecendo melhor a
sua posição, Brasão da Costa manifes-
tou também o desejo de haver uma
união de esforços, uma vez que até
pode «haver uma defesa sindical mui-
to forte, mas se os médicos não toma-
rem conta da avaliação e do tipo de
medicina que se faz, não serão os sin-
dicatos que o podem fazer».
Isabel Caixeiro concordou com a in-
tervenção de Brasão da Costa e refe-
riu a importância de a avaliação ser
feita por médicos e da diferenciação.
Assim, a presidente do Conselho Re-
gional do Sul concluiu dizendo: «Te-
mos obrigação de definir o que é que
um serviço tem que ter para ter ido-
neidade profissional».

Recertificação ganha terreno

Mas na sessão que se realizou na sede
distrital da OM foram abordados mui-
tos dos aspectos específicos da cria-
ção de um novo regime de carreiras.
Pedro Nunes está particularmente pre-
ocupado com o facto de «os proces-
sos de recertificação estarem a ganhar
terreno», apesar de serem «uma frau-
de em todos os países em que estão a
ser instalados, onde apenas têm alimen-
tado uma óptima indústria turística».

A C T U A L I D A D E
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Nova sessão terá a FNAM
Uma médica presente na sessão que
decorreu em Faro manifestou a sua
estranheza por apenas ter sido con-
vidado o dirigente sindical Carlos
Arroz.
Martins dos Santos explicou que
este debate foi «preparado para ter
a presença de Carlos Arroz, secre-
tário-geral do SIM, mas está em cur-
so a organização de uma nova ses-
são com a presença de Mário Jor-
ge», o coordenador da Comissão
Executiva da Federação Nacional
dos Médicos.

Pelo contrário, o modelo de avaliação
que tem sido aplicado no nosso país, é
cada vez mais considerado e «tem sido
até mimetizado nalguns países euro-
peus», onde «os médicos locais costu-
mam tecer-lhe os maiores incómios»,
referiu o Bastonário, que quer afastar
qualquer possibilidade de haver «uma
avaliação pelos números» e pugnar por
um modelo em que prevaleça «a qua-
lidade do trabalho, única forma de man-
ter a autonomia e independência». A
avaliação dos médicos «só pode ser
feita interpares», rematou Pedro Nunes,
para quem «a lógica das carreiras está
em contraponto à recertificação».
Um dos médicos participantes, comun-

gando da maior parte das opiniões ex-
pressas, considerou, por seu turno, que
«a recertificação é algo de complexo»
e levantou dúvidas sobre o modelo,
perguntando: «Como é que se conse-
guem fazer avaliações semelhantes de
um colega que trabalha num grande
hospital e dispõem de condições téc-
nicas evoluídas e de um colega que
exerça num hospital distrital, virado
exclusivamente para a assistência?».
Já Carlos Arroz tem um ponto de vista
diferente do de Pedro Nunes. O diri-
gente sindical «seria a favor da recer-
tificação se vivessemos noutro país»,
mas não em Portugal, onde um modelo
desse tipo traria «grandes problemas».

A C T U A L I D A D E
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A Associação dos Médicos de
Carreira Hospitalar sempre de-
fendeu, e defende, que é forço-
so modificar a actual Lei de

Gestão Hospitalar para que as carrei-
ras médicas possam ser reconstituídas
adequadamente. Não sei se por isso,
mas a verdade é que o mi-nistério da
saúde nunca mostrou qualquer inte-
resse em nos ouvir. Ao reduzir o nú-
mero de interlocutores nesta matéria,
redu-la também a um assunto mera-
mente sindical, o que claramente não
é. Trata-se antes de um assunto que
interessa profundamente a toda a so-
ciedade médica, e por isso todos os
médicos deverão ser ouvidos. Com
certeza através da Ordem e dos sindi-

VAMOS ÀS CARREIRAS
O Ministério da Saúde apresentou um projecto de Carreiras Médicas, o que

não é de admirar sendo a actual ministra médica. Todos os médicos – apenas

com as excepções que confirmam a regra, e sem outro significado – reco-

nhecem a utilidade que elas tiveram nos últimos 25 anos e o que em matéria

de medicina e de saúde através delas se conseguiu em Portugal. Surpreende

é que o projecto ministerial contenha obviamente em si todos os ingredien-

tes para a sua falência total, como se fosse esse o seu objectivo final ou, então,

como se não tivesse sido elaborado por médicos.

catos médicos, mas também individu-
almente ou organizados noutras asso-
ciações, sobretudo as mais ligadas à
área em causa. Como a nossa, especi-
ficamente de Médicos de Carreira Hos-
pitalar, e que tão activa e interventiva
se tem mostrado.
O ministério ouvirá quem quiser, tem
esse direito. Mas nós não deixaremos
de partilhar com os colegas as nossas
opiniões e os nossos projectos sobre
as carreiras médicas, porque as consi-
deramos fulcrais para a medicina no
nosso país. Já há tempos avisámos para
não se brincar às carreiras, e nunca
como agora esse aviso foi tão oportu-
no. Postos fora da discussão, iniciare-
mos com este uma série de artigos de
carácter eminentemente prático, objec-
tivo, concreto, tendentes a levar a al-
guma conclusão realizável e adequa-
da. Começaremos hoje com uma ava-
liação global do projecto governamen-
tal apresentado.
As carreiras médicas não acabaram por
ao fim de 25 anos se ter descoberto
que estavam mal estruturadas: acaba-
ram porque a nova lei de gestão hospi-
talar as esvaziou e inviabilizou – acaba-
ram porque cada grau ou categoria não
corresponde a uma função institucional
diferente, e mais diferenciados estão a
ser chefiados e dirigidos por menos di-
ferenciados, escolhidos por razões no
mínimo pouco claras.

Os graus e as categorias da carreira
agora projectados apenas repetem os
que já existiam, e isso é bom. Mas a
exigência extra na sua manutenção,
por recertificação, contrasta dramati-
camente com o facto de a sua posse
não ter repercussão nem na contra-
tação, nem na remuneração, nem na
avaliação dos médicos pelas institui-
ções onde trabalham. Pelo contrário,
tudo isso fica subordinado aos admi-
nistradores, como se fossem eles o
ponto-chave das instituições de saú-
de. Quer dizer, deixa-se profissionais
que desde os seus tempos de alunos
do liceu se mostraram com muita ca-
pacidade intelectual e de trabalho, e
que obtiveram depois uma diferencia-
ção técnico-científica elevada numa
área difícil, exigente e complexa como
é a medicina, serem dirigidos, gover-
nados e avaliados por outros que não
são nem fizeram nada disso. É claro
que não se pode esperar um bom re-
sultado, e surpreende-nos que a minis-
tra da saúde, sendo médica, possa subs-
crever tal coisa.
As aparentes grandes preocupações
técnicas e científicas demonstradas
neste projecto chocam também com
o que está a ser exigido aos médicos
nos hospitais EPE, de sobretudo mui-
tos números, de grande «produção»,
não em termos científicos mas de do-
entes vistos e tratados, nem que seja

I
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apenas por, a título de exemplo, mui-
tas pequenas operações em cirurgia do
ambulatório, ocupando-se com isso os
blocos operatórios onde se deveriam
fazer intervenções de grande cirurgia.
Como compatibilizar tudo isto? Não
jogam umas coisas com as outras, a
não ser que seja só para ficar no papel
algo que nem sequer é exequível, como
essa avaliação complexa prevista peri-
odicamente para cada consultor con-
seguir ser recertificado.
Repare-se que não foi ingénuo fazer-
se a apresentação do projecto de car-
reiras médicas ao mesmo tempo e
conjugadamente com um projecto para
a avaliação dos médicos. Esta declara-
damente não vai ter que ver com as
carreiras, mas é através dela que se
paga mais ou menos, se contrata ou
descontrata, se atribuem ou não fun-
ções directivas em cada instituição...
Atente-se por uma vez que a hierar-
quização técnico-profissional, funda-
mental para o exercício institucional
da medicina mas que com a aplicação
desta lei de gestão hospitalar desapa-
receu, não é compatível com essa ava-
liação feita por pessoas não creden-
ciadas utilizando factores administra-
tivo-pessoais. Avaliação do género das
que vamos vendo na função pública e
nos professores, entregues a pessoas
nomeadas por razões pessoais e polí-

ticas misturadas com outras, e que não
podem realmente avaliar do ponto de
vista profissional e técnico uma vez que
não têm idoneidade expressamente
reconhecida para tanto.
A pedra base de qualquer sistema de
avaliação é o reconhecimento pelos
avaliados dos avaliadores enquanto tal.
Isso é conseguido nos concursos das
carreiras, e terá de ser através deles
que se singra nas instituições. Mas já
assim não é agora, imperando o «achis-
mo» dos conselhos de administração,
e estes projectos apenas vêm consa-
grar esse facto, condenável mas espan-
tosamente ignorado, excepção feita a
alguns Colégios da Ordem, honra lhes
seja feita.
 Os médicos do quadro estão a desa-
parecer a olhos vistos, por reformas
antecipadas ou licenças sem vencimen-
to, dada a enorme insatisfação que sen-
tem mercê da lei que rege os hospitais
públicos. Os outros são reféns da ne-
cessidade dum contrato de trabalho, e
cada administração contratará quem
quiser ao preço que quiser, ao livre
arbítrio de quem manda e com base
nas disponibilidades remuneratórias,
sendo as remunerações dependentes
não do grau ou categoria do médico
mas sim duma avaliação exercida na
própria instituição por quem foi posto
a administrar. Esta avaliação só pode

ser contestada pelo funcionário no tri-
bunal administrativo: repare-se que o
próprio ministério da saúde não tem
capacidade de intervenção, ele também
refém da sua infeliz lei de gestão hos-
pitalar.
Pelo que vamos vendo à nossa volta,
não nos parece que as administrações
dos hospitais empresas queiram con-
tratar os mais graduados e diferencia-
dos, a não ser que lhes possam pagar
tão pouco como a outros menos dife-
renciados… E para conseguir isso,
sempre terão à disposição as quotas
na avaliação… de modo a reduzir as
remunerações dos não queridos, mes-
mo que muito diferenciados.
Veja-se a importância fulcral nesta lei
dos administradores de hospital. A pro-
pósito, como é feito o seu recrutamen-
to?... E a sua avaliação?
No meio de tudo isto, para que ser-
vem as carreiras médicas? Para nos
manter entretidos? Ou será uma ma-
neira de o governo alijar mais uma res-
ponsabilidade cara, a da formação mé-
dica contínua, e entregar essa despe-
sa, trabalho e incómodos à Ordem dos
Médicos? Com que contrapartidas para
os médicos? Com que incentivos? Com
que meios de execução prática? O es-
forço, tempo perdido e despesa dos
concursos das carreiras servirão para
quê?

Ouvimos há dias na televi-
são uma enfermeira portu-
guesa das que mudaram o
seu local de trabalho para

o Reino Unido dizer que o tinha feito
não principalmente pelo dinheiro mas
sobretudo pela «possibilidade de pro-
gredir na carreira». Reconfortante, ou-
vir isto. As carreiras profissionais não
são apenas uma obrigatoriedade incó-
moda de concursos trabalhosos que
filtram e dificultam a progressão pro-
fissional; ou uma maneira de ir perio-
dicamente aumentando de ordenado;
são acima de tudo um estímulo para
quem quer aperfeiçoar-se e ser cada
vez mais capaz, com esse aperfeiçoa-
mento reconhecido e premiado.

A progressão profissional enquadrada
numa carreira faz-se por patamares,
correspondentes a capacidades e ex-
periência adquiridas pelo exercício
profissional e reconhecidas pelos pa-
res mediante análise criteriosa do tra-
balho realizado e dos conhecimentos
evidenciados. Quer dizer, o reconhe-
cimento da evolução e do valor de-
monstrados pelo profissional é da res-
ponsabilidade de quem tem condições
também profissionais para o fazer.
Quem avalia e classifica tem obrigato-
riamente de ter sido já avaliado antes,
de ter dado provas cabais e igualmen-
te reconhecidas das suas competênci-
as no grau ou categoria para que ago-
ra é avaliador. É esta progressão

estruturada, apoiada, de acumulação
de conhecimentos, experiência e tra-
balho realizado condicionando mais
autonomia, mais liberdade, mais auto-
ridade mas também mais responsabili-
dade, que basicamente constitui as
carreiras. Pelo menos as carreiras mé-
dicas que defendemos, que no nosso
país existiram por três dezenas de anos
e cuja falta se começa rapidamente a
sentir.
É despiciendo voltar a falar da impor-
tância dessas carreiras na evolução
altamente positiva que a saúde e a me-
dicina portuguesas tiveram nos anos
em que elas realmente existiram. So-
bretudo no que aos hospitais diz res-
peito – e por eles eu falo – em que
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elas permitiram a consecução de um
facto notável: a homogeneização por
todo o território nacional da qualida-
de e das condições de trabalho, estas
como incentivo profissional maior.
Fazendo só por si com que médicos
altamente preparados e de grande
capacidade intelectual e técnica se
permitissem sair dos três grandes cen-
tros de referência existentes até en-
tão e espalhar-se por todo o país.
Numa descentralização que os que
não percebem do assunto teimam em
forçar, seja por uma obrigatoriedade
de capatazes seja pelos chamados es-
tímulos financeiros. Os médicos sem-
pre foram mal pagos no Estado, mas
era aí que ainda iam tendo mais con-
dições para exercer a profissão que
os entusiasma, para se realizarem pro-
fissionalmente, para subirem degraus
de diferenciação, de responsabilida-
de, de organização, de gestão, de au-
toridade. Isso os ia compensando, para
além de lhes ser dada a possibilidade
de trabalharem muito e assim pode-
rem ganhar mais alguma coisa.
E tudo isto teve o óptimo resultado
que se conhece. E que ao fim e ao cabo
acabou agora por ser finalmente reco-
nhecido pelo Ministério da Saúde des-
te Governo, com uma médica como
ministra, ao apresentar um projecto de
reconstrução das carreiras médicas.
Mas convenhamos que com a lógica
política seguida é difícil conseguir que
sejam reconstruídas, desvirtuadas e
inutilizadas que foram precisamente
por legislação entretanto produzida e
implementada na área da gestão hos-
pitalar. Para além de que é evidente
que para muitos dos nossos políticos
(e não só), habituados não a carreiras
mas a carreirismo, aquelas são um es-
torvo para este.
Ao obrigar-se a uma progressão na
carreira, com funções, responsabilida-
des e prerrogativas de autonomia e
chefia dependentes dos respectivos
graus e categorias, estaríamos a invia-
bilizar os lugares de favor, de nomea-
ção política ou por amigos políticos
ou de mesa de café (ou ambos). Em

suma, estaríamos (ou estaremos, se for-
mos optimistas, apesar de tudo) a im-
pedir a descida de pára-quedas nas
chefias técnicas das instituições de
muitos que na verdade nem chegaram
a levantar voo… E isso, na actual con-
juntura, torna difícil um projecto ade-
quado de carreiras, carreiras médicas
incluídas.
Para além de que os nomeados para
os lugares de nomeação política nos
hospitais, e a quem foi concedido um
poder quase absoluto (a que deveria
corresponder uma responsabilidade
máxima, mas esta sempre iludida…),
desde logo divulgaram a ideia de que
tudo dependeria das suas escolhas
pessoais para as chefias técnicas
intermédias. E como tal escolheram
quem melhor acharam, sem atender
minimamente – em muitos casos – à
diferenciação profissional e provas
dadas dos escolhidos e dos recusados
e afastados, às vezes acintosamente.
Com certeza que houve excepções
dignificantes, mas o que sucedeu mos-
trou à saciedade que nos hospitais EPE
as carreiras médicas deixaram de con-
tar. A não ser para satisfazer as expec-
tativas dos que nelas entraram há
muitos anos, satisfação que as admi-
nistrações não podem legalmente ig-
norar, tendo por isso que dar segui-
mento aos concursos dentro delas e
aumentar as remunerações dos médi-
cos envolvidos, de acordo com a sua
subida de categoria.
Durante dezenas de anos a função
pública foi um esteio da nossa socie-
dade, e uma referência em múltiplos
aspectos, nomeadamente de entrada
por concurso, de estabilidade de em-
prego, de remunerações, de condições
de trabalho, de qualidade (sempre dis-
cutida mas sindicável, sujeita a quei-
xas, a avaliações e a correcções). Quem
puser esta última característica em
causa recorde-se que a formação mé-
dica pós-graduada dentro das carrei-
ras era totalmente pública, e a boa
qualidade da nossa saúde, reconheci-
da mundialmente em 2002, era de res-
ponsabilidade quase exclusivamente

estatal. Havia com certeza indicação
para se mudarem algumas coisas, mas
o que se passou foi o mudar a tónica
do público para o privado. Quer dizer,
a orientação política actual parece ser
a de diminuir drasticamente a função
pública e aumentar na mesma propor-
ção a privada. E, concomitantemente
ou por isso mesmo, as regras da acti-
vidade privada é que se tornaram na
referência nacional, legislando-se suces-
sivamente para que essa mudança seja
efectivada à face da lei.
Não vou aqui seguramente apreciar
opções políticas, individuais e muito
menos dum governo eleito, mas o li-
beralismo que rapidamente se tem vin-
do a instalar entre nós, nomeadamen-
te no campo da saúde, desaconselha
por certo soluções possíveis e desejá-
veis noutro tipo de sociedade, e exigi-
rá outras. Sem discutir minimamente a
bondade dum qualquer sistema políti-
co de gestão do nosso país, mas como
médicos – isto é, técnicos fundamen-
tais na área da saúde –, devemos ques-
tionar se opções claramente vencedo-
ras num sistema podem ser sequer
minimamente adequadas noutro. Há
transplantações em que a rejeição é
fatal.
A existência duma carreira médica
pressupõe – exige – que os seus
graus e categorias sejam reconheci-
dos nas diversas instituições em que
os médicos trabalham. Reconheci-
mento que implica consequências.
Nas entidades públicas empresariais
já assim não é: ele existe apenas no
que respeita aos vencimentos, e num
quadro a extinguir quando vagar. Em
que medida nas empresas privadas
o poderá vir a ser?
Como poderão coexistir carreiras
médicas e um sistema de avaliação
eventualmente tão extraordinariamen-
te aberrante como o dos professores
ou o do  SIADAP? Em que as remune-
rações não terão que ver com o lugar
na carreira mas sim com a avaliação
feita por um qualquer nomeado como
chefe? No próximo artigo continuare-
mos a falar.

O P I N I Ã O
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Comunicado
Anunciadas em sítio oficial as condições de acesso ao «curso de medici-

na da Universidade do Algarve», a Ordem dos Médicos (OM) considera

que:

1. Todos os estudos credíveis, tornados públicos, demonstram de forma inequívoca que não há qualquer necessida-
de de criar novos cursos de medicina em Portugal, pelo que é falsa a justificação para a criação do curso de
Medicina da Universidade do Algarve. O actual numerus clausus dos sete cursos de medicina que existem em
Portugal ultrapassa já as necessidades futuras do país;

2. É incompreensível que a criação de um novo curso de medicina não cumpra na íntegra as exigências de
qualidade de formação pré-graduada em vigor nos cursos já existentes. Só assim se pode evitar a formação de
médicos de primeira e de segunda categoria;

3. Os critérios de selecção, a preparação de base exigida aos candidatos a este curso, a importação de um método
de ensino de países com uma cultura distinta da portuguesa e as dificuldades de selecção do corpo docente são
indicadores profundamente preocupantes que poderão levar ao aparecimento de médicos com nível de conheci-
mento e qualidade de formação inferior ao desejável;

4. Na cultura portuguesa, a selecção por entrevista numa instituição pública corre o sério risco de ser permeável a
influências externas que distorçam completa e inaceitavelmente a transparência do método de selecção e a igualda-
de de oportunidades.

5. A OM, como entidade reguladora com poderes delegados do Estado que atribui o título profissional de médico,
alerta os portugueses para os riscos futuros da criação deste novo e desnecessário curso de medicina, particular-
mente numa época em que os constrangimentos financeiros impostos ao SNS comprometem a sua qualidade e
sobrevivência, e afirma que continuará a exercer as suas competências no sentido da exigência da melhor qualifi-
cação dos médicos portugueses.

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2009

Conselho Nacional Executivo
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O aborto e o Código
Deontológico dos médicos

No preâmbulo do projecto de Código
Deontológico agora em discussão pú-
blica, afirma-se que os médicos não es-
tão de acordo sobre quando começa a
vida! Inacreditável!, não é? (mas aquilo
não estará lá por acaso, pois certamen-
te apenas se terá pretendido o «politi-
camente correcto»), embora todos acei-
tem que a vida é um todo continuo...
O aborto continua quanto a nós, indis-
cutivelmente, a ser falta deontológica,
mesmo para aqueles que se arrogam o
definir por si, um «início tardio» da vida
humana, negando o que a ciência de-
monstra. Se a violação de um código
ético deve prever sanções, também não
é menos evidente que nenhuma
sansão, excepto a moral, poderá
ter lugar, se o acto praticado esti-
ver de acordo com a lei do país.
Mas a lei nunca poderá anular o valor
ético em causa, o que aliás correctamen-
te o novo projecto de Código reafirma.
Vejamos o que a ciência biológica com-
prova, indiscutivelmente!
A fecundação do óvulo pelo esper-
matozóide dá origem a uma úni-
ca célula, o ovo ou zigoto, onde
algumas horas depois se unem os
23 cromossomas e os milhares de
genes dados pelo pai e pela mãe,
ficando assim constituido um novo
ser humano, único e irrepetível,
com o seu ADN próprio e especí-
fico, que o identificará ao longo
de toda a vida. Até ao 14º dia,
momento em que o óvulo se tor-
na indivisível (lembremos o exemplo
bem conhecido dos gémeos univitelinos)
nem por isso o óvulo deixa de ser

Inacreditável...
...mas verdadeiro!
Os mais velhos talvez ainda se lembrem do pro-

grama «Uncroyable mais vrai»

o estadio inicial de cada novo «ser
humano», portanto já vida humana,
em evolução continua...
Na terceira semana, o novo cére-
bro inicia o seu desenvolvimento.
Num processo evolutivo continuo
como estabelecer quando tem iní-
cio a actividade cerebral? E esta
não pode, logicamente, ser o iní-
cio de uma vida, já que, de facto,
esta já se encontra em evolução.
Às 10 semanas o feto já tem um
face humana e atingiu todas carac-
terísticas básicas: a partir daí ape-
nas se irá diferenciar e desenvol-
ver até ao nascimento, aos 9 meses,
podendo, no entanto, já ser viável, após
24 semanas de gestação, ponto a
partir do qual alguns pretendem, só
então ter início a vida humana!
Poderá imaginar-se maior absur-
do e distorção de factos eviden-
te, pelo menos em termos bioló-
gicos e científicos (excluindo, ob-
viamente, razões políticas, religi-
osas, culturais, de conveniência,
oportunistas, ou outras...)?
Por favor não se use o argumento, de
que não há consenso, entre os médi-
cos, de quando começa a vida!
E então que significado tem a fertiliza-
ção in vitro, em que juntando simples-
mente uma célula materna e outra
paterna, se obtém uma criança normal?
Quando começou a vida dessa crian-
ça? Tudo o que seja diferente, é erro
biologicamente grave, que só parece
poder justificar-se pelo desejo de al-
guns em justificar as ideias que têm,
ou as propostas que pretendem fazer.
Quando pensa, cada um de nós, que
começou a sua vida; não foi com a
junção de um óvulo e de um

espermatozoide, de nossa mãe e de
nosso pai? Juridicamente, desde a con-
cepção teremos um nascituro, sujeito de
direitos próprios, entre os quais o ser
herdeiro…! O direito distingue pois
a personalidade jurídica. Será que
um recém-nascido pode sobreviver so-
zinho? Certamente que não. E tem ou
não direito à vida? Tem. Já fala e já anda
mas ainda não tem autonomia. Será o
seu direito à vida menor? Ou será que
a pessoa só tem, verdadeiramente, di-
reito à vida, quando pode casar, con-
duzir automóvel ou votar?
E uma criança, há 9 meses ainda no
útero materno, será menos pessoa
que um prematuro de 24 semanas
de gestação, mas já nascido. Diz
o povo, e bem, que «não há pior
cego do que aquele que não quer
ver». Quem poderá honestamente ter
dúvidas sobre a vida que possui, ao
ver o novo ser a reagir e a mover-se
quando observado por ecografia?
A Constituição Portuguesa diz
que o direito à vida é inviolável.
As razões últimas que justificam o di-
reito à vida do nascituro, são precisa-
mente as mesmas que depõem a favor
do direito à vida das pessoas, em ge-
ral. Os nascituros não são mais do
que a humanidade do amanhã.
Os verdadeiros médicos, apenas
poderão aceitar o aborto tera-
pêutico, nomeadamente quando,
numa alternativa real, concreta e
comprovada, a sobrevida do nas-
cituro possa envolver a morte da
mãe. Se é firmemente repudiado o in-
fanticídio, com que lógica admitir o
aborto em malformação compatível
com a vida? Será que alguns portugue-
ses pretendem, por passos sucessivos
de uma mesma filosofia, chegar à lega-
lização do infanticídio?

António Gentil Martins
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Vem isto a propósito dos dois Sindica-
tos Médicos existentes em Portugal, SIM
e FNAM, entenderem que a Ordem
dos Médicos, não só não tem compe-
tência legal (e mesmo constitucional,
já que se fala em medidas preventi-
vas...!), para participar na definição e
estruturação das Carreiras Médicas,
como também se deve abster de «in-
terferir»...! O mais importante era o
que se aprendia na 4ª-classe...
É lamentável que Médicos responsá-
veis mostrem desconhecer as verda-
deiras funções da Ordem dos Médi-

Uma inacreditável
confusão

cos, nomeadamente como garante da
qualidade da medicina e logicamente,
até por isso mesmo, tendo estrita obri-
gação de se pronunciar e lutar por Car-
reiras estruturadas e eficazes no aper-
feiçoamento médico pós-graduado.
Como é possivel alguém pensar que
Carreiras Médicas se reduzem a sim-
ples problemas salariais?
O próprio horário e regime de traba-
lho não tem um papel fundamental
num correcto exercício profissional?
Quem pode duvidar?
Acreditanos que a esmagadora maio-

ria dos Médicos não deixará de apoiar
a Ordem dos Médicos em mais esta
acção fundamental (e mesmo obriga-
tória), e só esperamos que os Dirigen-
tes Sindicais disso tomem consciência,
até para bem dos seus filiados. E, final-
mente, talvez seja útil que eles voltem
a ler o Estatuto da Ordem dos Médi-
cos, que certamente já devem ter es-
quecido.

António Gentil Martins
Ex-presidente da Ordem dos Médicos

e da Associação Médica Mundial
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Saúde 2009: Quo vadis?
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Qual é afinal a situação dos médicos
hospitalares em Portugal? Fazem sen-
tido essas limitações? Quem tem que
pagar pelo deficit na Saúde? São os
motivos desta breve reflexão.
Para essa análise, tome-se como exem-
plo, tendo em conta a média actual entre
o salário médico mais baixo e mais alto
na função pública (valor entre 18 e 30
Euros/hora), a remuneração dum Assis-
tente Graduado do 2º escalão em 42
horas semanais com exclusividade (um
clínico entre 45 a 50 anos, 20 a 25 anos
de serviço público e a meio da sua vida
como especialista), que é de 4.402 Euros
ilíquidos mensais; o seu valor hora é de
24 Euros, dos quais, após dedução do
IRS e Caixa Geral de Aposentações
(CGA), ficará em 15 Euros/hora líquidos.
O mesmo médico sem exclusividade e
horário de 35 horas semanais (valor en-
tre 12 e 20 Euros/hora) aufere 2.404
Euros mensais ilíquidos, ou seja, 16 Euros/
hora, recebendo 10 Euros/hora líquidos

O Governo não consegue definir um rumo para o Serviço Nacional de Saúde. A

recente indicação para a limitação do preço das contratações médicas, num mer-

cado que até há pouco tanto pugnou para que fosse «livre», é disso um exemplo

paradoxal e surpreendente. Como se não bastasse, numa tentativa desesperada de

reduzir a despesa, parece certo que pretende também restringir as remunerações

dos quadros, alterando o regime de exclusividade e das horas extraordinárias.

após as deduções; com o devido respei-
to, apenas o dobro do que é pago habi-
tualmente a uma empregada de limpeza1.
Neste mero exercício ilustrativo, desde
logo nem sequer chamando à colação
outras profissões ditas liberais, facilmen-
te se constata que, entre nós, o preço
hora dum qualquer técnico especializa-
do não é inferior a 30 Euros/hora e
que o salário base dum qualquer qua-
dro superior de empresa privada ou
pública é claramente maior que o de
um médico especialista, profissional al-
tamente qualificado (maior exigência no
acesso à faculdade; 6 anos de licencia-
tura e a mais longa; 1 ano de formação
geral e 4 a 6 anos de especialização
com exame de acesso e exame de final
de especialidade; provimento no qua-
dro por concurso; exame nacional para
grau de consultor e institucional para
chefe de serviço) e com a maior res-
ponsabilidade social (a Medicina é e será
sempre a primeira ciência enquanto a
vida for o primeiro dos bens!).
Como tal, caricaturando, em termos de
marketing, o Ministério bem poderia
adoptar como slogan: Somos o «must»:
se o motor do seu automóvel avariar, a
mão-de-obra do mecânico custar-lhe-à 40

Euros/hora, mas se o seu coração falhar,
o nosso cirurgião coloca-lhe um novo por
apenas 16 Euros/hora. É a ridícula e in-
sustentável verdade dos factos, para
nem mencionar a situação dos médi-
cos mais novos na carreira.
Desta análise, independentemente de
haver, como em todas as profissões,
«bons» e «maus» elementos, a realida-
de que emerge é bem clara: o valor
hora pago a um médico da função pú-
blica é francamente desprestigiante e
o seu eventual elevado salário mensal
deve-se somente a um sistema perver-
so, que assenta na realização de traba-
lho extraordinário. Porém, este suple-
mento não contribui para a pensão de
reforma, varia com as necessidades das
instituições e depende da capacidade
para o realizar. Facilmente se entende
que não é fácil estar 24 horas consecu-
tivas em plena actividade e, quando se
soma o horário normal ao extraordi-
nário, o tempo total de trabalho efecti-
vo pode ascender a 78 horas semanais.
E fora da função pública? Ora, com estes
salários, o congelamento e a indefinição
das carreiras, a falta de incentivos à pro-
dutividade e, mais recentemente, a forte
motivação à contratação privada (sobre-

O valor hora pago a um médico da função
pública é francamente desprestigiante e o seu

eventual elevado salário mensal deve-se somente
a um sistema perverso, que assenta na
realização de trabalho extraordinário
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tudo pelo último ministro), não foi de
estranhar a saída de muitos profissio-
nais de sectores chave do quadro, agra-
vada pela inexistência de concursos de
provimento, com a consequente deteri-
oração económica e, sobretudo, funcio-
nal de um serviço que, apesar das suas
deficiências, contribuiu para a obtenção
de claros ganhos em saúde e ocupou
lugar de relevo no ranking internacional.
Pois bem, neste novo cenário, era de
esperar que imperassem as leis da ofer-
ta e procura, aliadas ao factor qualida-
de, nos preços da aquisição de servi-
ços, tendo eventualmente como refe-
rencial mínimo um valor hora aproxi-
mado de 45 Euros (equivalente à mé-
dia ponderada do custo do trabalho
normal e extraordinário dispendido com
os médicos do quadro, com base no
exemplo salarial anterior, acrescida dos
habituais suplementos e CGA). Mas afi-
nal sabe-se agora que o monopolista
pretende impor um pagamento limite
de 35 Euros/hora, o que significa, feitas
as deduções, que o prestador receberá
cerca de 15 Euros/hora líquidos.
Convenhamos que esta situação é ain-
da mais degradante pois, este médico
especialista, não só desconta o mesmo
em impostos, como terá de contribuir
integralmente para a sua Segurança
Social. Além disso, trata-se dum traba-
lho precário e sem aspirações a uma
carreira; de maior risco e desgaste, por-
que é realizado em serviços de urgên-
cia; sem contrapartidas quando, mes-
mo por doença, não pode ser execu-
tado; sem suplementos pelas noites ou
fins-de-semana, subsídio de férias ou
13º mês; e com outras despesas pró-
prias adicionais, nomeadamente em
inúmeras deslocações e até um conta-
bilista. Curiosamente, a contratação
destes médicos até tem reduzido, em
alguns casos, o número de elementos
dos quadros nas urgências, permitin-
do menor pagamento em horas extra-
ordinárias e maior disponibilidade para
actividades programadas, bem como
maior flexibilidade para o Estado na
contratação e dispensa desses serviços.
Não se entende, por isso, que, uma vez
desencadeada a sangria e a acéfala ten-
tativa de aplicação das leis do merca-

do aos hospitais, venha agora o garrote
e a cartelização de preços. É por de-
mais óbvio que o Ministério ou não
faz contas ou age de má fé ou quer
aplicar ad eternum a teoria do «salá-
rio-social» da ex-URSS à classe médi-
ca. A não ser que, consciente das su-
cessivas, passo a expressão, «argola-
das», pretenda agora dar um novo si-
nal (qual mudança de rumo!) que afi-
nal compensa permanecer nos quadros
do Estado. Em que ficamos?
Não sabemos, mas podemos conjectu-
rar que esta medida dificilmente pode-
rá ser levada avante e daí a excepção
feita ao «interesse público» (leia-se, em
português comum: ordena-se, mas não é
propriamente para cumprir). É que da
Europa chegam cada vez menos profis-
sionais e há mais oportunidades de
emprego, enquanto, por cá, a era dos
numerus clausus, em voga na década de
oitenta (ideia brilhante dos economis-
tas da saúde para reduzir gastos pelo
lado da oferta), faz agora os seus temí-
veis estragos: escassez de médicos e uma
grande parte deles à beira da reforma.
Além disso e por outro lado, uma vez
mais em nome do equilibro das con-
tas públicas, a tutela parece querer aca-
bar com a exclusividade e reduzir o
peso orçamental das horas extraordi-
nárias (algo difícil a curto prazo sem
uma alteração radical na legislação do
trabalho médico, bem como pelo mes-
mo motivo anterior).
Bom…se o valor hora da nossa pres-
tação não fosse, de per se, tão indeco-
roso, seriam indubitavelmente duas
medidas louváveis. É que, para muitos,
há muito mais vida para além da Me-
dicina e é lícito aspirar a um salário
digno por 40 horas semanais, sem a

dependência dessas duas aberrações
«compensatórias» ou mesmo de um
segundo emprego (actividade privada).
Aliás, a questão do valor hora deveria,
há muito, ser a reivindicação principal
da classe e seria fundamental que, não
só os médicos deixassem de encarar
este assunto como um tabu, como o
desmistificassem, definitivamente, jun-
to à opinião pública.
Todos sabemos que a palavra de or-
dem é: crise. Mas o nosso retrato soci-
al é simples: o cidadão comum tem con-
fiado, por obrigação, os seus «haveres»
(poupanças, impostos e pensões) ao
seu grande «banco» (Estado). Só que,
independentemente da situação actu-
al, está demonstrado que, durante dé-
cadas, os seus «administradores», têm
falhado negligentemente na gestão des-
ses «fundos» e certos sectores viveram
mesmo autênticas «orgias económi-
cas», à revelia do bem comum. A falên-
cia do método já era previsível, mas é
inaceitável que sejam sempre os mes-
mos a pagar integralmente a factura
dessa incompetência, particularmente
os funcionários públicos.
Concretamente na Saúde, a culpa do
déficit e da ineficiência não pode ser
imputável à esmagadora maioria dos
médicos, mas sim à total incapacidade
dos responsáveis políticos na organi-
zação e gestão racional do sistema.
Inegavelmente, comprova-se uma seve-
ra falta de senso em lidar com a mu-
dança de paradigma que inadvertida-
mente se foi criando; governa-se ao sa-
bor de conjunturas; promovem-se cor-
tes orçamentais cegos sem ter em con-
ta que alguns podem ter um efeito cos-
mético imediato nas finanças públicas
mas que a médio-longo prazo podem

A questão do valor hora deveria, há muito,
ser a reivindicação principal da classe e seria

fundamental que, não só os médicos deixassem
de encarar este assunto como um tabu, como

o desmistificassem, definitivamente,
junto à opinião pública
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revelar-se catastróficos; em certos ca-
sos, nomeiam-se verdadeiros «amado-
res» para os Conselhos de Administra-
ção e Administrações Regionais (good
boys), piorando este descalabro; desco-
nhece-se como criar valor nas organi-
zações (aliás a não existência de um
sistema de cálculo de custos hospitala-
res por actividade torna qualquer acto
de gestão uma realidade virtual); não
há coragem para disciplinar o gasto
pelo lado da procura (custa votos!),
nem para criar uma verdadeira «carta
de serviços», com utilidade cientifica-
mente demonstrada, para evitar desper-
dícios quase dolosos para o erário pú-
blico; ignora-se que o investimento na
qualidade e no capital humano das ins-
tituições é fundamental e que qualquer
reforma tem que ter o seu envolvimento
e contributo; e, ainda mais grave, como
corolário, não há ou não se consegue
verdadeiramente transmitir qualquer

visão nem estratégia consistentes para
a Saúde em Portugal.
Ora se a isto aliarmos a incapacidade
de todas as forças políticas em acor-
dar um pacto de regime nesta matéria,
demonstração da gritante falta de ma-
turidade da nossa democracia, a fortiori,
o cenário será cada vez mais catastró-
fico, o recurso à mão-de-obra barata
um imperativo e, ainda assim, no meio
de toda esta entropia, a incapacidade
em reformar o sistema continuará a
ter como habitual bode expiatório o
«poderoso» (parafraseando João César
das Neves) lobby médico!
Pactuando com tudo isto, a actual minis-
tra, por sinal médica, certamente, só pode-
rá estar mal aconselhada. A classe tem sido
generosa, mas a tolerância tem limites! Dela,
quando chegar a hora, sem qualquer pre-
conceito corporativista, só se pode espe-
rar uma postura inequívoca, unida e firme
na defesa dos seus justos interesses.

E no meio de toda esta confusão e hipo-
crisia, onde já se prevêem consensos
difíceis, como e para onde vai a Saúde?
Jamais teve tanto sentido a célebre frase
de Séneca: Não há ventos favoráveis para
aqueles que não sabem para onde vão.

PS – Começam-se a abrir trincheiras,
logo é mesmo de esperar a tal nova
frente de conflito. Curiosamente as
recentes declarações da Srª Ministra
não podiam corresponder senão à mais
pura das verdades. Se de facto um
qualquer médico aufere o equivalente
a um salário mensal apenas «realizan-
do por ai quatro bancos» (SIC), ou as
direções dos hospitais perderam a ca-
beça (pouco plausível) ou...de facto
aquele dito salário mensal é mesmo
deplorável. Não será assim?

1 Valor hora = Salário ilíquido x 12 meses/
52 semanas x horário semanal

O P I N I Ã O
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No número de 18-12-2008, a avalia-
ção dos «hospitais» foi feita por um
professor da ENSP (economista com
Pós-Graduação em Administração Hos-
pitalar) que descreveu a metodologia
na revista. Cito:
A fonte de dados corresponde aos resu-
mos informatizados de alta dos hospitais
para os anos 2006 e 2007, disponibiliza-
dos pela Administração Central dos Servi-
ços de Saúde (ACSS) e pela Direcção-Ge-
ral da Saúde (DGS).
Pretendeu-se «avaliar se os hospitais
estão a fazer as coisas certas e se os
hospitais estão a fazer as coisas bem fei-
tas, no que respeita ao internamento.»
Quando se aborda a temática das «coi-
sas certas», avalia-se a adequação das
admissões em internamento hospita-
lar. Ou seja, a proporção da activida-
de que está a ser feita em hospitais de
dia (médicos ou cirúrgicos) e ainda a
proporção de doentes que foram in-
ternados e que poderiam ter sido tra-
tados em hospital de dia.
Quando se considera a temática das
«coisas bem feitas», avalia-se a di-

Cotação dos hospitais no mercado mediático
– uma transiluminação da bolha

A revista Sábado vem publicando separatas com o título «Os melhores hospi-

tais para cada doença». O princípio de seriar os hospitais é muito discutível; os

processos de avaliação e o critério da classificação merecem ser analisados.

mensão efectividade/qualidade dos
cuidados prestados.
Para a adequação dos cuidados pres-
tados em internamento são conside-
rados dois indicadores – percentagem
de episódios tratados em Hospital de
Dia para um conjunto de Grupos de
Diagnóstico Homogéneo (Adequação
Real) e percentagem de episódios de
internamento, mas que poderiam ter
sido tratados em Hospital de Dia.

1. Imaginem que se pretendia saber
quais eram os melhores mercados de
peixe. Imaginem que se entregava esta
tarefa a quem nunca ou só muito ra-
ramente entrou num destes mercados
e como utente. Imaginem que este in-
divíduo detestava o cheiro do peixe,
que não sabia distinguir um carapau
de um linguado e, muito menos, saber
se o peixe está fresco a menos que
cheire mal.
Imaginem agora que esse investigador
se propõe avaliar quais os melhores
mercados de peixe sem lá ir. Isso mes-
mo, sem lá ir mas baseando-se apenas
nos dados que os mercados enviaram
para os organismos oficiais que os tu-
telam, a Administração Central dos
Mercados de Peixe (ACSS) e a Direc-
ção-Geral das Pescas (DGS). Dados
que o investigador não critica nem
contesta por crer representar a rea-
lidade, como as sombras da caverna.
Não sabe como foram colhidos, ignora
a fiabilidade e as condições concretas
em que o peixe foi pescado, levado à
lota ou distribuído, nem sabe sequer
que o mesmo peixe pode ter diversos
nomes nas várias regiões. Não sabe que
alguns mercados e lotas são mais exi-

gentes com o tamanho e não misturam
carapau com chicharro e que algumas
bancas têm critérios diferentes para
atender os clientes.
Não sabe, que não é pescador nem
peixeiro, e não gosta de peixe, pelo
que se mantém afastado desse ambi-
ente; onde ele se sente bem e é perito
é em números, estatística, papéis, qua-
dros e em avaliações nas «áreas da
gestão..., mais particularmente naquelas
relacionadas com a produção e com o
desempenho» «tendo presente a
trilogia definida por Donabedian para
a qualidade, estrutura-processo-resul-
tados».
Imaginem que este investigador tinha
um computador com um novo software
«desenvolvido conjuntamente pelo
Center for Research in Medical Educa-
tion and Health Care of Jefferson Medi-
cal College (EUA) e pela região de saú-
de Ernilia-Romagna (Itália)» e é um
perito em tratar dados como desem-
penho, efectividade/qualidade, adequa-
ção, critérios de exclusão, GDH,...
Pega então nos dados fornecidos pela
burocracia oficial, esteriliza-os, distri-
bui-os por grelhas, atribui-lhes cota-
ções padronizadas «pela região de saú-
de Emilia-Romagna» e espera que o com-
putador digira os resultados. Ei-los
aqui a jorrar como água da torneira.
E saem claros, limpos, inodoros como
gostam os burocratas dos ministérios
e muitos administradores dos hospi-
tais.*
Agora irão para a revista que os enco-
mendou que deles fará uma separata
«Os melhores mercados de peixe», de
venda assegurada. Ali estão, seriados,
os cinco melhores mercados de peixe,
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com destaque para o da medalha de
oiro.
2. O leitor preocupa-se: afinal há dois
mercados melhores do que o meu ... Que
pena  ficarem tão longe!
Mas logo se interroga: O que eu queria
saber era se o meu mercado era bom
(ou muito bom) ou não. Isto não é uma
corrida de bicicletas; que me interessa que
o meu mercado seja classificado em 5º
lugar se, apesar disso, for bom ou muito
bom? Pelo contrário, que valor tem o pri-
meiro lugar num concurso de medíocres?
Não é a ordem que me interessa mas a
qualidade. Era isso que eu esperava que
um investigador me dissesse; e isso a
SÁBADO não diz.
Pelo que, descoroçoado, atira a classi-
ficação para o fogo, que é lixo não
reciclável; mas da próxima vez que for
ao mercado, irá desconfiado.
É o que acontece às folhas de cálculo
dos computadores; quando se lá mete
lixo, só sairá lixo, por muito grelhado e
torturado pela Inquisição estatística que
tenha sido. Os softwares não são ETARs.
3. O investigador que é economista
atreveu-se a ajuizar se os hospitais «es-
tão a fazer as coisas certas e se estão a
fazer as coisas bem feitas» independen-
temente da «eficiência dos cuidados pres-
tados, a qual poderia ser medida pela com-
paração entre ... entre custos observados
e esperados.»
O que poderia levar a diminuir ainda
mais a confiança que actualmente nos
merecem os economistas, se isso fosse
possível.
4. O autor refere que esta obra é o
fruto do «trabalho conjunto entre uma
instituição académica – a Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP) – e um órgão
de comunicação social – a Revista SÁBA-
DO –, o que é quase exclusivo de países
e de entidades muito consolidadas e cul-
turalmente avançadas.»
Acontece que a metodologia deste tra-
balho assume que o nascimento é uma
doença («Nas Doenças Pediátricas
estão incluídos os recém-nascidos nor-
mais»....); como sequela necessária, o
recém-nascido normal figura à
cabeça das «Principais Patologi-
as» das Doenças pediátricas.
Mais, entre os diagnósticos mais fre-

quentes nas crianças «internadas»
figuram a «amigdalite não estreptocó-
cica» e «as doenças respiratórias com
crupe». No «trabalho conjunto entre
uma instituição académica e um órgão
de comunicação social», não se lê ne-
nhum reparo; o economista da saúde
não tinha que saber que as crianças
com «amigdalite não estreptocócica» ou
com «as doenças respiratórias com cru-
pe» só excepcionalmente necessitam
«internamento hospitalar». Haveria,
então, que garantir a fiabilidade dos
dados antes de os analisar; desta for-
ma este facto bizarro contamina todos
os resultados do trabalho.
5. Em segundo lugar esta parceria envol-
ve questões únicas de comunicação e de
inovação, pelo que por vezes os resulta-
dos do estudo não são facilmente
percepcionados por parte da comunidade
académica e pelos profissionais. Neste
sentido, devo salientar que no que diz res-
peito ao rigor e ao nível científico dos es-
tudos, nomeadamente o que se refere aos
mecanismos de definição dos rankings é
exactamente o mesmo que é utilizado
para os estudos divulgados por revistas
científicas. Este facto pode ser facilmente
comprovado, uma vez que existem arti-
gos, publicações e conferências da minha
responsabilidade ou dos meus colabora-
dores com recurso aos mesmos dados que
são utilizados nos resultados apresenta-
dos na Revista SÁBADO.
Este texto evoca inevitavelmente as fa-
mosas artimanhas que estiveram na ori-
gem da actual crise financeira. Também
«Os seus defensores argumentavam que
a sua «complexidade» e a «sofisticação»
eram precisamente a sua grande virtude,
e que a informação sobre eles estava in-
teiramente disponível. Era responsabilida-
de do consumidor entendê-lo. Mas ... Há
donos de bancos que não entendiam os
seus produtos. Há até prémios Nobel em
economia que não os entendiam.»
Rui Tavares Público 17.11.2008.
Também «O crédito fácil e barato levou
à crise. Um crédito convertido em títulos,
depois agrupados e transformados em
novos produtos financeiros que passaram
de mão em mão. Muitos deles são hoje
lixo.» Francisco Sarsfield Cabral. Público
08.12.2008

6. Por fim, surpreende-me que os Gru-
pos de Diagnóstico Homogéneo
(GDHs) sejam uma base fiável para a
análise pretendida, mas não tenho au-
toridade para julgar.
Também me preocupa o facto de pre-
tender avaliar a «adequação das admis-
sões em internamento hospitalar» pela
«percentagem de episódios tratados em
Hospital de Dia para um conjunto de Gru-
pos de Diagnóstico Homogéneo», «consi-
derando-se como tratamento em hospital
de dia todas as situações com zero dias
de internamento e com alta vivo.»
Temo que, deste modo, se esteja a ava-
liar não tanto a «adequação das admis-
sões em internamento hospitalar» mas
sobretudo a adequação da concessão
de alta às baias da administração; será
considerado «adequado» não dar alta
ao doente no mesmo dia da baixa,
mesmo que o seu estado o permita. O
que já acontecerá.**
Também eu, descoroçoado, atirei esta
classificação para o lixo não reciclável.
É o que acontece quando as «auditori-
as internas (e externas) permitiram
que»...«Os bancos criaram produtos finan-
ceiros cada vez mais complexos, de
altíssimo risco, com os quais eram
alavancados os balanços.» e ainda que
«este caminho fosse prosseguido ao lon-
go de anos sem reparos.» Nicolau San-
tos. Expresso. 22-9-2008
A transiluminação continua a ser um bom
método para diagnosticar hidrocelos.

* Apreciava o mundo da papelada, tudo
registado, conferido, seleccionado, proi-
bido ao público por meio de subtilezas e
razões sempre mais engenhosas e discre-
tas. A civilização era para ele o número, o
ofício, a tutela fria sobre o cidadão por
meio de um papel que o recrutava, limita-
va, cercava como um coelho numa tapada.
Agustina Bessa Luís. Os meninos de ouro.
Guimarães Ed. Lisboa 1983

**...haverá hospitais a retardar a conces-
são de alta aos doentes por razões exclu-
sivamente economicistas. Bastonário da
Ordem dos Médicos
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Para além do elevado número de jo-
vens que actualmente recorre ao ál-
cool e drogas para melhorar a sua vida
sexual, e das várias consequências que
isso acarreta, julgo que este problema
tem raízes mais profundas. Este fenó-
meno teve o seu início nos anos 60
através do movimento de contracul-
tura, no qual o festival de música Wood-
stock, ocorrido em 1969 nos EUA,
acaba por representar o seu apogeu.
Mas se nessa altura, juntamente com o
álcool, drogas e sexo, havia também
uma ideologia de contestação com idei-
as pacifistas, uma emergência das ques-
tões ecológicas, a criação de um novo
imaginário de fraternidade «rompen-
do com uma visão do mundo conser-

O álcool, as drogas e
o sexo entre os jovens
Um estudo recentemente publicado no BMC Public Health, realizado em nove

cidades europeias (entre as quais se encontra Lisboa), englobando 1341 jovens

de ambos os sexos frequentadores de locais de diversão nocturna, revela que o

álcool e drogas como a cocaína, o ecstasy e a cannabis, estão as ser usadas como

facilitadores e intensificadores da actividade sexual. O trabalho concluiu ainda

que o uso de algumas destas substâncias está relacionado com uma maior pre-

cocidade no início da vida sexual, promiscuidade e relações sexuais desprotegidas.

vadora e com pouco pensamento crí-
tico», hoje estamos perante uma ideo-
logia vazia de conteúdos, onde preva-
lece o hedonismo e o individualismo.
Este é um sinal inequívoco de deca-
dência de uma sociedade.
Actualmente entre os jovens, em mui-
tos casos, as relações afectivas torna-
ram-se frívolas e sem vínculos, cons-
truindo-se com a mesma facilidade com
que se destroem. Além disso, na socie-
dade actual, propaga-se uma sexualida-
de epidérmica, superficial, alicerçada
apenas em dois conceitos: a busca do
prazer e a satisfação pessoal. Mas esta
é uma concepção da sexualidade que
menospreza o amor na sua dimensão
mais profunda uma vez que o outro é
instrumentalizado, transformado em
fonte de prazer, num objecto de con-
sumo descartável, sem que haja qual-
quer compromisso. As consequências
são óbvias já que esta vivência da se-
xualidade origina vidas erráticas, insa-
tisfeitas e infelizes.
O caminho da busca do prazer, ape-
nas pelo prazer, é um caminho oposto
ao da liberdade uma vez que o indiví-
duo fica refém dos seus desejos, vive
preso no presente, sendo incapaz de
planear o seu futuro. Esta é uma das
grandes contradições da sociedade de
hoje, onde se confunde liberdade com
permissividade compulsiva. Neste caso,

a pessoa renuncia à inteligência, a sua
afectividade perde profundidade, fican-
do reduzida a meros impulsos. Educar
os desejos é um sinal de inteligência,
maturidade, e corresponde ao exercí-
cio pleno da vontade, não devendo, po-
rém, confundir-se com repressão.
Este estudo mostra-nos que muitos
destes jovens «ao optarem por esco-
lher uma sexualidade vazia, ególatra,
fácil de consumir e que não exige re-
flexão nem pensamento» são experi-
entes no sexo, mas «analfabetos no
amor». Na realidade, o amor verdadei-
ro segue um itinerário difícil que vai
muito além do prazer físico e do dese-
jo sexual. A sexualidade é positiva, mas
deve ser educada para uma relação de
amor estável, responsável, e apoiada
num projecto de vida.
Em síntese, é falsa a ideia de que uma
sexualidade livre é aquela governada
pelos impulsos, transformando a pes-
soa num adicto de sensações. As subs-
tâncias psicoactivas acabam por se
tornar num acessório desta obsessão
pelo prazer imediato. Mas se os jovens
portugueses crêem que o álcool e as
drogas têm um sentido utilitário, au-
mentando-lhes a satisfação sexual, o
melhor é desenganarem-se depressa
porque com o passar do tempo o mais
certo é perderem o desejo e ficarem
impotentes.
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Em crianças, adolescentes e adultos
jovens os ensaios clínicos com medi-
camentos só recentemente tiveram
regras específicas1.

Assim sendo, deve concluir-se que
muitos medicamentos têm sido usados
fora do legalmente aprovado2 ou na
assumpção de que a redução da dose
– na comparação com adultos – é pos-
sível, o que, de facto, não é verdade3.

A prescrição de medicamentos em cri-
anças, adolescentes e jovens adultos,
não é guiada pelo conhecimento so-
bre a sua eficácia e segurança1,2. De
facto, muitos dos conhecimentos so-
bre segurança baseiam-se em relatóri-
os periódicos de segurança, publica-

Uso de Medicamentos em crianças
e adolescentes

ções ocasionais e notificações espon-
tâneas para sistemas organizados de
farmacovigilância por profissionais. As
suas indicações clínicas, sendo seme-
lhantes às dos adultos, devem ser cui-
dadosamente pensadas e pesadas.

À luz destes factos, o conhecimento
prático dos médicos que trabalham em
Clínica Geral/Medicina Familiar nestas
matérias, devem ser colhidos de infor-
mação oficialmente publicada para que
não surjam problemas éticos e legais.

A UEMO deseja, em particular, real-
çar a importância de programas
como os da Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMEA http://emea.euro
pa .eu/htms/human/paed iatr ics /

Os avanços nos conhecimentos sobre doenças em idades pediátricas, em ado-

lescentes e adultos jovens, a melhoria das tecnologias diagnósticas e o au-

mento do número e qualidade dos diagnósticos em crianças, adolescentes e

jovens adultos, levou ao crescente uso de medicamentos em tais idades. Na

persecução do bem-estar e cumprimento das determinações da Organiza-

ção Mundial da Saúde, os médicos confrontam-se com a crescente necessi-

dade do uso de medicamentos.

pips.htm) e exorta todos os médicos
que trabalham na área da Clínica
Geral/Medicina Familiar a neles par-
ticiparem e a também maximizarem
o seu papel em programas locais de
farmacovigilância.

Fontes:
1. Steinbrock R, Health Policy Report
– Testing Medications in Children; N
Engl J Med 2002; 347(18):1462-1470).
2. Evidence-based prescribing – BMA
Board of science 2007, London; 8-9)
3. Wood AJJ Developmental Phar-
macology – drug disposition, action,
and therapy in infants and children; N
Engl J Med 2003; 349(12):1157-1165)
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1) INTRODUÇÃO

MORAL (etimologia latina) – Identifica e aplica as regras do
comportamento e estabelece o que a sociedade espera da
atitude de cada um dos seus membros.
Assim a moral está ligada à tradição e à cultura sendo plu-
ral porque as culturas são diferentes umas das outras. A
moral define o que está bem ou mal no comportamento do
homem.1

ÉTICA (etimologia grega) – Surge como uma disciplina filo-
sófica desenvolvida pelos filósofos gregos e que procura
interpretar o «ser», pronunciando-se também sobre o sen-
tido das normas morais.
A ética reconhece e procura a dignidade da pessoa huma-
na, independentemente das culturas, o que lhe dá um ca-
rácter universal.
A ética define o que é bom e mau como ser e face à digni-
dade da pessoa humana.1

A civilização ocidental vinha evoluindo pelo menos nos úl-
timos 2000 anos tendencialmente para uma coincidência
humanista entre os conceitos de moral e ética, mas nos
últimos dois séculos começaram a fermentar ideias contra-
ditórias lentamente, que vêm exaltando o hedonismo, o
mercantilismo e o individualismo selvagem, entre outras
nocividades, sem que seja oferecido um outro modelo de
valores espirituais alternativo, de consistência e coerência
similar ao ético-moral greco-latino milenar.
Em 2008 ocorreram dois eventos que cumpre realçar:

1) Comemoração dos 60 anos (1948-2008) da Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem
2) Aprovação do novo Código Deontológico da Ordem
dos Médicos portuguesa

1) Comemoração dos 60 anos (1948-2008) da Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem
O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
Portuguesa assinalou através do seu 16º encontro interna-
cional anual de estudos políticos no Hotel Estoril Palácio a
efeméride graças à iniciativa do Prof. Dr João Carlos Espa-
da e do reitor Prof. Dr Manuel Braga da Cruz.

De realçar que a Declaração Universal dos Direitos do
Homem de 10 de Dezembro de 1948 pela ONU, só foi

Sociedade e adicção:
A pessoa adicta

J. Margalho Carrilho – Médico Psiquiatra *

publicada no Diário da República 1ª série de 9 de Março
de 1978, pelo que de acordo com a nossa Constituição da
República actual de 1976 Artº 8º só a partir dessa data
passou a fazer parte do ordenamento jurídico interno da
República Portuguesa. Vou apenas recordar alguns artigos
da Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU
em 1948, ainda em vigor, numa perspectiva pessoal da sua
importância:2

Artº 3º  Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal

Artº 16º 3)  A família é o elemento natural e fundamental
da sociedade e tem direito à protecção desta e do Estado

Artº 17º 1)  Toda a pessoa, individual ou colectivamente,
tem direito à propriedade
2)  Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua pro-
priedade

Artº 18º  Toda a pessoa tem direito à liberdade do pensa-
mento, de consciência e de religião; este direito implica a
liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como
a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho
ou em comum, tanto em público como em privado, pelo
ensino, pela prática pelo culto ou pelos ritos.

Artº 25º  A maternidade e a infância têm direito a ajuda e
a assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro
ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social.

Voltando ao 16º Encontro Internacional Anual de Estudos
Políticos do I.E.P. da Universidade Católica Portuguesa, achei
curiosa a perspectiva da conferência do Prof. Dr João Car-
doso Rosas, que defendeu uma lista mais curta de direitos
humanos, no sentido que explanei de éticos e universais e
outra lista mais extensa a que no Encontro chamou de
«direitos de cidadania» como «criações políticas e diferen-
ciam-se da comunidade política para comunidade política»,
no sentido que explanei de diversas morais culturais.3

Assim o Prof. Dr João Cardoso Rosas considerou que a
extensa lista de direitos consagrados na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem é uma mistura evolutiva de
direitos de cidadania europeus – «civis, políticos e sociais».
«... os direitos naturais do homem são apenas responsáveis
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por uma curta lista de direitos: um direito igual à vida, à segu-
rança, à liberdade e à propriedade.»

A terminar esta reflexão sobre a comemoração da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, nesta expressão de
pensamento do Prof. Dr João Cardoso Rosas, fica-me inti-
mamente o receio que este reducionismo pragmático dos
direitos do homem mais aceitável intercivilizacionalmente,
nos afaste da fusão ético-moral greco-latina que foi o nosso
modelo de sucesso durante quase dois mil anos, enfraque-
cendo ainda mais os valores e as convicções de que a civi-
lização ocidental padece gravemente na actualidade. Citan-
do George Bernanos esperemos que ele não seja profético
ao afirmar «Nós não assistimos ao fim natural de uma gran-
de civilização humana, mas ao nascimento de uma civiliza-
ção desumana que só sabe estabelecer-se graças a uma vasta,
a uma imensa, a uma universal esterilização dos valores da
vida.»1

2) Aprovação do novo Código Deontológico da Or-
dem dos Médicos portuguesa
No ciclo vital existe sempre o princípio e o fim, o nascimento
e a morte, penso que a maior mensagem, de um imenso
tesouro legado, que o Papa João Paulo II deixou na sua últi-
ma celebração pública para todos os seres humanos crentes
ou não crentes, na praça de S Pedro, dias antes de falecer no
Vaticano, foi o espírito de missão, apesar da dor e tranquili-
dade espiritual sobre o medo humano da morte. Nessa im-
pressionante imagem foi ensinado à Humanidade mais que o
ético-moral, a serenidade do cumprimento para o transcen-
dente... Só mesmo o negarão aqueles não crentes e negati-
vistas sobre o diálogo entre a fé e a razão, mas no íntimo
assaltados pela dúvida cartesiana permanente... E se Ele (o
poder superior) existe!? Tão magnificamente explanado na
dialéctica teológica do livro «Introdução ao Cristianismo»
do cardeal Ratzinger, actual Papa Bento XVI.

Código Deontológico da Ordem dos Médicos portuguesa
aprovado em 20084

Apenas iremos tirar citações do Capítulo II e do Capítulo III.

Capítulo II

O INÍCIO DA VIDA

Artº 55 (Princípio Geral)
O médico deve guardar respeito pela vida humana desde o
momento do seu início.

Artº 56 (Interrupção da Gravidez)
O disposto no número anterior não impede a adopção
de terapêutica que constitua o único meio capaz de pre-
servar a vida da grávida ou resultar de terapêutica  im-
prescindível instituída a fim de salvaguardar a sua vida.

Capítulo III

O FIM DA VIDA

Artº 57 (Princípio Geral)
1) O médico deve respeitar a dignidade do doente no mo-
mento do fim da vida.
2) Ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a
distanásia.

Artº 59 (Morte)
1) O uso de meios extraordinários de sobrevida artificial
deve ser interrompido em função do diagnóstico de morte
do tronco encefálico.
3) O uso de meios extraordinários de manutenção de vida
deve ser interrompido nos casos irrecuperáveis de diag-
nóstico fatal, quando da continuação de tais terapêuticas
não resulte benefício para o doente.
4) O uso de meios extraordinários de manutenção da vida
não deve ser iniciado ou continuado contra a vontade do
doente.

2) HEDONISMO, MERCANTILISMO, INDIVIDUA-
LISMO SELVAGEM NA SOCIEDADE E A PESSOA
ADICTA

Depois desta introdução definidora do enquadramento da
minha perspectiva pessoal, obrigatória para aqueles que
como eu desde os meus 18 anos, somos de cultura anglófona,
orientada pelo espírito da Magna Carta do século XIII e sua
ética, iremos de forma sumária falar nos três factores supraci-
tados (hedonismo, mercantilismo, individualismo selvagem)
da civilização ocidental e deixar apenas pistas para a sua
influência no consumo, uso nocivo e dependência de subs-
tâncias psicoactivas recreativas.

Tomando a clássica perspectiva tridimensional do poder
em Ciência Política no estado-nação, do professor doutor
Adriano Moreira – a sede do poder, a ideologia e a forma –
neste caso «a forma» é o Direito Constitucional; nas demo-
cracias ocidentais, baseadas no governo representativo li-
mitado pela liberdade pessoal e responsabilidade pessoal,
sob o estado de direito, as constituições em geral respeitam
formalmente a Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem... O problema surge depois na convicção e no
relativismo ético-moral de cada ideologia que ocupa a sede
do poder, o governo, resultante do parlamento representa-
tivo.5

Quando Jean Nicot, embaixador de França em Lisboa na
época dos descobrimentos, relatou para o seu governo em
França um novo costume aprendido pelos portugueses na-
vegadores, com os índios americanos, de inalar folhas de
tabaco queimadas que observava em Lisboa, jamais imagi-
nou que no início do século XX no Estado de Virgínia (EUA)
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surgisse a revolução industrial de mecanização e produção
em massa dos cigarros dos Estados Unidos e um genocídio
humano de empresas como a «Philip Morris», «Reynolds»,
etc. (consumo de tabaco nos países desenvolvidos entre
1950-2000 estima-se responsável por 62 milhões de mor-
tos...) Este paradigma contraria bem aquela frase de gíria
«as drogas sempre existiram na humanidade, a regulamen-
tação proibicionista é portanto contra natura».

Na verdade sempre existiram uvas, folhas de tabaco, papoilas
de ópio, folhas de coca, cannabis sativa, etc, como sempre
existiu uma fármaco terapêutica de produtos naturais, de
que o nosso antepassado Garcia da Horta foi um pioneiro
exemplar com a sua farmacopeia.

Mas é a intervenção de industrialização/síntese química e o
sistema mercantil de oferta profissionalizado que originam
os danos das bebidas alcoólicas destiladas, dos produtos
do tabaco e cigarro, da heroína (diacetilmorfina), cocaína,
hashish, etc...e esse desequilíbrio da oferta perante a pro-
cura é bem mais recente, e não existiu sempre na humani-
dade. Ao contrário das plantas e frutas referidas... a revolu-
ção industrial «farmacêutica» e a globalização mercantil co-
mercial, recentes na nossa civilização, esses sim são o dra-
ma da morte precoce de dependentes de substâncias
psicoactivas recreativas... A regulamentação «proibicionista»
pode ser uma evolução histórica de um renovador impera-
tivo ético-moral...

Continuando com o paradigma da nicotina-produtos do
tabaco, a Associação Portuguesa de Medicina de Adicção,
em 31-12-2007, enviou à Presidência da República, Presi-
dência da Assembleia da República, Presidência do Con-
selho de Ministros, Ministro da Saúde e Conselho Nacio-
nal Executivo da Ordem dos Médicos um comunicado à
imprensa de que vamos apenas citar dois indicadores
factuais:

1) Perigosidade comparativa de induzir dependência em
humanos pela nicotina6

2) Morte prematura por consumo de produtos do tabaco

O hedonismo tem vindo a instalar-se progressivamente na
sociedade ocidental, tornando-se de tal forma perigoso para
a sobrevivência ao contágio por outras culturas que até
fazem surgir fundamentalismos religiosos (islamitas jihadistas)
ou defesa ético-moral pelo Estado (China) ou pelas religi-
ões tradicionais (hinduismo-Índia).

Na estrutura do cérebro humano quer ao nível estrutural
(sistema límbico, nucleus accumbens, etç), quer ao nível
funcional neuroquímico e bioeléctrico (neuroreceptores
opiácios, nicotinoacetilcolínicos, cannabinoides endógenos),
etc. existe um cérebro primitivo que segundo o evolu-
cionismo darwiniano vem desde os répteis, vulnerável ao
prazer e ao estímulo por este.

É curioso aqui especular sobre o papel para o judaísmo e
cristianismo, no Génesis, a associação do réptil serpente
para a sedução do prazer para Adão e Eva no jardim do
Éden pela maçã, ou até que ponto a psicologia de Sigmund
Freud ao quebrar o tabu do princípio do prazer, na época
austera de moral vitoriana, poderá ter aberto uma caixa
de Pandora acelerando o «eros» para o «tanatos» huma-
no (?)...

(A doença oncológica bucal pelo tabaco do próprio Freud, ou a
morte do seu amigo pelas experiências com cocaína, pode ter
sido a exemplificação contemporânea do risco do «eros» sem
controlo evoluir para um «tanatos», deixo a questão aos ortodo-
xos e estudiosos da psicanálise como qualificados especialistas
que não sou)

A compulsão obsessão centrada na substância psicoactiva
recreativa e perda do controlo, associa-se rapidamente a
uma baixa tolerância à dor/frustração/privação e a uma
degradação progressiva ético-moral, centrada na obten-
ção da substância psicoactiva recreativa, de preferência
pessoal, não importando os códigos de conduta morais
ou de respeitável cidadania no início desta exposição ex-
plicitados.

A dor e a dureza do trabalho são condições naturais hu-
manas, que ajudam um crescimento harmonioso... Como
dizia o pensador maçónico fundador dos Estados Unidos
da América Thomas Jefferson «sou um homem cheio de

Substância psicoactiva Proporção comparativa
com fins recreativos de consumidores

que evoluem para
dependentes

nicotina
(produtos do tabaco) 32%
diacetilmorfina/heroína (opiácio) 23%
cocaína   17% - 23%
álcool etílico (bebidas alcoólicas) 15%
comprimidos sedativo-hipnóticos (BZD)   9%
tetrahidrocannabinol (canabis/hashish)   9%
 ácido lisérgico (psicadélicos)           4,9 %
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Anualmente morrem
doenças relacionadas com o tabaco 4,9 milhões de pessoas
sida 3,1 milhões de pessoas
doenças diarreicas 2,1 milhões de pessoas
tuberculose +/- 2 milhões de pessoas
violência comportamental 1,6 milhões de pessoas
sinistralidade rodoviária 1,2 milhões de pessoas
malária 1 milhão de pessoas
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sorte e quanto mais trabalho, mais sorte tenho». Ou de
outra forma «no pain no gain».

Por isso contribuí para a introdução de um modelo espiri-
tual de reabilitação da dependência em 1985-1987, o mo-
delo «Minnesota», em Portugal; continuo a acreditar mais
ainda no trabalho dos 12 passos e na Oração da Serenida-
de dos Alcoólicos Anónimos, do que acreditei desde há 23
anos... como crescimento espiritual e remissão prolongada
da dependência.

Aliás o hedonismo ocidental pode levar o problema da
pessoa adicta para uma sociedade adicta, doente e em
queda, como foi o Império Romano... a não ser que se
interiorize valores ético-morais, naturalidade da dor e ele-
vação espiritual pelo trabalho árduo... Do outro lado te-
mos, por exemplo, a China em que o governo aprendeu o
pragmatismo americano de William James, o povo tem no
subconsciente colectivo a meritocracia de Confúcio (proi-
bido só pelo medo dos funcionários do Partido) e a paci-
ência estratégica milenar de Sun Tsu de derrotar o inimi-
go sem nunca o confrontar.

Perante esta enorme força emergente de sucesso, valerá a
pena confrontados com económico da lei da oferta e da
procura continuar a extremar no Ocidente a discussão ide-
ológica, estéril, do total proibicionismo versus total legaliza-
ção liberal das substâncias psicoactivas recreativas?... Este
é o desafio que vos deixo no tema proposto – Sociedade e
Adicção: A Pessoa Adicta...

É melhor ponderar e regressar a Karl Popper e à defesa da
exactidão do seu modelo reducionista naturalista!
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Os modelos de cera surgiram no séc.
XIII, em Itália, nos ex-votos das práti-
cas religiosas. Rapidamente se genera-
lizaram e têm perdurado, como são
exemplos as figurinhas de cera que en-
contramos nas nossas igrejas e cape-
las votivas. Desta tradição derivaram,
nos séc. XVII e XVIII, as figuras anató-
micas mais elaboradas, mais artísticas,
inicialmente apreciadas como objectos
de curiosidade reproduzindo o corpo
humano normal ou com anomalias ana-
tómicas, que reunidas num único lo-
cal, e às quais se juntavam raridades
zoológicas, formavam os «Gabinetes
das curiosidades» que, na época, pre-
tendiam mostrar o progresso da ciên-
cia. Ainda hoje existem vários exem-
plos, como foi de início o Museu de
Zoologia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra, criado por
Domenico Vandelli (1735- 1816) ou
ainda a «Câmara das Raridades», fun-
dada por Pedro, o Grande (1682-1725)
e ainda existente em S. Petersburgo. A
origem da ciência da ceroplastia está
nas obras realizadas por Gaetano Zum-

Modelos de cera na Faculdade
de Medicina de Coimbra

A.Poiares Baptista1, A. Rasteiro2 e M. G. Mendes3

1  Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina
2 Professor Associado Jubilado da Faculdade de Medicina

3 Mestre em Museologia

O exercício da arte médica, e o seu ensino, sempre se basearam no conheci-

mento do corpo. A figuração humana começou no Paleolítico com Vénus e

deusas mães e atingiu o absurdo na plastificação de cadáveres humanos que

Gunther von Hagens expôs recentemente em Lisboa. Pelo meio ficam os ex-

votos a Asklépio, as representações do corpo com fins científicos, os marfins

que as damas chinesas mostravam ao médico em substituição do seu corpo,

o «dói-dói da Cri-Cri» de «Os Maias», os bonecos africanos e afro-america-

nos para espetar agulhas e pregos, as radiografias, o TAC, etc, etc.

bo (1656-1701), padre secular radica-
do em Florença, inspiradas nas epide-
mias de peste e na putrefação dos cor-
pos4. Desde então as moldagens efec-
tuadas, em tamanho real, passaram a
ter coloração, toque e relevo que os
desenhos, as gravuras e a pintura não
conseguiam igualar. Compreende-se
pois que a anatomia normal e a pato-
lógica, que a patologia cutânea e algu-
mas outras matérias médicas tenham
constituído bem cedo os campos da
medicina que procuraram aproveitar-
se da ceroplastia. Lembremos que no
séc. XIX, o ensino médico surgido na
revolução francesa impunha «peu lire,
beaucoup voire et beaucoup faire», isto
é, procurava romper com o tradicio-
nal ensino essencialmente teórico e im-
por um ensino baseado na prática.
Também a Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra procurou
acompanhar o movimento científico-
pedagógico, rompendo com a fase de
decadência iniciada em 1834, após a
demissão do director do «Teatro Ana-
tómico», Carlos José Pinheiro: «Não só

parou o engradecimento das collec-
ções com preparados recentes, mas até
se perderam pouco a pouco os que já
existiam»3. Em 1861 iniciou-se a «épo-
ca dos melhoramentos», com a com-
pra das primeiras «peças clásticas ar-
tificiais» e começando a recuperação
e preparação de «algumas peças natu-
rais». Nos arquivos da Universidade
encontram-se várias facturas de peças
em cera adquiridas na Casa Comerci-
al Viúva Moré, em Coimbra, para o
Gabinete da Anatomia Pathológica. Por
exemplo, nas facturas de Junho a De-
zembro de 1864, há a referência a 12
peças, como «fracture des tiers moyens
du fémur», «luxation déformation de
la tête du fémur», «polype developpé
dans le tissu maxillaire», «même polype
après dissection», etc. Nesta lista es-
tão indicadas três peças de afecções
cutâneas: «eczema rubrum de la jambe
a une autre époque», «porrigo lupinosa
(favus vulgaris) occipital» (Fig. 1) e
«lichen sur le bras d’un enfant».Outras
facturas existem do mesmo ano e de
1865 , correspondendo a um total de

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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48 peças. Para o Teatro Anatómico fo-
ram adquiridas, na Pharmacia Barral,
em 1863, «uma cabeça com vasos e
nervos», «uma orelha interna, externa,
média com vasos» além de «uma cai-
xa para autopsia e anatomia». Infeliz-
mente, muito deste material didático
não consta hoje do acervo da Facul-
dade. É provável que tenha sido dani-
ficado ou extraviado nas várias mu-
danças de instalações que a Faculda-
de teve desde essa época. Contudo
resta um significativo conjunto de fi-
guras de cera e de papel amassado que
ainda hoje pode ser observado. Os
modelos estão no Instituto da Anato-
mia Normal e sobretudo no Museu de
Anatomia Patológica iniciado em 1861,
por Francisco António Alves. No anu-
ário da Universidade do ano de 1866/
67, há a referência, no Gabinete de
Anatomia Normal, de «uma boa cole-
ção de peças de cera e clástica que
emitam perfeitamente os órgãos huma-
nos» e no Gabinete de Anatomia Pa-
tológica «uma excelente collecção de
peças de cera, notável por muitas cir-
cunstâncias, mas principalmente por
numerosos exemplares que represen-
tam moléstias cutâneas». Bernardo A.S.
de Mirabeau, em 18723 escrevia que
«o gabinete de anatomia pathologica

ainda que instituído há poucos annos
e com pequenos recursos, é sem dúvi-
da dos mais vistosos e aceados que a
Universidade possue. Contem peças
naturaes e artificiaes preparadas com
muito apuro. Sobresahe d’entre as arti-
ficiaes o grupo de affecções cutaneas,
modeladas em cera». Novas peças de-
vem ter sido adquiridas para a Anato-
mia Patológica pois, em 1877, Sacadura
Botte assinalava 87 «moldes de cera»
e, em 1929, Santos Viegas indicava 186
peças ceroplásticas12. O anuário de
1885 é ilustrado com duas «photo-
typias» do Museu de Anatomia Nor-
mal, uma delas mostrando um esque-
leto, preparado por Tramond, e dois
manequins em papel amassado da au-
toria de Auzoux, ambos de Paris. O
esqueleto que se conservou completo
até 1956, data da transferência para o
actual edifício, e um dos manequins,
ainda em relativo bom estado, conti-
nuam expostos na sala de aula!... Exis-
tem ainda 3 manequins anatómicos em
papel amassado de pequenas dimen-
sões, dois dos quais degradados, e um
esqueleto de uma criança de 14 anos,
bem conservado, adquirido em 1779!
As figuras de cera existentes na Facul-
dade foram todas elas adquiridas em
Paris, o que demonstra a então enor-
me influência da medicina francesa.
Assinalemos, por exemplo, que em
1844, exigia-se «para a matricula do
primeiro anno medico o curso de dis-
ciplinas preparatorias decretadas nas
leis anteriores, e mais o exame de tra-
ducção da lingua franceza»3. É também
de realçar o facto de os modelos em
cera terem sido adquiridos poucos
anos depois do início da sua utilização
e divulgação nas escolas europeias.
O recurso regular às figuras de cera
na patologia cutânea e na sifilis, foi ini-
ciado por F.H. Martens (1804), em Iena,
por Joseph Towne (1830), no Guy’s
Hospital de Londres, na Universidade
de Cracóvia (1840) e por Anton El-
finger (1850) no Allgemeines Kranken-
haus de Viena. A colecção do Hospital
de S. Luís, de Paris, talvez a mais famo-
sa, iniciou-se em 1867, por iniciativa
de Charles Lailler e após a instituição
do ensino da dermatologia e venereo-

logia. Em poucos anos o seu uso gene-
ralizou-se e sua execução tornou-se
numa «industria», em especial nos cen-
tros hospitalares mais reputados. Por
exemplo, os artistas de Paris, e em es-
pecial os dos serviços de dermatologia
do Hospital de S. Luís, executaram
grande número de peças ainda exis-
tentes em várias faculdades dispersas
pelo mundo médico10,11. Para tal deve
ter contribuido a sua boa qualidade
técnica, o renome da escola dermato-
lógica francesa e a realização, em Agos-
to de 1889, do 1º Congresso Mundial
de Dermatologia, no Hospital de S. Luís,
na Biblioteca e Museu das figuras de
cera inaugurado pela mesma ocasião
e que, desde 1992, integra o inventá-
rio dos Monumentos Históricos11. Na-
turalmente que os progressos da foto-
grafia e de outros métodos de registo
iconográfico vieram anular o interesse
didático e científico das figuras de cera.
As ainda existentes, e calcula-se que
cerca de 60 universidades conservam
alguns poucos milhares de exempla-
res, passaram a ter essencialmente va-
lor histórico.
Como já referimos, as figuras de cera
da Faculdade estão conservadas no
Instituto da Anatomia Normal e no
Museu de Anatomia Patológica.
A colecção do Museu de Anatomia
Patológica é hoje constituida por 196
peças, das quais 161 são de doenças
cutâneas e venéreas, 10 de patologia
cardiaca e 25 de outros tipos de pato-
logia.
Os autores são apenas dois: Jules Ba-
retta e Vasseur, ambos à Paris.
Jules Baretta (1833-1923) é o autor de
104 exemplares, todos de dermatoses.
É dos artistas ceroplásticos mais co-
nhecidos na dermatologia pois foi o
executante de 3500 peças do «Musée
des Moulages» do Hospital de S. Luís,
que conta um total de 4807. Havia sido
«descoberto», em 1863, por Lailler ao
vê-lo fabricar modelos de frutas em
pasta de cartão. A sua actividade ini-
ciou-se em 1867, reproduzindo um lu-
pus eritematoso da face. A Baretta su-
cederam-se 6 artistas. O último exem-
plar do referido museu foi executado
em 1958, um caso de hiperqueratose
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Fig. 1 – «Prorrigo lupinosa (favus vulgaris)»
da região occipital  (Vasseur, 1864)
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verruciforme, a pedido do Prof. Robert
Degos10.
Vasseur é o autor dos restantes 91
exemplares, incluindo os não-dermato-
lógicos. É o autor das primeiras mol-
dagens adquiridas pela Faculdade, em
1864-1866. Por isso julgamos que te-
nha iniciado a sua actividade anterior-
mente a Baretta, dado que elas são an-
teriores às primeiras apresentadas por
Baretta. Dedicou-se a patologia mais
variada. Sabemos que tinha o seu ate-
lier no nº 9, rua da «École de Méde-
cine», em Paris e que foi o único autor
do conjunto de 105 modelos dermato-
lógicos que constituem a colecção da
Faculdade de Medicina do México,
adquirida em 1873. O seu nome não
consta na colecção do Museu do Hos-
pital de S. Luís.
A patologia cutânea que as peças re-
produzem é relativamente variada. Há
16 com o diagnóstico de eczema, 15
de tinha, 11 de acne, 10 de liquen
ruber, 8 de psoríase, 6 de tuberculose
cutânea, 3 de sifilis, 3 de lepra, 3 de
ectima e de impétigo, 2 de erisipela, 2
de micose fungóide, 7 de herpes, 5 de
lupus eritematoso, 2 de variola, 2 de

condilomas venéreos, 3 de sarnas, etc.
Como é natural, a numenclatura e o
diagnóstico das peças nem sempre
correspondem aos actuais. A nomen-
clatura e a classificação nosológica usa-
da por Vasseur é da escola de Alibert
(1768-1837) enquanto a empregue
por Baretta é a da escola de Robert
Willan (1757-1812). Os exemplares de
Baretta não teem, na peça, a indicação
da sua origem mas sabemos, pelo ca-
talogo do próprio museu, publicado
em 1889, 1893 e 1895, que todos são
de doentes das consultas do Hospital
de S. Luís, onde trabalhava. Os de Vas-
seur são de origem mais diversa. Mui-
tos não tem indicação, outros indicam,
no verso do suporte, o diagnóstico e o
serviço donde provem o doente:
«service de Mr Ricord (Hôpital du Mi-
di)», «service de Mr Gibert (Hôpital St.
Louis)», «service de Mr Devergie (Hôpi-
tal St.Louis)», «service de Mr Derruelles
(Hôpital Val de Grace)», «service de Mr
Cazenave (Hopital St. Louis)», etc.
As obras de Baretta são assinadas na
madeira que forma o suporte da peça:
na maioria dos casos tem apenas a assi-
natura J. Baretta, nalguns tem a assina-

tura J. Baretta, à Paris e mais raramente
a assinatura e a indicação «grand Prix
1889». Nas de Vasseur a assinatura está
sempre na cera da peça, por vezes es-
crevendo Vasseur à Paris. De notar que
todas as peças de Baretta tem etique-
tas do diagnóstico em francês enquanto
as de Vasseur são em português. Assi-
nalemos, como curiosidade, haver uma
peça, não datada, do Hospital de S.
Juan de Dios, de Madrid, oferecida por
Eugénio Olavide e executada por Hen-
rique Zofia, «escultor», reproduzindo
a hemiface e pescoço direito de uma
criança, com o diagnóstico de «escrofu-
lide esxudativa». Eugénio Olavide
(1836-1901) foi o primeiro represen-
tante da dermatologia cientifica em
Madrid, fundador do museu de figuras
de cera inaugurado em Dezembro de
18828.
As peças não-dermatológicas, em nú-
mero de 35, todas assinadas por Vas-
seur, reproduzem patologia variada,
com os diagnósticos segundo a classi-
ficação de J. Cruveilher (1791-1874),
fundador da Cátedra de Patologia em
Paris (1825), autor da «Anatomie Pa-
thologique du Corps Human» (1829-
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Fig. 2 – Comunicação interventricular
(Vasseur,1865)

Fig. 3 – «Osteosarcome de l’extremité
du péroné» (Vasseur, 1864)

Fig. 4 – «Cancro encephaloide melânico – diafragma»
(Vasseur, 1865)
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1835) e do «Traité d’Anatomie Patho-
logique» (1849-1864)5,12. São exemplos
os «cancros encephaloides» (11 peças)
do estomago, do figado, do ombro, do
coração, do pulmão, as «comunicações
interventriculares» (Fig.2), «apertos e
obliteração», «aneurisma», «hypotrofia»
do coração (10 exemplares), «osteo-
sarcoma» (Fig.3), «tumor e quisto he-
pático», «corpo fibroso do utero», «lipo-
ma retroesternal», etc. Com frequên-
cia a classificação é mais precisa como
por exemplo: - «2º grupo – an. comple-
ta – especie – hemaphroditismo femi-
nino», «10ª classe – dilatações – especie
– aneurisma circunscrito do coração»,
«18ª classe – degeneração organica –
especie – cancro encephaloide (melâ-
nico) – diafragrama» (Fig.4), «8ª classe
– apertos e obliterações – especie –
ap. cardiacos consecutivos».
O estado de conservação das peças é
relativamente bom. A principal degra-
dação é a coloração, por vezes bastante
esbatida ou com pequenas manchas
escuras. As peças de Vasseur estão em
melhor estado e parecem-nos mais
perfeitas.
Como indicamos, também o Instituto
de Anatomia Normal possue peças
adquiridas em Paris efectuadas por
Tramond (Preparateur et Fournisseur des
Facultés – Anatomie, Histoire Naturelle-
9, rue de l’École de Médecine – Paris),
por Auzoux, no mesmo endereço, e por
Jules Talrach (Modelateur d’Anatomie de

la Faculté de Médecine de Paris – 11, Rue
de l’École de Médecine – Paris), como
está indicado nas etiquetas no supor-
te das peças. Tramond, Auzoux e Vas-
seur eram colaboradores ou sócios pois
tem o mesmo endereço. Notemos que
as peças anatómicas são assinadas por
Tramond e por Auzoux e as de pato-
logia cutânea ou outra por Vasseur,
como se cada um tivesse a sua «espe-
cialização». Assinalemos que todas as
peças de Auzoux existentes na Facul-
dade são em papel amassado. Tramond
deve ter sido, nos fins do século XIX,
o grande fornecedor europeu de mo-
delos anatómicos pois existem exem-
plares nos museus de história natural
ou de medicina em diversos países,
como na Alemanha (Tubingen, Mun-
ster,...), na Escócia, em Filadélfia, em
Sydney, etc.
Na lista das «peças de anatomia clásti-
ca e em cera» da Anatomia Normal
adquiridas «desde 1877 até 1883» pu-
blicada no «Annuário da Universida-
de de Coimbra, do ano lectivo de 1885
a 1886»6 estão indicadas 14 peças, das
quais 7 de Auzoux e 4 de Tramond.
Curiosamente há ainda a indicação de
9 peças de Auzoux, de cerebros de vá-
rios animais (leão, ourangotango, chim-
pazé, elefante, cavalo, lobo, urso, pan-
tera e foca) cujo paradeiro desconhe-
cemos.
A actual colecção adquirida no século
XIX é constituida por 53 modelos, dos

quais 17 em papel amassado. Estes re-
produzem a anatomia do tronco e do
abdomen. Os de cera são na sua tota-
lidade de Tramond. Reproduzem uma
ou mais regiões anatómicas ou apenas
um orgão: – tronco e cabeça (Fig.5),
região pélvica, região escapular, vários
planos do crâneo e da região mamá-
ria, os diversos componentes do ouvi-
do e do globo ocular, a vascularização
da face (Fig.6), diversos planos do cere-
bro e espinal medula, os membros su-
periores (Fig.7), a espinal medula e os
nervos raquidianos, etc. O seu estado
de conservação é em geral bom, es-
tando protegidos por caixas de vidro
ou em pequenas redomas. São hoje
muito raramente utilizados. Porém, sub-
linhemos que o modelo da espinal me-
dula, adquirido circa 1877, está ainda
a ser utilizado nas aulas práticas (!!!)
mas infelizmente já com evidentes si-
nais de desgate.
Conhecemos a existência de outras fi-
guras de cera em instituições médicas
portuguesas. No Museu da História da
Medicina Maximiano de Lemos, da Fa-
culdade de Medicina da Universidade
do Porto, existem 112 peças, das quais
97 adquiridas em 1897, pelo Prof. Luís
Viegas, sendo pelo menos 13 da auto-
ria de J. Baretta. Esta colecção foi com-
pletada com fotografias, desenhos e
pinturas executadas por médicos, no-
meadamente pelo Prof. Abel Salazar
quando ainda estudante2. Porém de-
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Fig. 5 – Modelo de cera da anatomia da cabeça e tronco (Tramond, 1885) Fig. 6 – Vascularização do crânio (Tramond, 1885)
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vemos sobretudo realçar a colecção
de modelos dermatológicos, a mais nu-
merosa, do Museu Sá Penella integra-
do no Serviço de Dermatologia do Hos-
pital do Desterro que aquando do seu
recente encerramento foi transferido
para o Hospital dos Capuchos. Na mo-
nografia publicada em 1985, da auto-
ria de João Carlos Rodrigues7, médico
dermatologista daquele hospital, é fei-
to um pequeno historial: – a colecção
engloba 245 peças, das quais «92 tran-
sitaram do Serviço de Dermatologia do
Hospital dos Capuchos quando da sua
extinção e foram mandadas fazer por
Caeiro Carrasco. As restantes são pro-
priedade do Serviço de Dermatologia
do Hospital do Desterro e devem-se à
iniciativa de Sá Penella». É de subli-
nhar que a totalidade das peças foram
executadas «entre meados dos anos
trinta e quarenta» por artistas nacio-
nais, nem todos identificados. Há a refe-
rência a E. Anneda (estatuário ceroplás-
tico) e a Joaquim Barreiros, professor
da Escola Superior de Belas Artes e
artista da Fábrica de Porcelana de Vis-
ta Alegre8 e que a pintura estava a car-
go de Albino Cunha. O facto das pe-
ças terem sido executadas por artistas
locais explica certamente não apenas
o seu grande número mas também a
sua maior riqueza nosológica, superi-
or à da colecção de Coimbra. O facto
das peças mais antigas serem as de
Coimbra resulta, como indicamos, da
reforma do ensino na Universidade de
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Coimbra, nos fins do séc.XVIII, procu-
rando acompanhar os progressos no
centro da Europa (mas cujos efeitos
duraram infelizmente relativamente
pouco tempo...).Também é de subli-
nhar que o ensino da dermatologia em
Coimbra, embora iniciado em 1917,
pouco interessou os médicos e os pro-
fessores até há cerca de 50 anos e por-
tanto pouco ou nulo era o interesse
pela aquisição de material pedagógi-
co. Pelo contrário, em Lisboa a derma-
tologia teve um marcado desenvolvi-
mento desde a década dos anos 30,
graças à escola fundada por Thomás
de Mello Breyner e continuada por mui-
tos outros, com destaque para Sá Pe-
nella no Hospital do Desterro1.
Curiosamente as técnicas que os ar-
tistas utilizaram, quer em Paris quer
em Lisboa, não são totalmente conhe-
cidas. Cada artista devia ter o seu se-
gredo... Por exemplo, Baretta nunca re-
velou o seu método! Como acentuam
G. Tilles e D. Wallach11, a primeira eta-
pa da realização de uma figura obriga-
va uma estreita colaboração do molda-
dor com o médico: – «Era essencial
para o moldador, ignorando os carac-
teres mais importantes da doença a re-
produzir, aprender, em contacto com
o clínico, os pormenores que devia des-
tacar. De igual modo, era essencial que
o clínico verificasse a qualidade da re-
produção necessária ao ensino da der-
matologia». É conhecido que Baretta
assistiu durante dois anos às consul-
tas de Ch. Lailler antes de apresentar
o seu primeiro trabalho! A moldagem
acentava em três fases principais que
se sucediam: a obtenção do molde em
gesso, a elaboração da peça em cera
vertida no molde e o acabamento da
peça obtida. Era um trabalho moroso,
necessitando da colaboração e da pa-
ciência do paciente! Como foi escrito
era «un veritable cérémonial, était l’oc-
casion de relations priviligiées entre le
mouleur et le malade», e Baretta du-
rante o tempo de espera necessário à
secagem do gesso e da cera, «se met
au piano et le voilà qui berce son client
avec quelque vieille mélodie»11!
Julgamos que as peças anatómicas e
em especial as que reproduzem orgãos

viscerais, terão sido esculpidas, como
nos parece lógico, directamente em
gesso.
Em conclusão, esta nota pretende dar
a conhecer a existência da colecção
da Faculdade de Medicina de Coimbra
e relembrar as colecções do Museu Sá
Penella e do Museu Maximiliano de
Lemos. Pelo seu significado histórico
no ensino da medicina, pelo seu valor
pedagógico e artistico e pela sua rari-
dade em Portugal, somos da opinião
de J.C. Rodrigues, que estas colecções
devem ser consideradas Património
Nacional. A colecção da Faculdade de
Medicina de Coimbra, fazendo parte
do seu acervo histórico, agora em ela-
boração, será certamente integrada no
futuro Museu da Ciência da Universi-
dade.
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Fig. 7 – Membros superiores (Tramond, 1885)





Quando iniciamos um tratamento estabelecemos um plano para  
titular a dose para o efeito desejado ou de acordo com a tolerabilidade. 
Neste âmbito é indiferente se estamos a utilizar um genérico ou o 
original. Se o medicamento for passível de ser monitorizado via 
determinação de concentrações plasmáticas o mesmo princípio 
se aplica porque titularemos as doses até atingirmos de forma 
consistente a janela de concentrações plasmáticas definidas como 
adequadas para o medicamento em questão. 

Em conclusão, quando se inicia um tratamento a única razão 
para optar pelo genérico ou o original (não considerando agora a 
questão do preço), tratando-se ou não de medicamentos de dose 
crítica, é uma eventual expressão de uma preferência por parte 
do doente.

A questão da substituibilidade, ou seja, trocar o original de 
um determinado medicamento pelo respectivo genérico quando 
o tratamento já está em curso tem algumas particularidades 
que vão para além da simples permutabilidade discutida 
acima. Para elucidar estas particularidades procedemos a 
uma análise sequencial da literatura publicada sobre o tópico 
nos últimos 5 anos  e identificável na PUBMED pelos termos 
“interchangeability” e “generics”. Tipo de problemas mais debatidos 

A existência de “diferentes originais” não bioquivalentes entre 1. 
si[9,10]. É problema próprio de medicamentos antigos, anteriores 
às leis de protecção de patentes em vigor, sendo uma situação 
pertinente para a digoxina e varfarina. Em termos teóricos, 
a questão é mais relevante para a digoxina do que para 
varfarina, na medida em que os doentes anticoagulados são 
monitorizados através do INR e é sempre possível fazer os 
ajustes necessários na dose mesmo que eles sejam resultado 
de pequenas variações farmacocinéticas entre formulações.  

Preocupação com a eventual incorreção na transferência 2. 
de resultados de bioequivalência obtidos em voluntários 
saudáveis para grupos particulares de doentes. Preocupação  

aplicável sobretudo a medicamentos usados no tratamento 
de doenças graves tais como os anti-epilépticos[11], os 
imunosupressores[12], em particular a ciclosporina , e psico-
trópicos, em particular a clozapina.[13] Uma análise detalhada 
da eventual ocorrência real de problemas atribuíveis à troca 
de medicamentos originais por genéricos mostra que o seu 
potencial impacto em termos de saúde pública é diminuto.  

 A substituição do original por genérico ou vice-versa, ou 
de genéricos entre si, pode ser controlada através de uma 
monitorização intensiva dos níveis séricos, quando se trata 
de medicamentos de difícil titulação como a ciclosporina. 
Há, no entanto, que avaliar se essa monitorização mantém a 
substituição custo-efectiva.

 
 A Liga Italiana para prevenção da Epilepsia[14] analisou 

sistematicamente a literatura relativa a dados sobre efeitos 
adversos da troca de antiepilépticos originais por genéricos. 
Nesse relatório os peritos afirmam que utilização de 
genéricos é uma medida de valor no tratamento da epilepsia 
e que apenas em alguns casos especiais se deve evitar a 
substituição.

CONCLUSÃO

Em conclusão podemos afirmar que o risco de inequivalência 
terapêutica entre medicamentos originais e genéricos que cumprem 
os requisitos de licenciamento é muito pequeno, embora não 
seja inexistente para casos muito concretos. Em termos gerais 
podemos dizer que face aos dados científicos existentes, que 
no seu conjunto são bastante robustos, é possível aceitar a 
permutabilidade e a substituibilidade dos originais por genéricos 
como regra geral e acautelar os mecanismos para que os mé-
dicos possam impedir a substituição em casos particulares bem 
definidos. 
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Após aprovação no plenário das Secções Regionais da Ordem dos Médicos, a

16 de Setembro de 2008, foi publicado no dia 13 de Janeiro de 2009, na 2ª

Série do Diário da República, o novoCódigo Deontológico, cujo texto definiti-

vo aqui se transcreve.

Novo Código Deontológico

ORDEM DOS MÉDICOS

Regulamento n.º 14/2009

Preâmbulo

Um Código Deontológico destinado a médicos é um conjun-
to de normas de comportamento, cuja prática não só é reco-
mendável como deve servir de orientação nos diferentes
aspectos da relação humana que se estabelece no decurso
do exercício profissional.
Nele se contêm sempre dois tipos de normas: um primeiro,
que diz respeito aos princípios éticos fundamentais, que
são imutáveis nos tempos e nos lugares, encontrando-se
fora e acima de conceitos ideológicos ou políticos; são
exemplos bem marcantes o respeito pela vida humana e
pela sua dignidade essencial, o dever da não-discrimina-
ção, a protecção dos diminuídos e dos mais fracos, o de-
ver de segredo médico, o dever de solidariedade e o dever
de entreajuda e respeito entre profissionais, bem como o
de contribuir para o progresso da medicina. São igual-
mente exemplos as normas que resultem directamente da
aplicação de princípios éticos fundamentais como o prin-
cípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia
e da justiça.
Existe um segundo tipo de normas, que se podem designar
parcialmente por acidentais, que, embora úteis e mesmo ne-
cessárias, podem variar no tempo e no lugar. Entre elas en-
contramos como exemplos a publicidade médica e os hono-
rários, as relações com as administrações públicas, o exercí-
cio da Medicina em instituições de saúde ou as relações
técnicas com outros profissionais. São normas que derivam
dos usos e costumes, bem como da cultura própria das co-
munidades onde se originam.
Além destes dois tipos de normas podem existir novos fac-
tos que o progresso das ciências obriga a tomar em conside-
ração sob um ponto de vista ético. A intervenção genética,
de que o modelo mais falado foi a clonagem; os novos con-
ceitos de avaliação da morte; e o desenvolvimento das pos-
sibilidades e das técnicas de transplantação são, entre ou-
tros, novos problemas que é necessário introduzir num Có-
digo Deontológico.

Igualmente alguns princípios, como o da defesa intransigen-
te da vida, que é imprescindível manter, devem ser aborda-
dos à luz da reflexão ética e científica, atento o facto incon-
tornável de não haver uma posição unânime sobre o momen-
to do seu início. Assume assim, nesta matéria, uma impor-
tância particular a reflexão ética do médico à luz das suas
convicções, dos conhecimentos científicos mais actuais e
dos valores em presença.
Em todas as circunstâncias, as condutas que o Código pos-
tula estão condicionadas pela informação científica disponí-
vel, pelas recomendações da Ordem e pelo princípio ético
geral da prudência, sem prejuízo do direito à objecção de
consciência, inclusive em relação à legislação em vigor.
Um Código Deontológico é, afinal, tal como a Ética Médica
que lhe dá origem, algo em permanente evolução, actualização
e adaptação à realidade. Por outro lado, inscrevendo-se os
códigos deontológicos profissionais no acervo jurídico de
uma determinada sociedade, e retirando a sua força vincu-
lativa da auto-regulação outorgada à organização que o adop-
tou, integram-se no quadro legislativo geral.
Sem prejuízo de os tribunais, por aplicação da Lei, poderem
tornar ineficazes as decisões disciplinares que resultam da
sua aplicação, não pode o Código Deontológico deixar de
reflectir a Ética Médica e só esta.
Se aos médicos e só a estes compete adaptar e alterar o seu
Código Deontológico, estão os médicos vinculados a dar
testemunho de princípios éticos universais que estruturam e
tornam significante a sua cultura e a sua existência como
profissão.
No texto normativo que se apresenta a seguir quiseram man-
ter-se bem claras as regras deontológicas fundamentais; pro-
curaram actualizar-se aspectos relacionados com os conhe-
cimentos actuais da ciência médica; tenta-se uma maior sim-
plificação, aliviando o texto de referências exaustivas de re-
gras que estão consagradas na legislação.
Assim, em cumprimento do estabelecido na alínea a) do arti-
go 6.º e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea b)
do art.º 57.º, da alínea j) do artigo 64.º, com observância do
artigo 80.º, todos do Estatuto da Ordem dos Médicos, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de Julho,  com as
alterações introduzidas pelos Decretos Lei n.º 326/87, de 01
de Setembro e n.º  217/94, de 20 de Agosto foi aprovado o
seguinte Código Deontológico:

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
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TÍTULO I

Disposições gerais
CAPÍTULO I

Princípios gerais
Artigo 1.º

(Deontologia Médica)
A Deontologia Médica é o conjunto de regras de natureza
ética que, com carácter de permanência e a necessária ade-
quação histórica na sua formulação, o médico deve observar
e em que se deve inspirar no exercício da sua actividade
profissional, traduzindo assim a evolução do pensamento
médico ao longo da história e tem a sua primeira formulação
no código hipocrático.

Artigo 2.º
(Âmbito)

1. As disposições reguladoras da Deontologia Médica são
aplicáveis a todos os médicos no exercício da sua profissão,
independentemente do regime em que esta seja exercida.
2. O disposto no número anterior não é prejudicado pelo facto
de, num caso concreto, em face da legislação em vigor, não ser
possível a sua aplicação ou sancionada a sua violação.
3. Nas circunstâncias do número anterior, as disposições
deste Código mantêm-se com carácter indicativo ético, po-
dendo ser alegadas designadamente para efeito de objecção
de consciência.

Artigo 3.º
(Independência dos médicos)

1. O médico, no exercício da sua profissão, é técnica e deonto-
logicamente independente e responsável pelos seus actos.
2. Em caso algum o médico pode ser subordinado à orienta-
ção técnica e deontológica de estranhos à profissão médica
no exercício das funções clínicas.
3. O disposto no número anterior não contraria a existência
de hierarquias técnicas institucionais, legal ou
contratualmente estabelecidas, não podendo, contudo, em
nenhum caso, um médico ser constrangido a praticar actos
médicos contra sua vontade, sem prejuízo do disposto no
artigo 7.º e 41.º, número 1.

Artigo 4.º
(Competência exclusiva da Ordem dos Médicos)

1. O reconhecimento da responsabilidade dos médicos emer-
gente de infracções à Deontologia Médica é uma competên-
cia disciplinar exclusiva da Ordem.
2. Quando as violações à Deontologia Médica se verifiquem
em relação a médicos que exerçam a sua profissão vincula-
dos a entidades públicas, cooperativas sociais ou privadas
devem estas entidades limitar-se a comunicar à Ordem as
presumíveis infracções.

3. Se a factualidade das infracções deontológicas e técnicas
preencher também os pressupostos de uma infracção discipli-
nar incluída na competência legal daquelas entidades, as res-
pectivas competências devem ser exercidas separadamente.

CAPÍTULO II

Deveres dos médicos
Artigo 5.º

(Princípio geral)
1. O médico deve exercer a sua profissão com o maior respei-
to pelo direito à protecção da saúde das pessoas e da comu-
nidade.
2. O médico não deve considerar o exercício da Medicina
como uma actividade orientada para fins lucrativos, sem pre-
juízo do seu direito a uma justa remuneração.
3. São condenáveis todas as práticas não justificadas pelo
interesse do doente ou que pressuponham ou criem falsas
necessidades de consumo.
4. O médico, no exercício da sua profissão, deve igualmente,
e na medida que tal não conflitue com o interesse do seu
doente, proteger a sociedade, garantindo um exercício cons-
ciente, procurando a maior eficácia e eficiência na gestão
rigorosa dos recursos existentes.
5. São ainda deveres dos médicos todos aqueles referidos
no Estatuto da Ordem dos Médicos, nomeadamente no seu
artigo 13.º.

Artigo 6.º
(Proibição de discriminação)

O médico deve prestar a sua actividade profissional sem
qualquer forma de discriminação.

Artigo 7.º
(Situação de urgência)

O médico deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar
tratamento de urgência a pessoas que se encontrem em peri-
go imediato, independentemente da sua função específica
ou da sua formação especializada.

Artigo 8.º
(Greve de médicos)

1. Os médicos são titulares do direito constitucional e legal-
mente regulamentado de fazer greve.
2. O exercício de tal direito não pode, contudo, violar os
princípios de Deontologia Médica, devendo os médicos as-
segurar os cuidados inadiáveis aos doentes.
3. Devem ser sempre garantidos os serviços mínimos, que,
caso não se obtenha outra definição, se entende como os
disponibilizados aos domingos e feriados.

Artigo 9.º
(Actualização e preparação científica)

O médico deve cuidar da permanente actualização da sua
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cultura científica e da sua preparação técnica, sendo dever
ético fundamental o exercício profissional diligente e tecni-
camente adequado às regras da arte médica (leges artis).

Artigo 10.º
(Dignidade)

Em todas as circunstâncias deve o médico ter comportamen-
to público e profissional adequado à dignidade da sua pro-
fissão, sem prejuízo dos seus direitos de cidadania e liberda-
de individual.

CAPÍTULO III

Publicidade
Artigo 11.º

(Princípio geral)
Atenta a necessidade de credibilidade e de correspondên-
cia com o n.º. 3 do artigo 5.º, na divulgação da sua activida-
de o médico deve abster-se de propaganda e de auto-
promoção.

Artigo 12.º
(Proibições)

1. É proibida ao médico toda a espécie de publicidade que
não seja meramente informativa das condições de atendi-
mento ao público e da sua competência profissional, cujo
título esteja reconhecido pela Ordem.
2. É especialmente vedado aos médicos:

a) Promover, fomentar ou autorizar notícias referentes a
medicamentos, métodos de diagnóstico ou de terapêutica,
a resultados dos cuidados que haja ministrado no exercí-
cio da sua profissão, casos clínicos ou outras questões
profissionais a si confiadas, ou de que tenha conhecimen-
to, com intuitos propagandísticos próprios ou de estabe-
lecimento em que trabalhe;
b) Promover ou de qualquer forma incentivar a divulgação
de agradecimentos públicos, qualquer que seja o meio de
comunicação utilizado, relativos à sua qualidade profissi-
onal ou ao resultado dos cuidados de saúde que haja mi-
nistrado.

3. É particularmente grave a divulgação de informação sus-
ceptível de ser considerada como garantia de resultados ou
que possa ser considerada publicidade enganosa.

Artigo 13.º
(Permissões)

São admitidas as seguintes formas de publicidade:
a) A afixação de tabuletas no exterior dos consultórios;
b) A utilização de cartões-de-visita, papel timbrado e de re-
ceitas;
c) A publicação de anúncios em jornais ou revistas de carác-
ter geral e listas telefónicas, bem como na internet e noutros
meios de natureza análoga, em conformidade com o disposto
no artigo 16.º.

Artigo 14.º
(Tabuletas)

As tabuletas afixadas no exterior dos consultórios, residência
ou locais de actividade do médico, apenas poderão conter:

a) Nome ou nome clínico;
b) Designação da qualidade de médico, da especialidade
ou competência cuja menção seja autorizada pela Ordem;
c) Título profissional em conformidade com o artigo 18.º;
d) Local, número de telefone, fax, correio electrónico e ho-
rário de exercício profissional.

Artigo 15.º
(Receitas médicas)

1. Encontram-se abrangidos pelo número b) do artigo 13.º e
são válidos como receitas médicas:

a) Impressos em uso nas unidades constituintes do Servi-
ço Nacional de Saúde ou noutras entidades prestadoras
de cuidados de saúde, desde que não violem as disposi-
ções deontológicas;
b) Impressos legalmente obrigatórios para grupos particu-
lares de fármacos ou produtos de uso médico;
c) Folhas de papel ou outro material que suporte a escrita
de dimensão igual ou inferior a A4 onde constem o nome,
a morada e o número de inscrição na Ordem.
d) Poderão ser válidas como receitas, formas desmateria-
lizadas, nomeadamente as que resultem de transmissão
electrónica, desde que garantam a confidencialidade e
mediante prévia aprovação pela Ordem.

2. As receitas médicas poderão conter as menções constan-
tes no artigo 14.º.
3. Não são válidas como receitas as emitidas em papel tim-
brado de entidades comerciais, bem como as que contenham
menções publicitárias ou informação promocional não referi-
da no artigo 14.º.

Artigo 16.º
(Publicação de anúncios)

A publicação de anúncios em jornais ou revistas de carácter
geral, listas telefónicas gerais e classificadas, bem como a
divulgação de informações na internet, tem de revestir for-
ma discreta e prudente, com respeito pelo disposto nos arti-
gos 12.º e 14.º.

Artigo 17.º
(Designação de especialidades)

É permitido complementar a designação da especialidade,
subespecialidade ou competência, para os efeitos dos arti-
gos 14.º, 15.º e 16.º, por expressões mais correntes e perceptí-
veis pelos doentes, mediante autorização prévia da Ordem.

Artigo 18.º
(Títulos profissionais e académicos)

1. Para os efeitos dos artigos 14.º, 15.º e 16.º, não é permitido
aos médicos a utilização em receitas, tabuletas, cartões-de-
visita, ou em quaisquer impressos utilizados e destinados à
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actividade clínica e acessíveis aos doentes, outros títulos
para além dos adiante designados que ficam expressamente
permitidos:

a) Médico – A todos os licenciados em Medicina inscritos
na Ordem;
b) Interno do Internato Médico de... – A todos os médicos
que frequentam o Internato da respectiva especialidade;
c) Médico Especialista (eventualmente seguido da indica-
ção da especialidade, subespecialidade ou competência
reconhecida pela Ordem) – A todos os médicos inscritos
nos quadros dos Colégios de Especialidade da Ordem e
que possuam reconhecimento da subespecialidade ou
competência mencionada.
d) Graus de Carreira Médica – A todos os médicos especi-
alistas que os tenham obtido;
e) Categorias, Graus e Títulos Académicos – A todos os
médicos cuja categoria, grau ou título seja reconhecido
por uma Universidade portuguesa e que exerçam ou te-
nham exercido de forma sustentada a docência da discipli-
na correspondente à actividade clínica divulgada.

2. É particularmente vedado aos médicos utilizar na prática
clínica quaisquer títulos ou designações derivados de pro-
vas, concursos ou formação nacional ou internacional que
não correspondam à área específica de especialização clínica
e que não tenham obtido a prévia concordância da Ordem.

Artigo 19.º
(Publicitação de estudos, investigações ou descobertas

científicas)
1. A publicitação de estudos, investigações ou descobertas
científicas deve ser feita através de revistas ou de outras
publicações de carácter estritamente técnico-científico, sen-
do vedada a sua publicitação noutros meios de comunica-
ção social com fins de autopromoção.
2. É obrigatória a menção de eventuais interesses em
presença.

Artigo 20.º
(Colaboração com os meios de comunicação social)

1. Sem prejuízo das normas respeitantes ao segredo profissio-
nal, o médico poderá divulgar informação de carácter clínico
relevante para o público, que deve ser feita de forma cientifica-
mente correcta, facilmente perceptível, contextualizada com
as indicações clínicas, resultados obtidos e alternativas.
2. O médico não deve fomentar notícias referentes à sua pes-
soa que possam, de alguma forma, consubstanciar publici-
dade à sua actividade profissional.

Artigo 21.º
(Sociedades comerciais)

As sociedades comerciais que utilizam na sua denominação
social o nome de um médico inscrito na Ordem consideram-
se englobadas nas disposições deste Código, devendo os
médicos que nelas possuam participações sociais zelar pelo
cumprimento destes princípios.

CAPITULO IV

Consultórios médicos

Artigo 22.º
(Consultório médico)

1. O consultório médico é o local de trabalho onde o médico
exerce, de um modo autónomo, actividade profissional li-
beral.
2. É dever do médico comunicar à Ordem, no prazo de ses-
senta dias a contar do início da actividade, a localização do
seu consultório.
3. O médico tem obrigação de comunicar à Ordem a activida-
de que pretende realizar no seu consultório quando ela exce-
da o estrito âmbito da consulta e envolva qualquer espécie
de tratamento cirúrgico ou endoscópico, sob anestesia geral
ou intervenção de risco equivalente.
4. É vedado o exercício dos actos médicos referidos no nú-
mero anterior sem que os órgãos próprios da Ordem dos
Médicos procedam à vistoria do consultório e à emissão de
parecer favorável.

Artigo 23.º
(Instalações e meios técnicos)

1. O consultório médico deve ter instalações e meios técni-
cos adequados ao exercício da profissão.
2. Não devem ser realizadas actividades em condições que
possam comprometer a qualidade dos actos médicos e o res-
pectivo segredo.

Artigo 24.º
(Localização)

O consultório médico não deve situar-se no interior de
instalações de entidades não médicas das áreas dos cui-
dados de saúde, nomeadamente as que prossigam fins
comerciais.

Artigo 25.º
(Condições funcionais do consultório)

O consultório médico deve ter condições que garantam a
independência da profissão, nomeadamente:

a) Possuir porta de acesso diferente daquela pela qual se
acede a qualquer entidade dedicada a outros fins, nomea-
damente qualquer entidade não médica nos termos do arti-
go 24.º, com excepção do consultório instalado em habita-
ção do médico, desde que o respectivo espaço tenha ex-
clusivamente esse fim;
b) Possuir equipamento adequado ao exercício dos actos
médicos propostos, sendo o médico livre na sua utiliza-
ção, sem condicionantes para a realização de quaisquer
actos complementares por parte de eventuais proprietári-
os do equipamento;
c) Possuir serviços de apoio, nomeadamente salas de es-
pera e lavabos para utilização dos doentes, sem que essa
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utilização seja condicionada pela frequência de qualquer
entidade a que se refere o artigo 24.º;
d) Possuir sistema de marcação de consultas que não obri-
gue o doente à frequência de qualquer entidade a que se
refere o artigo 24.º.

Artigo 26.º
(Fiscalização do consultório)

1. A Ordem pode, através dos seus órgãos próprios, proce-
der à vistoria do consultório para verificação das condições
exigidas nos artigos 23.º a 25.º.
2. Quando, na vistoria mencionada no número anterior, se
verificar que o consultório não preenche as condições
para o exercício profissional, a Ordem determinará a obri-
gação de as reunir no prazo de noventa dias ou, no caso
de desconformidade grave ou continuada, o seu encerra-
mento.

Artigo 27°
(Prescrições médicas)

As prescrições fornecidas pelo médico deverão ser elabora-
das de forma a poderem ser apresentadas em estabelecimen-
to da escolha do doente.

Artigo 28.º
(Proibição de substituição)

1. O médico, temporária ou definitivamente privado do direi-
to de exercer a profissão por decisão judicial ou disciplinar,
não pode fazer-se substituir no seu consultório durante o
cumprimento da pena, salvo determinação em contrário da
própria decisão.
2. A proibição prevista no número anterior não dispensa o
médico de tomar as medidas adequadas para assegurar a
continuidade dos cuidados médicos aos doentes em trata-
mento até ao início da execução da pena, devendo comunicá-
las à Ordem dos Médicos.

Artigo 29.º
(Transmissibilidade de consultório)

É vedado aos médicos que exercem a profissão em con-
sultório adquirido por transmissão utilizar o nome ou de-
signação do médico anterior em qualquer acto da sua ac-
tividade profissional, inclusive na identificação do pró-
prio consultório.

Artigo 30.º
(Consultórios detidos por sociedades)

Os consultórios detidos por sociedades consideram-se
abrangidos pelo estabelecido neste Código, respondendo o
seu director clínico pelo cumprimento das suas disposições,
independentemente das responsabilidades individuais que
caibam a cada médico.

TÍTULO II

O médico ao serviço do doente
CAPÍTULO I

Qualidade dos cuidados médicos

Artigo 31.º
(Princípio geral)

O médico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender
um doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao
seu alcance, agindo sempre com correcção e delicadeza, no
exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, conser-
var a vida e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos, nome-
adamente nos doentes sem esperança de cura ou em fase
terminal, no pleno respeito pela dignidade do ser humano.

Artigo 32.º
(Isenção e liberdade profissionais)

1. O médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência e
pela sua consciência.
2. O médico tem liberdade de escolha de meios de diagnósti-
co e terapêutica, devendo, porém, abster-se de prescrever
desnecessariamente exames ou tratamentos onerosos ou de
realizar actos médicos supérfluos.

Artigo 33.º
(Condições de exercício)

1. O médico deve exercer a sua profissão em condições que
não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e a especifi-
cidade da sua acção, não aceitando situações de interferên-
cia externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clíni-
cos e éticos e de actuar em conformidade com as leges artis.
2. O médico tem o dever de comunicar à Ordem todas as
tentativas de condicionar a liberdade do seu exercício ou de
imposição de condições que prejudiquem os doentes.

Artigo 34.º
(Responsabilidade)

1. O médico é responsável pelos seus actos e pelos pratica-
dos por profissionais sob a sua orientação, desde que estes
não se afastem das suas instruções, nem excedam os limites
da sua competência.
2. Nas equipas multidisciplinares, a responsabilidade de cada
médico deve ser apreciada indidividualmente.

Artigo 35.º
(Tratamentos vedados ou condicionados)

1. O médico deve abster-se de quaisquer actos que não este-
jam de acordo com as leges artis.
2. Exceptuam-se os actos não reconhecidos pelas leges artis,
mas sobre os quais se disponha de dados promissores, em
situações em que não haja alternativa, desde que com con-
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sentimento do doente ou do seu representante legal, no caso
daquele o não poder fazer, e ainda os actos que se integram
em protocolos de investigação, cumpridas as regras que
condicionam a experimentação em e com pessoas humanas.

Artigo 36.º
(Respeito por qualificações e competências)

1. O médico não deve ultrapassar os limites das suas qualifi-
cações e competências.
2. As especialidades, subespecialidades, competências e
formações reconhecidas pela Ordem devem ser tidas em con-
ta.
3. Quando lhe pareça indicado, deve pedir a colaboração de
outro médico ou indicar ao doente um colega que julgue
mais qualificado.
4. Quando delegar competências noutros profissionais de
saúde, médicos ou não médicos devidamente habilitados, é
dever do médico não ultrapassar nesta delegação as compe-
tências destes profissionais, sendo também responsável
pelos actos delegados nos termos do artigo 34.º.
5. Excepto em situações de emergência em que não possa
recorrer em tempo útil a colega competente, o médico não
pode, em caso algum, praticar actos médicos para os quais
reconheça não ser capaz ou não possuir a competência técni-
ca e capacidade física e mentais exigíveis.
6. Não é permitida a delegação de actos médicos quando se
transfira para não médicos as competências de estabeleci-
mento do diagnóstico, prescrição ou gestão clínica autóno-
ma de doentes.

Artigo 37.º
(Objecção de consciência)

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 éticos, morais,
religiosos, filosóficos ou humanitários.
2. O exercício da objecção de consciência deverá ser comuni-
cado à Ordem, em documento registado, sem prejuízo de de-
ver ser imediatamente comunicada ao doente ou a quem no
seu lugar prestar o consentimento.
3. A objecção de consciência não pode ser invocada em situ-
ação urgente e que implique perigo de vida ou grave dano
para a saúde e se não houver outro médico disponível a
quem o doente possa recorrer, nos termos do número 1 do
artigo 41.º.

Artigo 38°
(Objecção técnica)

A recusa de subordinação a ordens técnicas oriundas de
hierarquias institucionais, legal ou contratualmente estabe-
lecidas, ou a normas de orientação adoptadas institucional-
mente, só pode ser usada quando o médico se sentir cons-
trangido a praticar ou deixar de praticar actos médicos, con-
tra a sua opinião técnica, devendo, nesse caso, justificar-se
de forma clara e por escrito.

Artigo 39.º
(Dever de respeito)

1. O médico deve sempre respeitar a pessoa do doente.
2. A idade, o sexo, as convicções do doente, bem como a
natureza da doença são elementos que devem ser tidos em
consideração no exame clínico e tratamento do doente.
3. A situação de vulnerabilidade que caracteriza a pessoa
doente, bem como a dependência física e emocional que se
pode estabelecer entre esta e o seu médico, torna o assédio
sexual uma falta particularmente grave quando praticada pelo
médico.
4. O médico tem o direito de exigir condições para a prática
médica que permitam o cumprimento deste artigo.

Artigo 40.º
(Livre escolha pelo doente)

1. O doente tem o direito de escolher livremente o seu médi-
co, nisso residindo um princípio fundamental da relação en-
tre o doente e o médico, que este deve respeitar e defender.
2. O médico assistente deve respeitar o direito do doente a
mudar de médico, devendo mesmo antecipar-se, por dignida-
de profissional, à menor suspeita de que tal vontade exista.

Artigo 41.º
(Direito de recusa de assistência)

1. O médico pode recusar-se a prestar assistência a um doen-
te, excepto quando este se encontrar em perigo iminente de
vida ou não existir outro médico de qualificação equivalente
a quem o doente possa recorrer.
2. O médico pode recusar-se a continuar a prestar assistên-
cia a um doente, quando se verifiquem cumulativamente os
seguintes requisitos:

a) Não haja prejuízo para o doente, nomeadamente por lhe
ser possível assegurar assistência por médico de qualifi-
cação equivalente;
b) Tenha fornecido os esclarecimentos necessários para a
regular continuidade do tratamento;
c) Tenha advertido o doente ou a família com a antecedên-
cia necessária a assegurar a substituição.

3. A incapacidade para controlar a doença não justifica o
abandono do doente.

Artigo 42.º
(Direito de recusa de acto ou exame)

O médico pode recusar qualquer acto ou exame cuja indica-
ção clínica lhe pareça mal fundamentada.

Artigo 43.º
(Referenciação)

1. O médico, ao referenciar o doente ou ao ajudá-lo na esco-
lha de outro médico, nomeadamente especialista, deve gui-
ar-se apenas pelo seu conhecimento profissional e pelo inte-
resse daquele.
2. Nos termos do número anterior, , o médico pode livremen-
te recomendar ao doente quaisquer estabelecimentos ou
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entidades prestadoras de cuidados de Saúde, seja qual for a
sua natureza e independentemente do sector ou organiza-
ção em que funcionalmente aqueles se integrem, sem prejuí-
zo do disposto no artigo 24.º.
3. É considerada violação ética grave a partilha de honorári-
os (dicotomia), traduzida na percepção de vantagens finan-
ceiras, patrimoniais ou outras, pela referenciação do doente.

Artigo 44.º
(Esclarecimento do médico ao doente)

1. O doente tem o direito a receber e o médico o dever de
prestar o esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e
o prognóstico da sua doença.
2. O esclarecimento deve ser prestado previamente e incidir
sobre os aspectos relevantes de actos e práticas, dos seus
objectivos e consequências funcionais, permitindo que o
doente possa consentir em consciência.
3. O esclarecimento deve ser prestado pelo médico com pala-
vras adequadas, em termos compreensíveis, adaptados a cada
doente, realçando o que tem importância ou o que, sendo
menos importante, preocupa o doente.
4. O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do
doente, a sua capacidade de compreensão e o seu nível cul-
tural.
5. O esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em
função dos dados probabilísticos e dando ao doente as in-
formações necessárias para que possa ter uma visão clara da
situação clínica e optar com decisão consciente.

Artigo 45.º
(Consentimento do doente)

1. Só é válido o consentimento do doente se este tiver capa-
cidade de decidir livremente, se estiver na posse da informa-
ção relevante e se for dado na ausência de coacções físicas
ou morais.
2. Sempre que possível, entre o esclarecimento e o consenti-
mento deverá existir intervalo de tempo que permita ao do-
ente reflectir e aconselhar-se.
3. O médico deve aceitar e pode sugerir que o doente procure
outra opinião médica, particularmente se a decisão envolver
grandes riscos ou graves consequências.

Artigo 46.º
(Doentes incapazes de dar o consentimento)

1. No caso de menores ou de doentes com alterações
cognitivas que os torne incapazes, temporária ou definitiva-
mente, de dar o seu consentimento, este deve ser solicitado
ao seu representante legal, se possível.
2. Se houver uma directiva escrita pelo doente exprimindo a
sua vontade, o médico deve tê-la em conta quando aplicável
à situação em causa.
3. A opinião dos menores deve ser tomada em consideração,
de acordo com a sua maturidade, mas o médico não fica de-
sobrigado de pedir o consentimento aos representantes le-
gais daqueles.

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 comunica-
rem a sua opinião, entendendo-se como melhor interesse do
doente a decisão que este tomaria de forma livre e esclarecida
caso o pudesse fazer.
5. Os representantes legais ou os familiares podem ajudar a
esclarecer o que os doentes quereriam para eles próprios se
pudessem manifestar a sua vontade.
6. Quando se considerar que as decisões dos representantes
legais ou dos familiares são contrárias aos melhores interes-
ses do doente, os médicos devem requerer o suprimento
judicial de consentimento para salvaguardar os interesses e
defender o doente.

Artigo 47.º
(Consentimento implícito)

O médico deve presumir o consentimento dos doentes nos
seguintes casos:

a) Em situações de urgência, quando não for possível ob-
ter o consentimento do doente e desde que não haja qual-
quer indicação segura de que o doente recusaria a inter-
venção se tivesse a possibilidade de manifestar a sua von-
tade;
b) Quando só puder ser obtido com adiamento que impli-
que perigo para a vida ou perigo grave para a saúde;
c) Quando tiver sido dado para certa intervenção ou trata-
mento, tendo vindo a realizar-se outro diferente, por se ter
revelado imposto como meio para evitar perigo para a vida
ou perigo grave para a saúde, na impossibilidade de obter
outro consentimento.

Artigo 48.º
(Formas de consentimento)

1. O consentimento pode assumir a forma oral ou escrita.
2. O consentimento escrito e/ou testemunhado é exigível em
casos expressamente determinados pela lei ou regulamento
deontológico.
3. No caso de menores ou incapazes, o consentimento
será dado pelos pais ou representantes legais, mas o médi-
co não fica dispensado de tentar obter a concordância do
doente, nos termos do número 3 e 6 do artigo 46.º e do
artigo 52.º.

Artigo 49°
(Recusa de exames e tratamentos)

1. Se o doente, a família ou o representante legal, esgotadas
todas as formas de esclarecimento adequadas, recusarem os
exames ou tratamentos indicados pelo médico, pode este
recusar-se a assisti-lo nos termos do artigo 4.º, sem prejuízo
do disposto na parte final do n.º 6 do artigo 46.º.
2. Em caso de perigo de vida de doente com capacidade para
decidir, a recusa de tratamento imediato que a situação impo-
nha só pode ser feita pelo próprio doente, expressamente e
sem quaisquer coacções.
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Artigo 50.º
(Revelação de diagnóstico e prognóstico)

1. O diagnóstico e o prognóstico devem, por regra, ser sem-
pre revelados ao doente, em respeito pela sua dignidade e
autonomia.
2. A revelação exige prudência e delicadeza, devendo ser
efectuada em toda a extensão e no ritmo requerido pelo doen-
te, ponderados os eventuais danos que esta lhe possa cau-
sar.
3. A revelação não pode ser imposta ao doente, pelo que não
deve ser feita se este não a desejar.
4. O diagnóstico e prognóstico só podem ser dados a conhe-
cer a terceiros, nomeadamente familiares, com o consenti-
mento expresso do doente, a menos que este seja menor ou
cognitivamente incompetente, sem prejuízo do disposto no
artigo 89.º deste Código.

Artigo 51.º
(Respeito pelas crenças e interesses do doente)

1. O médico deve respeitar as opções religiosas, filosóficas
ou ideológicas e os interesses legítimos do doente.
2. Todo o doente tem o direito a receber ou a recusar confor-
to moral e espiritual, nomeadamente o auxílio de um membro
qualificado da sua própria religião.
3. Se o doente ou, na incapacidade deste, os seus familiares
ou representantes legais quiserem chamar um ministro ou
outro membro de qualquer culto, um notário ou outra entida-
de legalmente competente, o médico tem o dever de o possi-
bilitar no momento que considere mais oportuno.

Artigo 52.º
(Menores, idosos e deficientes)

O médico deve usar de particular solicitude e cuidado para
com o menor, o idoso ou o deficiente, especialmente quando
verificar que os seus familiares ou outros responsáveis não
são suficientemente capazes ou cuidadosos para tratar da
sua saúde ou assegurar o seu bem-estar.

Artigo 53.º
(Protecção de diminuídos e incapazes)

Sempre que o médico, chamado a tratar um menor, um idoso,
um deficiente ou um incapaz, verifique que estes são vítimas
de sevícias, maus-tratos ou assédio, deve tomar providênci-
as adequadas para os proteger, nomeadamente alertando as
autoridades competentes.

Artigo 54.º
(Acompanhante do doente e limitação de visitas)

1.  O médico respeitará o desejo do doente de fazer-se acom-
panhar por alguém da sua confiança, excepto quando tal pos-
sa interferir com o normal desenvolvimento do acto médico.
2. O médico pode limitar o horário e a duração das visitas de
terceiros aos doentes sob sua responsabilidade, se entender
necessário à saúde do doente ou à defesa dos direitos de tercei-
ros, tendo em vista o normal funcionamento dos serviços.

CAPÍTULO II

O início da vida

Artigo 55.º
(Princípio geral)

O médico deve guardar respeito pela vida humana desde o
momento do seu início.

Artigo 56.º
(Interrupção da gravidez)

O disposto no artigo anterior não impede a adopção de tera-
pêutica que constitua o único meio capaz de preservar a vida
da grávida ou resultar de terapêutica imprescindível institu-
ída a fim de salvaguardar a sua vida.

CAPÍTULO III

O fim da vida

Artigo 57.º
(Princípio geral)

1. O médico deve respeitar a dignidade do doente no momen-
to do fim da vida.
2. Ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a
distanásia.

Artigo 58.º
(Cuidados paliativos)

1. Nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos
tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, o
médico deve dirigir a sua acção para o bem-estar dos doen-
tes, evitando utilizar meios fúteis de diagnóstico e terapêuti-
ca que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento, sem
que daí advenha qualquer benefício.
2. Os cuidados paliativos, com o objectivo de minimizar o sofri-
mento e melhorar, tanto quanto possível, a qualidade de vida
dos doentes, constituem o padrão do tratamento nestas situa-
ções e a forma mais condizente com a dignidade do ser humano.

Artigo 59.º
(Morte)

1. O uso de meios de suporte artificial de funções vitais deve
ser interrompido após o diagnóstico de morte do tronco ce-
rebral, com excepção das situações em que se proceda à
colheita de órgãos para transplante.
2. Este diagnóstico e correspondente declaração devem ser
verificados, processados e assumidos de acordo com os cri-
térios definidos pela Ordem.
3. O uso de meios extraordinários de manutenção de vida
deve ser interrompido nos casos irrecuperáveis de prognós-
tico seguramente fatal e próximo, quando da continuação de
tais terapêuticas não resulte benefício para o doente.
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4. O uso de meios extraordinários de manutenção da vida
não deve ser iniciado ou continuado contra a vontade do
doente.
5. Não se consideram meios extraordinários de manutenção
da vida, mesmo que administrados por via artificial, a
hidratação e a alimentação; nem a administração por meios
simples de pequenos débitos de oxigénio suplementar.

CAPÍTULO IV

Transplante de órgãos e tecidos humanos

Artigo 60.º
(Colheita de órgãos ou tecidos humanos em pessoa viva)

1. A remoção de órgão ou tecidos a transplantar colhidos do
corpo de pessoa viva não é admitida se envolver necessari-
amente uma diminuição grave e permanente da integridade
física do dador ou quando o fizer incorrer numa probabilida-
de elevada de riscos graves.
2. A remoção de órgãos ou tecidos insubstituíveis e impor-
tantes na economia do organismo, mas não indispensáveis à
sua sobrevivência, apenas será permitida após esclarecimen-
tos detalhados ao dador e ao receptor dos riscos envolvidos
e consequências a curto, médio e longo prazo.
3. Salvo em situação de urgência, o esclarecimento ao dador
e ao receptor, desde que sejam cognitivamente competentes
e juridicamente capazes, de acordo com o estabelecido nos
termos do artigo 50.º, deve ser facultado ao longo de todo o
período das diversas consultas preparatórias, valorizando o
risco do procedimento e as suas consequências imediatas e
futuras.
4. Além do esclarecimento referido no número anterior, é acon-
selhável que o dador seja também esclarecido por médicos
que não intervenham no tratamento do receptor.
5. A dádiva de órgãos ou tecidos de menores com capacida-
de de entendimento e com manifestação de vontade, bem
como de maiores incapazes por razões de anomalias psíqui-
cas, apenas é admissível através de prévio suprimento judi-
cial do consentimento.
6. É interdito ao médico participar na colheita ou transplanta-
ção de órgãos ou tecidos humanos objecto de comercia-
lização.

Artigo 61.º
(Colheita de órgãos ou tecidos em cadáveres humanos)

1. A colheita de órgãos ou tecidos em cadáver só pode efectu-
ar-se após o  preenchimento de todas as regras científicas e
normas legais estabelecidas.
2. No caso previsto no número anterior, a verificação da mor-
te não deve ser feita por médicos que integrem a equipa de
transplante.
3. Nos casos em que se preveja a colheita de órgãos para trans-
plante é permitida a manutenção de meios artificiais de suporte
de vida após o diagnóstico de morte do tronco cerebral.

CAPÍTULO V

Procriação medicamente assistida

Artigo 62.º
(Princípio geral)

É lícito o recurso a técnicas de procriação medicamente as-
sistida, como forma de tratamento da esterilidade. Estas téc-
nicas 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 interes-
ses do futuro ser humano que vier a ser concebido através
da procriação medicamente assistida.

Artigo 63.º
(Casos em que o médico pode realizar procriação

medicamente assistida)
1. O médico só pode realizar a procriação medicamente assis-
tida mediante diagnóstico de infertilidade ou excepcional-
mente e por ponderadas razões estritamente médicas, decor-
rentes da prevenção da transmissão de doenças graves de
origem genética ou outra.
2. O médico só deverá propor a técnica de procriação medi-
camente assistida que se afigure mais adequada quando ou-
tros tratamentos não tenham sido bem sucedidos, não ofere-
çam perspectivas de êxito ou não se mostrem convenientes
segundo o conhecimento médico.
3. A execução das técnicas de procriação medicamente assis-
tida deve ter sempre como referência ética que a fecundação
de ovócitos não deve conduzir sistematicamente à ocorrên-
cia de embriões supranumerários, caso em que deve estar
disponível a possibilidade de criopreservação para ulterior
transferência.
4. A execução de técnicas de procriação medicamente assis-
tida deve procurar reduzir a incidência de gravidez múltipla.
5. A maternidade de substituição só pode ser ponderada em
situações da maior excepcionalidade.
6. É aceitável o recurso a doação de gâmetas em casos espe-
cíficos e a regulamentar.

Artigo 64.º
(Casos em que o médico não pode realizar procriação

medicamente assistida)
1. O médico não pode realizar a procriação medicamente as-
sistida com qualquer dos objectivos seguintes:

a) Criar seres humanos geneticamente idênticos.
b) Criar embriões humanos para investigação.
c) Criar embriões com o fim de melhorar características,
promover a escolha do sexo ou para originar híbridos ou
quimeras.

2. O médico não pode, no âmbito de um processo de procri-
ação medicamente assistida, fazer a aplicação de diagnósti-
co genético pré-implantação em doenças multifactoriais em
que o valor preditor do teste genético seja muito baixo.
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3. Exceptuam-se os casos em que haja elevado risco de do-
ença genética grave e de mau prognóstico, para a qual não
seja possível a detecção por diagnóstico pré-natal ou diag-
nóstico genético pré-implantação.

Artigo 65.º
(Esclarecimento do médico e consentimento dos doentes)

1. O esclarecimento do médico aos doentes será feito nos
termos do artigo 44.º, com as adaptações para a procriação
medicamente assistida.
2. O consentimento dos doentes deverá ser feito, por escrito,
nos termos dos artigos 45.º, 46.º e 48.º, com as adaptações
para a procriação medicamente assistida.

CAPÍTULO VI

Esterilização

Artigo 66.º
(Laqueação tubária e vasectomia)

1. Os métodos de esterilização irreversível, laqueação tubária
e vasectomia só são passíveis de ser permitidos a pedido do
próprio e com o seu expresso e explícito consentimento ple-
no, após esclarecimentos detalhados sobre os riscos e so-
bre a irreversibilidade destes métodos.
2. Excepto em situações urgentes com risco de vida, é
desejável a existência de um período de reflexão entre
esta prestação de esclarecimentos e a tomada final da
decisão.
3. É expressamente vedada aos médicos a prática de méto-
dos de esterilização irreversíveis por solicitação do Estado
ou outras partes terceiras, ou de qualquer outra forma sem
consentimento plenamente livre e informado do doente, pres-
tado nos termos do n.º1 deste artigo.
4. Em casos de menores ou incapazes, os métodos de esteri-
lização irreversíveis só devem ser executados após pedido
devidamente fundamentado no sentido de evitar graves ris-
cos para a sua vida ou saúde dos seus filhos hipotéticos e,
sempre, mediante prévio consentimento judicial.

CAPÍTULO VII

Intervenções no genoma humano

Artigo 67.º
(Testes genéticos)

A realização de testes genotípicos de diagnóstico pré-sinto-
mático de doenças genéticas e de testes de susceptibilidade
deve apenas ter lugar para fins médicos ou de investigação
médica, visando o bem do indivíduo em que forem realiza-

dos, não podendo nunca servir propósitos de que decorra
discriminação do indivíduo.

Artigo 68.º
(Terapêutica génica)

Qualquer intervenção sobre o genoma humano visando a
sua modificação pode apenas ter lugar para fins médicos e,
designadamente, terapêutica génica, estando excluída qual-
quer alteração em células germinais de que resulte modifica-
ção genética da descendência.

CAPÍTULO VIII

Transexualidade e disforia de género

Artigo 69.º
(Princípio geral)

É proibida a cirurgia para transição do género em pessoas
morfologicamente normais, salvo nos casos clínicos adequa-
damente diagnosticados como transexualismo ou disforia do
género.

Artigo 70.º
(Condições)

O doente sujeito a terapêutica cirúrgica deve ser de maior
idade, civil e cognitivamente capaz.

Artigo 71.º
(Avaliação e acompanhamento)

1. A avaliação pré-cirúrgica dos casos de transexualismo ou
disforia de género e seu acompanhamento deve ter carácter
multidisciplinar, sendo realizada por três médicos especialis-
tas, um em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, um em
Endocrinologia e um em Psiquiatria, com reconhecida experi-
ência na matéria.
2. O médico deve:

a) Acompanhar o doente antes da intervenção cirúrgica,
num período não inferior a dois anos;
b) Estudar o doente com a finalidade de lhe poder ser diag-
nosticado transsexualismo ou disforia de género;
c) Assegurar-se de que o doente está isento de distúrbios
mentais permanentes.

Artigo 72.º
(Esclarecimento do médico e consentimento do doente)

1. O esclarecimento do médico deve ser dado nos termos do
artigo 44.º, devendo realçar-se que a cirurgia não garante a
satisfação sexual, mas visa sobretudo contribuir para o equi-
líbrio psicológico do doente.
2. O consentimento do doente, escrito e testemunhado, deve
ser dado nos termos do artigo 45.º.
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CAPÍTULO IX

Os médicos e os indivíduos privados de liberdade

Artigo 73.º
(Princípio geral)

1. O médico que preste, ainda que ocasionalmente, cuidados
clínicos em instituições em que o doente esteja, por força da
lei, privado da sua liberdade, tem o dever de respeitar sempre
o interesse do doente e a integridade da sua pessoa, de
acordo com os preceitos deontológicos.
2. Sempre que possível, o médico deve impedir ou denunciar
à Ordem qualquer acto lesivo da saúde física ou psíquica
dos presos ou detidos, nomeadamente daqueles por cuja
saúde é responsável.

Artigo 74.º
(Tortura)

1. O médico não deve em circunstância alguma praticar, cola-
borar, consentir ou estar presente em actos de violência,
tortura, ou quaisquer outras actuações cruéis, desumanas
ou degradantes, seja qual for o crime cometido ou imputado
ao preso ou detido e nomeadamente em estado de sítio, de
guerra ou de conflito civil.
2. O médico deve recusar ceder instalações, instrumentos ou
fármacos, bem como recusar fornecer os seus conhecimen-
tos científicos para permitir a prática da tortura.
3. O médico deve denunciar junto da Ordem os actos referi-
dos nos números anteriores.

Artigo 75.º
(Proibição de meios coercivos)

1. O médico não pode impor coercivamente aos presos ou
detidos, capazes de exercer a sua autonomia, exames médi-
cos, tratamentos ou alimentação.
2. Em caso de perigo para a vida ou grave perigo para a
saúde de presos ou detidos, a recusa pelo doente dos actos
referidos no n.º 1 deste artigo, deverá ser confirmada por
médico estranho à instituição.

CAPÍTULO X

Experimentação humana

Artigo 76.º
(Princípios gerais)

A experimentação humana de novas técnicas ou ensaios clí-
nicos de medicamentos só pode ser posta em prática em
estreita observância dos seguintes princípios:

a) O bem do indivíduo deve prevalecer sobre os interesses
da ciência e da comunidade;
b) O respeito pela integridade física e psíquica do indiví-
duo envolvido deve ser escrupulosamente reconhecido;

c) Os resultados obtidos na experimentação animal devem
permitir concluir que os riscos para o indivíduo a submeter
ao ensaio são proporcionais aos benefícios que para esse
indivíduo se apresentam como previsíveis;
d) A realização da experimentação deve ser feita por médi-
co cientificamente qualificado e com o objectivo de bene-
ficiar o indivíduo ou outros que possam vir a beneficiar do
ensaio realizado;
e) O médico que participe em qualquer experimentação tem o
dever de comunicar à Ordem dos Médicos todos os confli-
tos de interesse que possam ser invocados, nomeadamente
relacionamento actual ou passado com empresas produto-
ras de produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos;
f) A investigação de novos fármacos deve sempre ser feita
por comparação com terapêuticas eficazes conhecidas, só
se aceitando a realização de experimentação contra placebo
em casos excepcionais em que haja um largo consenso
científico sobre a sua necessidade e com autorização da
Ordem dos Médicos;
g) A todas as pessoas envolvidas na investigação deve
ser assegurada a continuação de terapêutica eficaz após o
fim da investigação.

Artigo 77.º
(Experimentação em indivíduo saudável)

A experimentação em indivíduos saudáveis deve revestir-se
de especiais cuidados, evitando-se qualquer risco previsí-
vel para a sua integridade física e psíquica, e exigir um con-
sentimento informado escrito.

Artigo 78.º
(Experimentação em casos especiais)

1. Em caso de doentes incuráveis no estado actual dos conhe-
cimentos médicos, inclusive na fase terminal da doença, o
ensaio de novas terapêuticas médico-cirúrgicas deve apre-
sentar razoáveis probabilidades de se revelar útil e ter em con-
ta particularmente o bem-estar físico e moral do doente, sem
lhe impor sofrimento, desconforto ou encargos desnecessári-
os ou desproporcionados em face dos benefícios esperados.
2. A experimentação em menores e incapazes é eticamente admis-
sível, desde que directamente ditada pelo interesse dos mesmos.
3. A experimentação em mulheres grávidas só é eticamente
admissível quando não possa ser realizada noutras circuns-
tâncias e tenha interesse directo para a mãe ou para o filho e
desde que dela não possa resultar grave prejuízo para a saú-
de ou para a vida do outro.
4. É proibida a experimentação em indivíduos privados de
liberdade.

Artigo 79.º
(Ensaio de novos medicamentos)

O ensaio de novos medicamentos, especialmente com utili-
zação do método da dupla ocultação, não pode privar
deliberadamente o doente de tratamento reconhecidamente
eficaz, cuja omissão faça correr riscos desproporcionados.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



62 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Janeiro 2009

Artigo 80.º
(Garantias éticas)

Qualquer investigação de diagnóstico ou de terapêutica,
médica ou cirúrgica, deve revestir-se de garantias éticas,
apoiadas nas comissões de ética das instituições de saúde
onde se realiza a investigação, e apreciadas, sempre que tal
se justifique, pelo Conselho Nacional de Ética e Deontologia
Médicas da Ordem, como instância de recurso.

Artigo 81.º
(Esclarecimento do médico ao doente)

O esclarecimento por parte do médico investigador deve ser
dado nos termos do artigo 44.º, com adaptações, e ainda com
menção dos riscos, consequências e benefícios previsíveis,
bem como dos métodos e objectivos prosseguidos.

Artigo 82.º
(Consentimento)

O consentimento deve ser dado nos termos do artigo 45.º e
seguintes, com adaptações, e ainda:

a) Deve ser feito por escrito, de forma clara e em termos com-
preensíveis, devendo o médico disponibilizar-se para qualquer
esclarecimento adicional que o doente entender necessário;
b) Deve salvaguardar a interrupção da experimentação a
qualquer momento, sem qualquer contrapartida por parte
do sujeito daquela e sem perda de direitos do doente a ser
tratado da melhor forma.

Artigo 83.º
(Confidencialidade)

Todos aqueles que participem em experimentações ou, por
qualquer modo, tiverem conhecimento da sua realização es-
tão obrigados a não revelar quaisquer dados a que tenham
acesso, excepto quando a manutenção do segredo ponha
em risco a saúde do doente.

Artigo 84.º
(Independência do médico)

1. O médico responsável pela experimentação ou ensaio deve
ter total independência relativamente a qualquer entidade
com interesse comercial na promoção de tratamentos ou téc-
nicas.
2. O médico responsável deve assegurar-se do rigor científi-
co do ensaio e obter a garantia da publicação do universo
dos resultados.

CAPÍTULO XI

Segredo médico

Artigo 85.º
(Princípio geral)

O segredo médico é condição essencial ao relacionamento
médico-doente, assenta no interesse moral, social, profissi-

onal e ético, que pressupõe e permite uma base de verdade e
de mútua confiança.

Artigo 86.º
(Âmbito do segredo médico)

1. O segredo médico impõe-se em todas as circunstâncias dado
que resulta de um direito inalienável de todos os doentes.
2. O segredo abrange todos os factos que tenham chegado
ao conhecimento do médico no exercício da sua profissão
ou por causa dela e compreende especialmente:

a) Os factos revelados directamente pela pessoa, por ou-
trem a seu pedido ou por terceiro com quem tenha contac-
tado durante a prestação de cuidados ou por causa dela;
b) Os factos apercebidos pelo médico, provenientes ou
não da observação clínica do doente ou de terceiros;
c) Os factos resultantes do conhecimento dos meios com-
plementares de diagnóstico e terapêutica referentes ao do-
ente;
d) Os factos comunicados por outro médico ou profissio-
nal de saúde, obrigado, quanto aos mesmos, a segredo.

3. A obrigação de segredo médico existe, quer o serviço so-
licitado tenha ou não sido prestado e quer seja ou não remu-
nerado.
4. O segredo médico mantém-se após a morte do doente.
É expressamente proibido ao médico enviar doentes para
fins de diagnóstico ou terapêutica a qualquer entidade não
vinculada ao segredo médico.

Artigo 87.º
(Segredo médico em unidades de saúde públicas, sociais,

cooperativas ou privadas)
1. Os médicos que trabalhem em unidades de saúde estão
obrigados, singular e colectivamente, a guardar segredo mé-
dico quanto às informações que constem do processo indi-
vidual do doente.
2. Compete aos médicos referidos no número anterior a iden-
tificação dos elementos dos respectivos processos clínicos
que, não estando abrangidos pelo segredo médico, podem
ser comunicados a entidades, mesmo hierárquicas, que os
hajam solicitado.
3. O médico é responsável por vedar às administrações das
unidades de saúde, públicas ou privadas, bem como a quais-
quer superiores hierárquicos não médicos, o conhecimento
de elementos clínicos que se integrem no âmbito do segredo
médico.
4. Qualquer litígio suscitado entre médicos e as entidades
não-médicas referidas nos dois números anteriores, em que
seja invocado segredo médico, é decidido, no plano ético,
pelo Presidente da Ordem.
5. A guarda, o arquivo e a superintendência nos processos
clínicos dos doentes, organizados pelas unidades de saúde,
competem sempre aos médicos referidos nos dois primeiros
números, quando se encontrem nos competentes serviços
ou, fora deste caso, ao médico ou médicos que exercem fun-
ções de direcção clínica.
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Artigo 88.º
(Escusa do segredo médico)

Excluem o dever de segredo médico:
a) O consentimento do doente ou, em caso de impedimen-
to, do seu representante legal, quando a revelação não
prejudique terceiras pessoas com interesse na manuten-
ção do segredo médico;
b) O que for absolutamente necessário à defesa da digni-
dade, da honra e dos legítimos interesses do médico ou do
doente, não podendo em qualquer destes casos o médico
revelar mais do que o necessário, nem o podendo fazer
sem prévia autorização do Presidente da Ordem;
c) O que revele um nascimento ou um óbito;
d) As doenças de declaração obrigatória.

Artigo 89.º
(Precauções que não violam o segredo médico)

1. A obrigação do segredo médico não impede que o médico
tome as precauções necessárias, promova ou participe em
medidas de defesa da saúde, indispensáveis à salvaguarda da
vida e saúde de pessoas que possam contactar com o doente,
nomeadamente dos membros da família e outros conviventes.
2. Sendo a preservação da vida o valor fundamental, deverá
o médico, em circunstância em que um doente tenha um com-
portamento que traga um risco real e significativo para a vida
de outra pessoa, tentar persuadi-lo a modificar este compor-
tamento, nomeadamente declarando que irá revelar a sua si-
tuação às pessoas interessadas. Se o doente não modificar o
seu comportamento, apesar de advertido, o médico deve in-
formar as pessoas em risco, caso as conheça, após comuni-
car ao doente que o vai fazer.

Artigo 90.º
(Manutenção do segredo médico em cobrança de

honorários)
Na cobrança judicial ou extrajudicial de honorários, o médi-
co não pode quebrar o segredo médico a que está vinculado,
salvo o disposto no artigo 88.º, a) e b) deste Código.

Artigo 91.º
(Intimação judicial)

1. O médico que nessa qualidade seja devidamente intimado
como testemunha ou perito, deverá comparecer no tribunal,
mas não poderá prestar declarações ou produzir depoimento
sobre matéria de segredo médico, a não ser com o consenti-
mento do doente, do seu representante legal se houver inca-
pacidade para consentir, ou do Presidente da Ordem.
2. Quando um médico alegue segredo médico para não pres-
tar esclarecimentos pedidos por entidade pública, deve soli-
citar à Ordem declaração que ateste a natureza inviolável do
segredo no pedido em causa.

Artigo 92.º
(Dados médicos informatizados)

1. Os ficheiros automatizados, as bases e bancos de dados

médicos, contendo informações extraídas de histórias clíni-
cas sujeitas a segredo médico, devem ser equipados com
sistemas, e utilizados com procedimentos de segurança, que
impeçam a consulta, alteração ou destruição de dados por
pessoa não autorizada a fazê-lo e que permitam detectar des-
vios de informação.
2. Os ficheiros automatizados, as bases e bancos de dados
médicos são da responsabilidade de um médico.
3. Os responsáveis pelos ficheiros automatizados, as bases
e bancos de dados médicos, bem como as pessoas que, no
exercício das suas funções, tenham conhecimento dos da-
dos pessoais nele registados, ficam obrigados a segredo
médico, mesmo após o termo de funções.
4. Os ficheiros automatizados, as bases e bancos de dados
médicos não podem estar conectados com outro tipo de re-
des informáticas, a menos que possam garantir-se as condi-
ções de segurança referidas no número 1.

Artigo 93.º
(Médicos com responsabilidades directivas)

Os médicos com cargos de direcção em organismos
prestadores de cuidados de saúde são responsáveis pela
adequação às normas deontológicas dos serviços sob sua
tutela, devendo nomeadamente:

a) Estabelecer o controlo necessário para que não seja
vulnerável a intimidade e a confidencialidade dos doentes,
sob a sua responsabilidade;
b) Tratar as informações a serem transmitidas aos meios
de comunicação de um modo adequado e após obtenção
do consentimento do doente ou do seu representante le-
gal;
c) Exigir dos seus colaboradores médicos e não-médicos, e
ainda dos estudantes das diversas áreas de saúde, a pre-
servação da intimidade e da confidencialidade das infor-
mações clínicas, sujeitas a segredo médico.

CAPÍTULO XII

Telemedicina

Artigo 94.º
(Relação médico-doente)

1. A telemedicina deve respeitar a relação médico-doente,
mantendo a confiança mútua, a independência de opinião
do médico, a autonomia do doente e a confidencialidade.
2. Quando o doente pede uma consulta de orientação, por
telemedicina, esta não deve substituir a relação médico-
doente, e só será dada quando o médico tiver uma ideia clara
e justificável da situação clínica.
3. O médico que usa os meios da telemedicina e não observa
presencialmente o doente, deve avaliar cuidadosamente a
informação recebida, só podendo dar opiniões, recomenda-
ções ou tomar decisões médicas, se a qualidade da informa-
ção recebida for suficiente e relevante.
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4. Na utilização da telemedicina em situações de urgência,
pode a opinião do médico tele-consultado ser baseada numa
informação incompleta, mas nesta situação excepcional o
médico assistente é responsável pela decisão a tomar.

Artigo 95.º
(Responsabilidade do médico)

1. O médico tem liberdade e completa independência de deci-
dir se utiliza ou recusa a telemedicina.
2. O médico que pede a opinião de um colega é responsável
pelo tratamento e pelas decisões e recomendações por ele
dadas ao doente.
3. O médico tele-consultado não é obrigado a emitir opinião
se não tem conhecimentos ou suficiente informação do do-
ente para emitir um parecer fundamentado, mas, caso a emi-
ta, é responsável por ela.
4. Quanto aos colaboradores não-médicos participantes na
transmissão ou recepção de dados, o médico deve assegurar-
se que a formação e a competência destes profissionais seja
adequada, de modo a poder garantir uma utilização apropriada
da telemedicina e a salvaguarda do segredo médico.
5. O médico praticante da telemedicina esclarece o doente e
obtém o consentimento, nos termos dos artigos 44.º a 48.º
deste Código.
6. O médico deve assegurar a aplicação das medidas de se-
gurança estabelecidas para proteger a confidencialidade do
doente.

Artigo 96.º
(Segurança)

1. O médico só deve utilizar a telemedicina depois de se cer-
tificar que a equipa encarregada da sua realização garante
um nível de qualidade suficientemente alto, que funcione de
forma adequada e que cumpra com as normas estipuladas.
2. O médico deve dispor de sistemas de suporte e utilizar con-
trolos de qualidade e procedimentos de avaliação para vigiar a
precisão e a qualidade da informação recebida e transmitida.
3. O médico só deve utilizar a telemedicina depois de se cer-
tificar que o sistema utilizado e os seus utilizadores garan-
tem o segredo médico, nomeadamente através da encriptação
de nomes e outros dados identificadores.

Artigo 97.º
(História clínica)

1. O médico que utilize a telemedicina deve registar na ficha
clínica os métodos de identificação do doente, as informa-
ções pretendidas e as recebidas.
2. O médico tele-consultado deve registar em ficha clínica as
opiniões que emitiu e também a informação em que se ba-
seou.
3. Os métodos informatizados de arquivamento e transmis-
são dos dados do doente só devem ser utilizados quando se
tenham tomado medidas suficientes para proteger a
confidencialidade e a segurança da informação registada ou
permutada.

CAPÍTULO XIII

Atestados médicos

Artigo 98.º
(Atestados médicos)

1. Por solicitação livre, e sem qualquer coacção, do interes-
sado ou seu legal representante, o médico tem o dever de
atestar os estados de saúde ou doença que verificou duran-
te a prestação do acto médico e os tenha registado.
2. Os atestados médicos, certificados, relatórios ou declara-
ções são documentos particulares, assinados pelo seu autor
de forma reconhecível e só são emitidos a pedido do interes-
sado, ou do seu representante legal, deles devendo constar
a menção desse pedido.
3. Os atestados de doença, além da correcta identificação do
interessado, devem afirmar, sendo verdade, a existência de
doença, a data do seu início, os impedimentos resultantes e
o tempo provável de incapacidade que determine; não de-
vem especificar o diagnóstico de que o doente sofre, salvo
por solicitação expressa do doente, devendo o médico, nes-
se caso, fazer constar esse condicionalismo.
4. Para prorrogação do prazo de incapacidade referido no
número anterior, deve proceder-se à emissão de novo ates-
tado médico.
5. O médico não estando impedido de realizar actos médicos
sobre si próprio ou familiares directos, igualmente não está impe-
dido de atestar as suas observações e respectivas consequências.
6. Dado o carácter pericial que a sociedade indevidamente atri-
bui ao atestado médico, é recomendável evitar a sua emissão
em situações em que possa ser alegado conflito de interesses.

Artigo 99.º
(Proibição de atestado de complacência)

1. O médico não pode emitir atestados de complacência ou
relatórios tendenciosos sobre o estado de saúde ou doença
de qualquer pessoa mesmo que esta lho solicite.
2. Todos os factos atestados, bem como as razões subja-
centes às declarações produzidas, devem constar de um re-
gisto na posse do médico ou da instituição prestadora.

CAPÍTULO XIV

Processos clínicos

Artigo 100.º
(Processo clínico, ficha clínica e exames

complementares)
1. O médico, seja qual for o enquadramento da sua acção
profissional, deve registar cuidadosamente os resultados que
considere relevantes das observações clínicas dos doentes
a seu cargo, conservando-os ao abrigo de qualquer indiscri-
ção, de acordo com as normas do segredo médico.
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2. A ficha clínica é o registo dos dados clínicos do doente e
tem como finalidade a memória futura e a comunicação entre
os profissionais que tratam ou virão a tratar o doente. Deve,
por isso, ser suficientemente clara e detalhada para cumprir a
sua finalidade.
3. O médico é o detentor da propriedade intelectual dos re-
gistos que elabora, sem prejuízo dos legítimos interesses
dos doentes e da instituição à qual eventualmente preste os
serviços clínicos a que correspondem tais registos.
4. O doente tem direito a conhecer a informação registada no
seu processo clínico, a qual lhe será transmitida, se requerida,
pelo próprio médico assistente ou, no caso de instituição de
saúde, por médico designado pelo doente para este efeito.
5. Os exames complementares de diagnóstico e terapêutica deve-
rão ser-lhe facultados quando este os solicite, aceitando-se no
entanto que o material a fornecer seja constituído por cópias
correspondentes aos elementos constantes do processo clínico.

Artigo 101.º
(Comunicações)

Sempre que o interesse do doente o exija, o médico deve
comunicar, sem demora, a qualquer outro médico assistente,
os elementos do processo clínico necessários à continuida-
de dos cuidados.

Artigo 102.º
(Publicações)

O médico pode servir-se do processo clínico para as suas
publicações, mas deve proceder de modo a que não seja
possível a identificação dos doentes, a menos que autoriza-
do a tal pelos próprios doentes.

Artigo 103.º
(Destino dos processos clínicos em caso de transmissão

de consultório)
1. Quando o médico cesse a sua actividade profissional, os
seus processos clínicos devem ser transmitidos ao médico
que lhe suceda, salvaguardada a vontade dos doentes inte-
ressados em que a informação relevante seja transmitida a
outro médico por si determinado.
2. Na falta de médico que lhe suceda, deve o facto ser comu-
nicado à Ordem, por quem receber o espólio do consultório
ou pelos médicos que tenham conhecimento da situação, a
qual determinará o destino a dar-lhes.

CAPÍTULO XV

Honorários

Artigo 104.º
(Princípio geral)

A prestação de cuidados médicos aos doentes, não consti-
tuindo uma actividade comercial, deve ser todavia compen-
sada de modo a permitir a digna subsistência do médico, o

que, no exercício clínico liberal, é garantido pelo recebimen-
to dos respectivos honorários.

Artigo 105.º
(Fixação e cobrança de honorários)

1. Na fixação de honorários deve o médico proceder com
justo critério, atendendo à importância do serviço prestado,
ao tempo habitualmente despendido, à sua diferenciação téc-
nica, ao valor dos equipamentos utilizados, aos gastos em
material, à capacidade económica do doente e aos usos e
costumes da região.
2. O médico deve expor, no seu local de exercício, o preçário
indicativo dos actos médicos que pratica.
3. A conta de honorários deve ser apresentada em papel ou
suporte informático, enumerando e quantificando o valor dos
serviços prestados, assinada pelo médico.
4. O médico tem a liberdade de, sempre que o entender, pres-
tar gratuitamente os seus cuidados.
5. O disposto no presente artigo não se aplica ao médico que
pratica os seus serviços profissionais em empresa prestadora
de cuidados médicos, a qual apresenta directamente a conta
de honorários.

Artigo 106.º
(Dever de gratuitidade)

1. O médico deve tratar gratuitamente todos os colegas e os
familiares que vivem a seu cargo, podendo todavia fazerse
abonar dos gastos originados pelos actos médicos. Tal dever
prolonga-se, quando adequado, em caso de morte do colega.
2. O médico fica isento do dever de gratuitidade se existir
entidade que cubra os custos da assistência prestada.

Artigo 107.º
(Chamadas ao domicílio)

O médico chamado ao domicílio do doente, tendo compare-
cido atempadamente, goza do direito a honorários mesmo
que, por motivo alheio à sua vontade, não chegue a prestar
assistência médica.

Artigo 108.º
(Intervenções cirúrgicas e em equipa)

1. O cirurgião tem o direito a escolher os ajudantes e o
anestesista.
2. Nas intervenções cirúrgicas e em equipa, cada um dos
médicos intervenientes deve procurar uma relação médico-
doente personalizada e humana e cuidar de não ser apenas
um mero executante de um acto técnico.
3. Um médico pode recusar trabalhar numa equipa se,
fundamentadamente, não tem confiança nas capacidades
de outro elemento dessa equipa, ou se alguém dentro dela
não mantém a necessária comunicação e cordialidade de
relações.
4. A presença do médico assistente numa intervenção cirúr-
gica, quando solicitada pelo doente ou pelos seus represen-
tantes, dá direito a honorários próprios que podem ser apre-
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sentados por nota colectiva e discriminada do cirurgião ou,
de preferência, por nota autónoma.
5. Na prestação de serviços médicos por equipa médica ou
multiprofissional, os honorários podem ser reclamados por
cada um dos intervenientes ou por nota colectiva e discrimi-
nada.

Artigo 109.º
(Comparticipações vedadas)

1. O médico não pode praticar a dicotomia, assim como a sua
oferta ou a sua exigência, nomeadamente o recebimento de
quaisquer comissões ou gratificações por serviços presta-
dos por outros, tais como, análises, radiografias, aplicações
de fisioterapia, consultas ou operações, bem como pelo en-
caminhamento de doentes para quaisquer outros prestadores
de cuidados de saúde;
2. É todavia autorizada a partilha de honorários entre médi-
cos, se corresponderem a efectivos serviços prestados a
doentes, quer no âmbito da medicina de grupo, quer no âm-
bito de trabalho em equipa e nos termos do número 5 artigo
anterior.

TÍTULO III

O médico ao serviço da comunidade

CAPÍTULO I

Responsabilidades do médico

 perante a comunidade

Artigo 110.º
(Princípio geral)

1. Seja qual for o seu estatuto profissional, o médico deve,
com pleno respeito pelos preceitos deontológicos, colabo-
rar e apoiar as entidades prestadoras de cuidados de saúde,
oficiais ou não.
2. Pode porém cessar a sua acção em caso de grave viola-
ção dos direitos, liberdades e garantias individuais das
pessoas que lhe estão confiadas, ou em caso de grave vio-
lação da dignidade, liberdade e independência da sua ac-
ção profissional.
3. Pode também recusar-se a prestar essa colaboração usan-
do o direito à objecção de consciência.

Artigo 111.º
(Responsabilidade)

1. O médico deve ter em consideração as suas responsabili-
dades sociais no exercício do seu direito à independência na
orientação dos cuidados e na escolha da terapêutica, assu-
mindo uma atitude responsável perante os custos globais
da saúde.

2. O médico deve prestar os melhores cuidados possíveis no
condicionalismo financeiro existente, mas não pode, em fun-
ção deste, realizar ou prescrever o que considere deletério
para o doente.
3. Em caso algum pode o médico prescrever terapêuticas ou
solicitar exames complementares de diagnóstico que não vi-
sem o interesse directo do doente a seu cargo.
4. É indevida qualquer forma de prescrição que vise o inte-
resse financeiro do próprio médico ou de terceiros.
5. O médico tem obrigação de conhecer os custos das tera-
pêuticas que prescreve, devendo optar pelos menos onero-
sos, desde que esta atitude não prejudique os interesses do
doente.

Artigo 112.º
(Colaboração)

Sem prejuízo do segredo profissional, o médico deve cola-
borar com os serviços de segurança social e equiparados,
passando a documentação necessária para que o doente
possa reclamar os direitos que lhe cabem.

Artigo 113.º
(Saúde pública)

No exercício da sua profissão, deve o médico cooperar para
a defesa da saúde pública, competindo-lhe designadamente:

a) Participar prontamente às respectivas autoridades de
saúde os casos de doenças contagiosas de declaração
obrigatória e os casos de doenças contagiosas graves ou
de fácil difusão;
b) Prestar os seus serviços profissionais em caso de epi-
demia, sem abandonar os seus doentes, pondo-se à dispo-
sição das autoridades de saúde;
c) Prestar os seus serviços profissionais em caso de catás-
trofe, oferecendo os seus serviços às autoridades e actu-
ando em coordenação com elas;
d) Cooperar com as autoridades na execução de medidas
destinadas a evitar o uso ilícito de drogas;
e) Prestar informações, no que seja do seu conhecimento,
à autoridade de saúde, sobre os factos e circunstâncias
que possam respeitar à saúde pública e responder a qual-
quer inquérito quando por elas solicitado;
f) Obedecer às determinações das autoridades de saúde,
sem prejuízo do cumprimento das normas deontológicas;
g) Desencadear os mecanismos adequados de ajuda a co-
legas vítimas de doença física ou psíquica quando estes
não o reconheçam.

Artigo 114.º
(Declaração, verificação e certificado de óbito)

1. A declaração de óbito deve ser confirmada pelo certificado
de óbito, emitido gratuitamente pelo médico que o verifique,
em suporte oficialmente aprovado.
2. No certificado de óbito de pessoa a que o médico tenha
prestado assistência médica, este deve indicar a doença cau-
sadora da morte, se dela tiver conhecimento. Para este efei-
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to, considerar-se-á como assistente o médico que tenha pre-
ceituado ou dirigido o tratamento da doença até à morte,
ou que tenha visitado ou dado consulta extra-hospitalar ao
doente dentro da semana que tiver precedido o óbito. Exclui-
se desta obrigação o médico que tenha prestado assistência
trabalhando em instituições oficiais de saúde, as quais de-
vem fornecer ao médico assistente ou à autoridade de saúde
as informações necessárias.
3. Havendo indícios de morte violenta ou se o médico igno-
rar a causa da morte, este deve comunicar imediatamente o
facto às autoridades competentes, a fim de estas promove-
rem as diligências necessárias à averiguação da causa da
morte e das circunstâncias em que esta tenha ocorrido.
4. O médico deve participar à autoridade competente todos
os casos de falecimento do indivíduo a quem não tenha pres-
tado assistência médica nos termos do número 2 e cujo óbito
tenha verificado.
5. O médico deve participar à autoridade de saúde local os
casos de óbito por doenças contagiosas consideradas gra-
ves ou de fácil difusão.
6. O médico deve indicar no certificado de óbito a necessida-
de de inumação fora do prazo legal, nomeadamente de inu-
mação urgente, em caso de epidemia ou doença contagiosa
que assim o exija, ou de qualquer outra circunstância que
interesse à saúde pública, devendo preceituar, em caso de
ausência da respectiva autoridade de saúde, as condições
de isolamento, transporte e inumação do cadáver.

Artigo 115.º
(Dever de isenção no exercício de actividade pública)

O médico que presta serviço em estabelecimento oficial de
saúde não deve exercer essas funções em proveito da sua
clínica particular ou de qualquer instituição de cuidados de
saúde.

Artigo 116.º
(Dever de prevenir a Ordem)

É dever imperioso do médico comunicar à Ordem, de forma
rigorosa, objectiva e confidencial, as atitudes fraudulentas
ou de incompetência no exercício da Medicina de que tenha
conhecimento, aceitando depor nos processos que, em
consequência, venham a ser instaurados.

Artigo 117.º
(Prescrições)

1. As prescrições de terapêuticas e de exames de diagnóstico
devem obedecer, salvo disposição legal em contrário, aos
seguintes requisitos mínimos:

a) Devem ser claras, redigidas de forma legível, conterem
informação que permita o contacto imediato do médico em
caso de dúvida e devem apresentar de forma inequívoca o
nome e o número da cédula profissional do médico
prescritor;
b) Ser redigidas em língua portuguesa, manuscritas a tinta
com letra bem legível ou impressas de forma bem perceptí-

vel, sem abreviaturas não consagradas e devidamente da-
tadas e validadas com assinatura manuscrita idêntica à
registada na Ordem;

2. As doses prescritas serão expressas de harmonia com o
sistema decimal, devendo as doses menos habituais serem
convenientemente assinaladas, designadamente através da
simultânea menção por extenso e por algarismos, por subli-
nhado ou por qualquer outra forma julgada adequada.
3. Sempre que haja necessidade de usar um fármaco prolon-
gadamente, pode o médico calcular e prescrever o total de
doses para o tempo a decorrer até à consulta seguinte.
4. As receitas devem ser acompanhadas de instruções claras
sobre a dose, o horário de administração e a finalidade dos
fármacos prescritos.
5. Os relatórios médicos, nomeadamente os referentes a exa-
mes especializados, devem ser redigidos com clareza e respei-
tar o estabelecido nas alíneas a) e b) do número 1 deste artigo.

CAPÍTULO II

O médico perito

Artigo 118.º
(Médico perito)

1. O médico encarregado de funções de carácter pericial nos
tribunais, como perito de parte ou como perito assessor do
juiz, nas juntas médicas, como médico de companhias de
seguros e como médico do trabalho, em serviços biométricos,
ou em qualquer outra função pericial equiparável, deve sub-
meter-se aos preceitos deste Código, nomeadamente em
matéria de segredo profissional, não podendo aceitar que
ponham em causa esses preceitos.
2. Todo o médico tem o dever de prestar colaboração como
perito quando para tal for solicitado ou indicado pela Ordem.

Artigo 119.º
(Independência)

O médico encarregado de funções periciais deve assumir
uma atitude de total independência em face da entidade que
o tiver mandatado e das pessoas que tiver de examinar, recu-
sando-se a examinar quaisquer pessoas com quem tenha re-
lações susceptíveis de influir na liberdade dos seus juízos,
designadamente as mencionadas nos números 1 e 2 do arti-
go 120.º.

Artigo 120.º
(Incompatibilidades)

1. As funções de médico assistente e médico perito são in-
compatíveis, não devendo ser exercidas pela mesma pessoa.
2. É vedado ao médico exercer funções periciais em casos em
que estejam envolvidas pessoas a quem esteja ligado por
casamento ou união de facto, parentesco ou afinidade.
3. Estas incompatibilidades podem ser ultrapassadas por dis-
posição expressa da lei ou por ordem da autoridade legítima
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para o efeito, devendo neste caso serem declaradas previa-
mente à perícia, e devendo este facto ficar assinalado no
relatório da perícia ou em documento equivalente.
4. Não são consideradas perícias para efeitos do presente
artigo a emissão de declarações ou atestados de doença ou
saúde, bem como quaisquer declarações que resultem do
normal exercício médico.

Artigo 121.º
(Limites)

1. O médico encarregado de função pericial deve circunscre-
ver a sua actuação à função que lhe tiver sido confiada.
2. Se no decurso de exame descobrir afecção insuspeitada,
um possível erro de diagnóstico ou um sintoma importante e
útil à condução do tratamento que possa não ter sido toma-
do em consideração pelo médico assistente, deve comunicá-
lo a este, pela via que considere mais adequada.

Artigo 122.º
(Deveres)

Antes de intervir, o médico perito deve certificar-se de que a
pessoa a examinar tem conhecimento da sua qualidade, da
missão de que está encarregado e da sua obrigação de co-
municar à entidade mandante os resultados da mesma.

Artigo 123.º
(Consulta de processo clínico)

O médico perito só pode consultar o processo clínico do
examinando após dar conhecimento a este e ao seu médico
assistente, esclarecendo clara e inequivocamente a qualida-
de em que intervém.

Artigo 124.º
(Actuação)

1. O médico perito deve utilizar sempre e só os meios de
exame estritamente necessários à sua missão e não prejudi-
ciais ao examinando, abstendo-se de realizar a perícia sem-
pre que este se recuse formalmente a deixar-se examinar.
2. Em exame pericial, o médico não pode utilizar métodos ou
substâncias farmacodinâmicas que tenham como efeito pri-
var o examinando da faculdade de livre determinação.
3. O relatório final não deve incluir elementos alheios às ques-
tões postas pela entidade requerente.

Artigo 125.º
(Perícias colegiais)

1. A perícia pode ser realizada por mais de um médico, em
moldes colegiais ou interdisciplinares.
2. Cada médico membro de uma perícia colegial está sujeito
ao preceituado neste Código, individual e colectivamente.
3. O médico, em perícias colegiais que integrem não médicos,
deve assegurar uma clara separação de funções e preservar
os princípios da ética médica, nomeadamente os expressos
neste Código, restringindo o acesso a elementos clínicos e
outros sujeitos a segredo médico apenas aos médicos.

4. Caso não seja possível assegurar a separação de funções
e respeito dos princípios da ética médica referidos no núme-
ro anterior, os médicos devem recusar integrar estas perícias
colegiais.
5. A recusa mencionada no número anterior pode ser ultra-
passada por disposição expressa da lei ou por ordem da au-
toridade legítima para o efeito, devendo neste caso ser ex-
pressa previamente à perícia, e devendo este facto ficar assi-
nalado no relatório da perícia ou documento equivalente,
nos termos do número 2 do artigo 3.º.
6. Se verificarem divergências entre os membros da perícia cole-
gial quanto aos meios do exame, às conclusões ou a qualquer
outro aspecto relevante para a perícia, este facto deve ficar
registado no relatório da perícia ou em documento equivalente.

Artigo 126.º
(Proibição)

O médico perito não pode aproveitar-se dessa situação como
forma directa ou indirecta de publicidade pessoal.

TÍTULO IV

Relações entre médicos

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, origens raci-
ais ou nacionais, ou em opiniões políticas, ideológicas ou
religiosas.

Artigo 128.º

(Solidariedade entre médicos)
1. A solidariedade entre médicos constitui dever fundamen-
tal do médico e deve ser exercida com respeito mútuo e, bem
assim, tendo em atenção os interesses dos doentes.
2. O médico não deve fazer declarações desprimorosas ou
falsas sobre a competência de um colega, as possibilidades
dos tratamentos por este prescritos, os seus comportamen-
tos ou outras características, e por essa forma tentar afectar
a livre escolha do médico pelo doente ou a escolha de um
empregador.
3. O médico não deve fazer afirmações ou declarações públi-
cas contra colegas.
4. Não constitui falta ao dever de solidariedade, mas sim um
dever ético, 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 129.º

(Conflitos ou diferenças de opinião)
1. Um médico não deve criticar, perante o doente ou tercei-
ros, a decisão de outro médico relativamente a um doente.
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2. Se um médico considera que o diagnóstico, tratamento ou
qualquer decisão técnica de um colega é incorrecta, tem a
obrigação de lhe dar a conhecer directamente a sua opinião
e discutir com ele o assunto.
3. Os conflitos ou as diferenças de opinião relativos à con-
duta entre médicos que não possam ser resolvidos devem
ser comunicados à Ordem dos Médicos.
4. Os deveres consagrados neste artigo subordinam-se sem-
pre às necessidades de salvaguardar a vida e a integridade
física do doente.

Artigo 130.º
(Dever de auxílio)

1. Em benefício dos seus doentes, os médicos têm o dever de
partilhar os seus conhecimentos científicos, sem qualquer
reserva.
2. Se um médico pede auxílio para o tratamento de um doente,
os colegas devem sempre prestá-lo.

Artigo 131.º
(Pedido de segunda opinião)

1. O médico deve encorajar o doente a pedir uma segunda
opinião caso o entenda útil ou se aperceba de que é essa a
vontade do doente.
2. Neste caso, o médico deve fornecer todos os elementos
relevantes que possam ser utilizados por outros médicos.

Artigo 132.º
(Interferência com médico assistente)

1. O médico não deverá interferir na assistência que esteja a
ser prestada por outro colega a um doente.
2. Não se considera haver interferência nas situações de ur-
gência ou de consulta livre por parte do doente a outro médi-
co; todavia este tem a obrigação de advertir o paciente do
prejuízo de existir uma assistência médica múltipla, não
consensual.
3. Sempre que um médico tiver, ocasionalmente, acesso a
informação 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 133.º
(Médico suspenso ou dispensado)

1. Nenhum médico pode ser arbitrária e injustamente
suspenso ou dispensado das suas funções em organismo
público ou privado e, consequentemente, desligado do res-
pectivo serviço. Tal situação deve ser por si comunicada
imediatamente à Ordem.
2. O médico candidato a substituir colega suspenso ou dis-
pensado deve requerer à Ordem autorização para celebrar o
contrato definitivo para o lugar que vagou.
3. Considera-se aprovado o pedido de autorização que não
for respondido no prazo de noventa dias.

4. O médico substituto pode celebrar, entretanto, um contra-
to provisório, cuja cópia deverá remeter à Ordem, onde fique
expressa a condição de o ocupar até obter a autorização a
que se referem os números 2 e 3 deste artigo.

Artigo 134.º
(Médico incapacitado)

1. Se um médico se tornar incapaz de tratar os seus doentes,
por doença ou qualquer outra razão, é dever dos colegas
tomarem as medidas necessárias para que de tal circunstân-
cia não advenha perigo ou dano para os doentes.
2. Inicialmente devem os colegas discutir a situação com o
médico incapaz e oferecer a sua ajuda para a resolver.
3. Se estas medidas não resultarem, deve ser informada a
Ordem, designadamente para efeitos do artigo 12.º do Esta-
tuto da Ordem dos Médicos.

Artigo 135.º
(Exercício em equipa)

1. O exercício da medicina em equipa, seja ela integrada por
médicos das mesmas ou diferentes especialidades, subespe-
cialidades ou competências, não prejudica a responsabilida-
de técnica própria da qualificação, nem a responsabilidade
deontológica, de cada médico.
2. A hierarquia na equipa assistencial deve ser respeitada,
mas não pode constituir instrumento de domínio ou exaltação
pessoal.
3. O médico que detiver a direcção da equipa deverá aceitar a
decisão de abstenção de actuar quando invocada por algum
dos seus elementos que opuser uma objecção científica fun-
damentada ou de consciência.
4. O médico que detiver a direcção da equipa providen-
ciará para que exista um ambiente de exigência ética e
de tolerância que proporcione a diversidade de opini-
ões profissionais, podendo, contudo, definir padrões
técnicos de actuação, sem prejuízo do disposto no nú-
mero anterior.

Artigo 136.º

(Médico como superior hierárquico ou formador)
1. O médico como superior hierárquico ou formador, sem pre-
juízo das suas obrigações de controlo do trabalho dos médi-
cos seus subordinados ou seus formandos, deve actuar pe-
rante condutas incorrectas que estes tenham no âmbito do
procedimento médico para com o doente, na orientação do
diagnóstico e da terapêutica, nas relações com os familiares
dos doentes ou com quaisquer profissionais de Saúde. As-
sim fica obrigado a:

a) Chamar prontamente esse seu subordinado e confrontá-
lo discretamente com o erro cometido ou as dúvidas que
possui e o possam levar a concluir tal, em ordem a corrigir
os erros;
b) Proceder à correcção pronta desse erro, nas situações
que ponham em risco a vida do doente ou a saúde do
doente, e entrar em contacto com o subordinado respon-
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sável, tão rapidamente quanto possível, para o informar da
situação ocorrida.

2. Os deveres de respeito e de igualdade devem também ser
assumidos pelo superior hierárquico ou formador para com
o formando.

Artigo 137.º
(Publicações ou comunicações)

1. Nas publicações ou outras comunicações, o médico
não deve anunciar qualquer resultado como sendo seu
mérito exclusivo se o trabalho for desenvolvido por uma
equipa, com a utilização dos conhecimentos de outros
especialistas.
2. É vedado ao médico ser autor ou co-autor de artigo ou
comunicação para o qual não tenha contribuído directamen-
te ou com o qual não concorde.

SECÇÃO I

Exames e tearapêuticas
 especializados

Artigo 138.º
(Dever de recomendação)

1. Quando o doente necessitar de exame ou terapêutica
especializados que o médico assistente considere ultrapas-
sarem a sua competência deverá este, com o acordo do do-
ente e com a celeridade possível, sugerir-lhe o colega que
julgue competente para o caso, devendo pôr este ao corren-
te dos dados úteis.
2. A fim de assegurar a continuidade dos cuidados médicos,
o médico consultor deve reenviar, logo que possível, o doente
ao médico assistente, remetendo, também, os resultados e
as conclusões do seu exame.

Artigo 139.º
(Dever de informar o médico assistente)

Se o doente consultou por sua iniciativa um outro médico,
deve este, sempre que o considere útil ao doente ou este
expressamente o solicite, fornecer ao médico assistente, por
escrito, as conclusões do seu exame.

Artigo 140.º
(Princípio geral)

1. O médico assistente que envie um doente a um hospi-
tal deve transmitir aos respectivos serviços médicos os
elementos necessários à continuidade dos cuidados clí-
nicos.
2. Os médicos responsáveis pelo doente no decurso do seu
internamento hospitalar devem prestar ao médico assistente
todas as informações úteis acerca do respectivo caso clíni-
co, através de relatório escrito.

TÍTULO V

Relações dos médicos com terceiros

CAPÍTULO I

Relações com estabelecimentos

 de cuidados médicos

Artigo 141.º

(Regras gerais)
1. O exercício da Medicina em qualquer organização, institui-
ção ou entidade pública, cooperativa, social ou privada, deve
ser objecto de contrato.
2. O estatuto profissional do médico nas organizações, ins-
tituições ou entidades previstas no número anterior não
pode sobrepor-se às normas da deontologia profissional,
nem aos deveres que para ele resultam da relação médico
doente.

Artigo 142.º
(Liberdade de escolha dos meios de diagnóstico e

tratamento)
1. A liberdade de escolha pelo médico dos meios de diagnós-
tico e tratamento não pode ser limitada por disposição
estatutária, contratual ou regulamentar, ou por imposição da
entidade de prestação de cuidados médicos.
2. O disposto no número anterior não impede o controlo
médico hierarquizado do acto médico, o qual deve realizarse
sempre no interesse do doente.
3. O disposto anteriormente não obsta à existência de orien-
tações, normas e protocolos respeitantes à utilização de
meios complementares de diagnóstico e tratamento, desde
de que aprovados por uma Direcção Clínica, após ampla dis-
cussão e consenso com os médicos abrangidos.

Artigo 143.º
(Estruturas médicas)

1. Na regulamentação de uma entidade prestadora de cuida-
dos médicos rejeita-se qualquer cláusula que, para aprecia-
ção de litígios de ordem deontológica entre médicos, reco-
nheça competência a não-médicos.
2. O estatuto, contrato ou documento regulador das relações
entre médicos e instituições, deve prever que o médico man-
terá supremacia hierárquica técnica sobre o pessoal colabo-
rador emtudo o que respeite à assistência médica.

Artigo 144.º
(Utilização de instalações ou material alheio)

O médico que utilize instalações ou material alheio, para os
quais não haja taxa de utilização paga por utente ou por
terceiro, pode pagar ao titular uma contrapartida.
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CAPÍTULO II

Relações com outros profissionais de saúde

Artigo 145.º
(Princípio geral)

O médico, nas suas relações com os outros profissionais de
saúde, deve respeitar a sua independência e dignidade.

Artigo 146.º
(Dever de cooperação)

1. O médico, nas relações com os seus colaboradores não
médicos, deve observar uma conduta de perfeita coopera-
ção, de mútuo respeito e confiança, incutindo nos seus do-
entes idênticas atitudes.
2. O médico deve assumir a responsabilidade dos actos pra-
ticados pelos seus auxiliares desde que ajam no exacto cum-
primento das suas directivas, nos termos do artigo 34.º.

Artigo 147.º
(Relações com outros profissionais de saúde)

1. A profissão médica deve ser sinérgica com todas as profis-
sões da área da saúde na procura dos melhores resultados
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 noutros pro-
fissionais de saúde, sem prévio conhecimento e autorização
da Ordem dos Médicos, salvaguardando situações de risco
iminente de vida, nomeadamente, no caso dos farmacêuti-
cos, a escolha de fármaco ou a alteração da receita médica.
3. Sem cercear o direito de esclarecimento, é proibido ao mé-
dico exercer influência sobre os doentes para privilegiar de-
terminadas farmácias, clínicas, hospitais ou outros interve-
nientes na prestação de cuidados de saúde.
4. Deve o médico, sempre que tome conhecimento de factos
que denunciem improbidade ou incompetência de profissio-
nais de saúde, comunicá-los à Ordem ou entidade similar
respectiva.

Artigo 148.º
(Actos proibidos)

1. É proibida a venda pelo médico de medicamentos ou ou-
tros artigos ou produtos médicos aos seus doentes.
2. Para além do fornecimento gratuito de amostras com fins
científicos ou de solidariedade, exceptuam-se os casos de
socorros urgentes e ainda os produtos de contraste ou ou-
tros medicamentos necessários à execução de exames radio-
lógicos, laboratoriais ou outros.

Artigo 149.º
(Incompatibilidade)

1. É proibido o exercício cumulativo das profissões de médi-
co e de farmacêutico, ainda que por interposta pessoa ou
entidade.

2. É proibido o exercício cumulativo das profissões de médi-
co e de enfermeiro.

Artigo 150.º
(Respeito pela competência)

O médico não deve incumbir quaisquer profissionais de saúde de
serviços ou tarefas que excedam os limites da sua competência.

Artigo 151.º
(Colaboradores dos médicos)

O médico não deve permitir que os seus colaboradores não-
médicos prestem aos doentes serviços da sua competência
que não tenha prescrito.

Artigo 152.º
(Encobrimento do exercício ilegal da Medicina)

1. O médico não pode encobrir, ainda que indirectamente,
qualquer forma de exercício ilegal da Medicina.
2. No quadro das relações profissionais com os seus colabo-
radores não-médicos, deve o médico abster-se de iniciativas
que possam levar estes a exercerem ilegalmente a Medicina.

CAPÍTULO III

Relações com a indústria farmacêutica ou outras

Artigo 153.º
(Princípios gerais)

1. O médico não pode solicitar ou aceitar ofertas de qualquer
natureza por parte da indústria farmacêutica ou outros forne-
cedores de material clínico, salvo nos casos especificados
no artigo 154.º.
2. É considerado particularmente grave do ponto de vista
ético qualquer forma de retribuição como contrapartida da
prescrição.
3. Nas apresentações científicas, na actividade docente e na
comunicação de resultados de investigação deve o médico
revelar os seus interesses e outras relações com a indústria
farmacêutica e outros fornecedores de dispositivos médicos.

Artigo 154.º
(Excepções)

1. Exceptuam-se as ofertas, por parte da indústria farmacêu-
tica ou outros fornecedores de material clínico, que tenham
valor intrínseco insignificante ou as de livros de referência
ou qualquer outra informação ou material com fins especifi-
camente formativos, desde que estejam relacionadas direc-
tamente com a prestação de cuidados médicos ou envolvam
benefício directo para os doentes.
2. Exceptuam-se ainda as ofertas, por parte da indústria far-
macêutica ou outros fornecedores de material clínico:

a) De bolsas de estudo ou prémios científicos atribuídos
publicamente por um júri independente de reconhecida ido-
neidade;
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b) De fundos que possibilitem a participação dos médicos
em estágios, congressos ou outras reuniões científicas,
que contribuam para o aperfeiçoamento profissional dos
médicos, desde que acreditados pela Ordem, e mediante a
apresentação de comprovativo documental idóneo da par-
ticipação no evento;
c) De fundos que possibilitem a organização por parte dos
médicos de congressos, simpósios e outras acções de for-
mação científica que contribuam reconhecidamente para o
aperfeiçoamento profissional dos médicos, desde que acre-
ditados pela Ordem.

3. Para os efeitos previstos nas alíneas b) e c) do número
anterior, a Ordem é a única entidade que procede à avaliação
da idoneidade científica dos eventos.
4. A apreciação da idoneidade científica dos eventos é defi-
nida em Regulamento próprio.

TÍTULO VI

Responsabilidade disciplinar

Artigo 155.º
(Infracções cometidas pelo médico)

1. A infracção dos deveres constantes do Estatuto da Ordem
ou das normas do Código Deontológico constitui o infractor
em responsabilidade disciplinar, sem prejuízo do disposto
no número 2 do artigo 2.º.
2. O exercício da jurisdição disciplinar da Ordem, as informa-
ções, o procedimento e as sanções disciplinares, bem como

os respectivos efeitos, regem-se pelo Estatuto Disciplinar
dos Médicos.

TÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 156.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões relativas a este Código são escla-
recidas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem, ouvido
o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas.

Artigo 157.º
(Revogação e entrada em vigor)

1. É revogado o Código Deontológico aprovado pelo Plená-
rio dos Conselhos Regionais de 23 de Fevereiro de 1985,
publicado na Revista da Ordem dos Médicos número 3/85,
bem como todas as normas deontológicas que conflituem
com as do presente Código, nomeadamente o Regulamento
Geral sobre Publicidade, Divulgação e Expressão de Activi-
dade Médica e o Regulamento de Conduta entre Médicos.
2. O presente Código Deontológico entra em vigor trinta
dias após a data da sua publicação no Diário da República.

Lisboa, 26 de Setembro de 2008

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes
Presidente da Ordem dos Médicos
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