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Alguns desafios se levantam no campo da saúde exigindo de todos um empenhamento e lucidez que nos
permita ultrapassar as actuais dificuldades e nos garanta uma relação de confiança entre os profissionais e a
população utente.
Passados que foram estes últimos trinta anos e ensaiados alguns modelos de organização dos Serviços de
Saúde, será tempo de seriamente se procurarem estabelecer regras mais estáveis e também mais flexíveis
que englobem respostas diversificadas e adequadas aos problemas que vão surgindo. Não se pode tolerar
mais a instabilidade, a insegurança, a ineficiêncià, a incompetência técnica, a insatisfação dos utentes
quando sabemos que o país tem recursos humanos e materiais que poderão dar satisfação às necessidades
de saúde.
A Ordem dos Médicos promoveu já um estudo sobre o Serviço Nacional de Saúde e decorre neste
momento um debate sobre as Carreiras Médicas; outros assuntos terão que ser equacionados e dentro deles
assumem particular relevância a carta hospitalar, a articulação entre os cuidados primários e os hospitala
res, a qualidade na saúde, o estatuto remuneratório dos profissionais e a gestão das unidades. Se houver
vontade dos responsáveis para dialogarem na procura de soluções e coragem para implementar as medidas
racionalizadoras do sistema, atingir-se-ão rapidamente os padrões desejáveis para um país membro da CE e
os cidadãos não assistirão à actual devassa pública do clima de confronto que se vive em muitas unidades.
Poder-se-à perguntar das razões que precipitaram tal situação e provavelmente as pessoas que conhecem o
sector indicam na generalidade as mesmas causas, sabendo-se também que elas vêm a minar já há algum
tempo os alicerces em que assenta a matriz funcional da prestação dos cuidados. Então porquê agora o
eclodir das roturas? Além das características gerais de uma crise que perpassa no tecido social e empresa
rial, atingindo também um sector extremamente sensível como é o da saúde, há outros factores específicos
que amplificaram as fracturas e dissolveram a solidariedade e vivência democrática civilizada que se respi
rava nos locais de trabalho. Ao utilizarem-se métodos de gestão transportados das empresas de uma forma
primária, com nomeação para os locais de decisão de pessoas menos capazes e desconhecedoras das espe
cificidades do sector, sem se procurar motivar e empenhar os profissionais, levando-os a participar na defi
nição dos objectivos e das estratégias a adoptar, era óbvio que numa conjuntura de restrição monetária, o
verniz ia estilhaçar e mostrar os podres da estrutura.
Espera-se que brevemente possamos ter uma lei de Gestão diferente, em que se conjuguem os indispen
sáveis critérios democráticos com os da necessária competência técnica, capaz de restaurar o clima de con
fiança e solidariedade nas estruturas médicas nacionais.
Neste momento e até que as modificações sejam introduzidas na lei será importante que os médicos res
peitem o Código Deontológico, que prevê normas de actuação dos Colegas quando indigitados para corpos
de direcção. O artigo 108.º do C.D. é preciso quanto aos procedimentos a ter em tais circunstâncias e não
estão ilibados os Colegas que não respeitem normas que obrigam sempre todos os médicos em qualquer
lugar ou função que desempenhem.
Dr. Alberto Vilar Queiroz
Pres. da Secção Regional do Centro
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COLOCAÇAO DE ASSISTENTES
POSIÇOESDO
MINISTERIODA SAUDE
/

/

«... algum alarmismo, não correspondem à
verdade»
«... não se pode confundir capacidade for
mativa dos serviços com necessidades
de formação»
«o critério das idoneidades formativas não
corresponde aos interesses da classe
médica, nem das populações, nem aos
do País»
«As quatro situações identificadas pelo
Ministério da Saúde em que se atribu
ira m vagas a estabelecimentos de
saúde que não teriam capacidade for
mativa reconhecida verificaram-se
devido a lapso material de transcrição
que chegou a publicação no Diário da
República, o qual será rectificado»
«O objectivo é promover o rápido e melhor
acesso das populações aos cuidados de
saúde diferenciados»
«promoção da melhor e mais rápida acessi
bilidade das populações aos cuidados
de saúde diferenciados, evitando assim
o crescente recurso a meios excessiva
mente concentrados nos grandes cen
tros urbanos»

CARTA AO MINISTRO
DA SAÚDE
Colocação de assistentes
eventuais ao abrigo do art. º 27
do Decreto-Lei n. º 128/92
Excelência,
A divulgação pública do processo de colocação e do
mapa de vagas de assistentes hospitalares eventuais por
parte da Direcção Geral da Saúde vem confirmar a apre
ciação crítica que tem sido feita pela Ordem dos Médicos.
Trata-se de um processo de colocação casuística não in
tegrado numa avaliação correcta das necessidades, sem ga
rantia de desempenho qualificado da actividade médica. As
sim:
1. 0 - Confirma-se que as "vagas" abertas não correspon
dem, no geral a lugares deixados vagos em concur
sos recentes.
2. º - Existem fundadas dúvidas de que todas as vagas
abertas correspondam a lugares dos quadros dos
Hospitais.
3. 0 - Não é dada qualquer garantia da continuidade do
exercício profissional aos médicos nos lugares agora
abertos aquando da futura abertura de concursos.
Considerando as questões apresentadas solicita-se a
Vossa Excelência ie digne responder às seguintes per
guntas:
1. º - Das vagas agora anunciadas quais são as que cor
respondem a lugares que ficaram por preencher de
vido à falta de candidatos?
2.º - Das vagas anunciadas quais são, de facto, vagas dos
quadros dos Hospitais?
3. 0 - Quais as garantias de estabilidade que são dadas aos
médicos que, voluntária ou compulsivamente, agora
se pretende deslocar no prazo de 15 dias?
Com os melhores cumprimentos, subscrevo-me com
elevada consideração pessoal.
O PRESIDENTE
Carlos Alberto de Santana Maia
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COMUNICADO DO CNE
O Conselho Nacional executivo da
Ordem dos Médicos analisou o
ofício/despacho da Direcção Geral de
Saúde referente a destacamento de
médicos assistentes eventuais. A Ordem
dos Médicos reitera a sua posição de que
só é aceitável a deslocação compulsiva e
por período limitado de tempo de médi
cos, quando um concurso prévio tenha
ficado deserto por ausência de candida
tos e se revelem adequados às necessida
des e condições de prestação locais.
A Ordem dos Médicos elaborou um
estudo técnico sobre as incongruências,
erros e incapacidades várias que se
detectam no ofício/despacho da Direcção
Geral de Saúde. Tal estudo será oportu
namente entregue ao Sr. Ministro da
Saúde a quem novamente se solicita que
abra todos os concursos considerados
necessários ao preenchimento das vagas
dos quadros hospitalares.
A Ordem dos Médicos analisou ainda
notícias alarmantes sobre a possibili
dade de ser autorizada a não-médicos a
alteração do receituário médico (genéri
cos e medicamentos de substituição).
Esta grave violação das normas da
ética e da lei, que põe em perigo a saúde
pública, não pode deixar de nos merecer
a maior preocupação.
A Ordem dos Médicos alerta o
Ministério da Saúde que legislação de

tal teor, bem como a não reformulação
do Decreto-Lei 291/93 (devassa dos
arquivos clínicos) e da Portaria 743/93
(violação do segredo profissional é sus
ceptível de pôr em causa as relações
entre os Médicos e o Governo.

Lisboa, 18 de Setembro de 1993
Pel'o Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos
Dr. Carlos Alberto de Santana Maia

FORUM MEDICO
/

O Forum Médico reunido a 19 de
Setembro de 1993, na Sede da Ordem
dos Médicos, em Lisboa, debruçou-se
sobre os vários pontos da Ordem de
Trabalhos.
Das várias posições que foram toma
das, destacam-se as seguintes:
1. Substituição de Medicamentos
As Organizações representadas no
Forum Médico analisaram a problemá
tica dos medicamentos genéricos e os
eventuais planos duma alteração de
receituário médico por profissionais
não-médicos, forçando o recurso a medi
camentos similares.
Acentuou ainda a necessidade de con
trole de qualidade dos medicamentos
prescritos com total liberdade, indepen
dentemente de serem utilizados nomes
genéricos ou comerciais
Foi unanimemente aceite que estas
medidas estariam englobadas numa
perspectiva puramente economista e que
constituiram uma grave violação das
normas de ética, além da destatibiliza-
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ção da base de confiança da relação
médico-doente.
2. Decreto-Lei n.º 291/93 da Inspecção
Geral de Saúde
Sobre este assunto, considerou ser
inaceitável a possibilidade dos inspecto
res devassarem os processos clínicos dos
doentes. É uma violação grosseira do
segredo profissional e sobretudo do
direito do doente ver protegida a sua
privacidade.

4. Clínica Geral
Foi proposta a formação du�
Comissão para estudo e avaliação d.
problemas e deficiências dos Cuidados
Primários de Saúde que vise propor
medidas ao Ministério para a devida
valorização desses cuidados no Sistema
de Saúde, seja qual for o seu formato
futuro.
5. Hospital Distrital de Aveiro

O Forum Médico, por unanimidade,
exige que o Ministério da Saúde anule a
circular/despacho do Director Geral de
Saúde - D.G.S. - relativa à deslocação
de assistentes eventuais por irregular,
ilegal e inconstitucional.

Situação do Serviço de Pediatria e de
Formação de Internos do Hospital
Distrital de Aveiro.
Avaliadas estas questões, o Forum
Médico considerou extremamente grave
a situação criada pela Administração do
H.D.A. e recomendou à Ordem dos
Médicos e aos Sindicatos que, dentro do
seu âmbito, tomem medidas enérgicas.

O Forum regista ainda como facto
altamente negativo a confirmação feita
ontem pelo Ministro da Saúde, de que
este processo resulta de uma opção polí
tica do Governo sem ter em conta qual
quer estudo técnico.

6. Carreira Médica Hospitalar das
Administrações Regionais de Saúde
O Forum Médico considerou intolerá
vel que aos médicos da Carreira
Hospitalar das ARS lhes seja negada a
progressão na carreira.

3. Destacamento de Assistentes Eventuais

ACTUALIDADE

DIRECÇÃO E CHEFIA DAS CARREIRAS MÉDICAS
Decreto-Lei n. º 73/90 de 6 de Março Parecer da
Nova redacção do artigo 41.º
Ordem dos Médicos
(Documento em estudo)
O Decreto-Lei n.º 73/90 de 6 de Março que veio a estabelecer
o novo regime legal das carreiras médicas, define no seu artigo
41.0 o conjunto de requisitos a que deve obedecer a nomeação dos
directores de departamento e dos directores de serviço da car
reira médica hospitalar.
Um dos requisitos exigidos aos directores de serviço nomeados
após a entrada em vigor do Decreto-Lei 73/90 de 6 de Março, é
o exercício de funções em regime dedicação exclusiva.
Mais de três anos após a entrada em vigor desta disposição
constata-se toda a conveniência em alargar as possibilidades de
recrutamento para este cargo de vital importância para o bom
funcionamento dos serviços de acção médica hospitalares.
Neste sentido, afasta-se a exigência da prática do regime de
edicação exclusiva aos novos directores de serviço, o que per
itirá assegurar às instituições maiores possibilidades de esco
lha para estes cargos sem afectar as condições do seu exercício.
Assim
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 201.º da Constituição
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.0
O artigo 41.0 do Decreto-Lei n.º 73/90 de 6 de Março passa a
ter a seguinte redacção.
Artigo 41.º
Director de departamento e director de serviço
1 - O director de departamento é nomeado pelo conselho de
administração, sob proposta do director clínico, de entre médi
cos com condições para serem nomeados directores de serviço.
2 - O director de serviço é nomeado pelo conselho de admi
nistração, sob proposta do director clínico, ouvido o director
de departamento, quando exista, de entre chefes de serviço ou, na
sua falta ou mediante proposta fundamentada, de entre assis
tentes graduados que, em qualquer dos casos, manifestem notó
rias capacidades de organização e qualidade de chefia e exerçam
u passem a exercer funções em regime de dedicação exclusiva;
a falta de assistentes graduados, e nas mesmas condições,
poderá ser nomeado de entre assistentes.
3 - Em relação aos serviços hospitalares abrangidos pelos
protocolos previstos no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 312/84, de
26 de Setembro, é aplicável o disposto no número anterior, com
a preferência referida no n.0 2 do artigo 13.º daquele diploma.
4 - A renovação da comissão de serviço dos actuais directores
de departamento ou de serviço não está condicionada à presta
ção de trabalho em regime de dedicação exclusiva.
5 - Os nomeados para os cargos referidos nos números ante
riores deverão apresentar, no prazo de 30 dias, contados da
data de início de funções, um programa de acção para o depar
tamento ou serviço, conforme for o caso, a submeter à aprovação
do conselho de administração, com prévio parecer do director clí
nico e, se for caso disso, do director do departamento, podendo
os
da
carreira
docente
universitária
fazê
-lo acompanhar de parecer do conselho científico do respectivo
estabelecimento de ensino.
6 - O disposto no número anterior apenas é aplicável à reno
vação das comissões de serviço que atinjam o seu termo decor
ridos 120 dias a partir da data da publicação do presente
diploma.

1. É solicitado à Ordem dos Médicos parecer sobre a alte
ração do Art.º 41 do Dec.-Lei 73/90. Mais uma vez se
solicita um parecer urgente, sobre uma matéria pontual,
isolado do contexto de alteração global do sistema de
saúde que se reconhece necessário.

2. A alteração à redacção que ora se propõe consubstan
cia unicamente a não exigência de "regime" de traba
lho em dedicação exclusiva para o desempenho de fun
ções de direcção de serviço ou departamento.
3. Não nos compete produzir juízos de valor a tentar
encontrar relações causa/efeito que justifiquem, três
anos após a publicação do Dec.-Lei 73/90 o Governo vir
a dar razão à Ordem dos Médicos.
A Ordem dos Médicos só pode manifestar a sua
concordância a que este grupo de Colegas deixe de
estar sujeito ao carácter compulsivo do regime de
dedicação exclusiva com os prejuízos a que muitos.
foram sujeitos. Mais uma vez se afirma que a dedi
cação exclusiva deverá ser sempre opcional e de
carácter individual para todos os médicos, incluindo
a fase de formação.
4. Permitimo-nos assim lembrar que esta nova formulação
do Art.0 41 do Dec.-Lei 73/90 longe de resolver as
dificuldades agora publicamente admitidas ainda deixa
em aberto o problema central. Assim, contra a opinião
reiterada da Ordem dos Médicos, continua a insistir-se
em directores de serviço e departamento da confiança
exclusiva da administração.
5. A excepção, cedência ao poder universitário, con
substanciada no n.º 4 do Art. 0 41 mais não é que a
confirmação da regra.
6. A Ordem dos Médicos, defensora da prestação de cui
dados médicos de acordo com os ditames e normas de
ética, mais uma vez informa V. Exa. que, em seu enten
der, o director de serviço/departamento deve ser a pes
soa mais qualificada tecnicamente (dentro de uma car
reira que se quer dignificada e com critérios de
exigência na progressão nos seus vários graus), em
cada caso, para orientar e administrar uma estrutura
prestadora de cuidados de saúde.
7. Na avaliação de tal capacidade entram factores
objectivos e subjectivos de natureza funcional, mas
também, e principalmente, de natureza clínica.
Nestas qualificações os médicos devem ser os únicos
capazes dessa avaliação. A Ordem dos Médicos pensa
que o director de serviços deve, como agora, ser inves
tido nas suas funções por períodos de tempo limitado e
a sua renovação só deverá ser feita quando a avaliação
técnica e de qualidade dos serviços prestados seja de
molde a reiterar-lhe essa função.
Coimbra, 28 de Agosto de 1993
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COMITE PERMANENTE DOS
MEDICOS DA COMUNIDADE EUROPEIA
�

Nos dias 24 e 25 de Setembro teve
lugar, em Vilamoura, sob a presidência
do Bastonário da Ordem dos Médicos,
Dr. Santana Maia, mais um encontro
do Comité Permanente dos Médicos da
Comunidade Europeia.
Dos vários documentos que estiveram
em análise, destacamos, pela sua impor
tância:
a) A subcomissão de ética médica dis
cutiu, entre outros documentos, a proposta
de declaração sobre o "Testamento de
Vida" (que se publica nesta página) e a
moção dinamarquesa sobre a "Colheita
de órgãos de prisioneiros executados".
b) A subcomissão "Organização de cui
dados, segurança social, economia de
saúde e indústria farmacêutica" continuou
a discussão dos documentos "Conse
quências económicas e sociais das limita
ções dos recursos para a saúde". "Limita
ção dos recursos para a saúde" e
"Implicações éticas na profissão médica".
A resolução da FEMS sobre equipamento
científico (pesado) despendioso foi alvo de
vivo debate e alguma polémica.
c) A avaliação da competência profis
sional e a actualização das Directivas Mé
dicas foram os assuntos mais discutidos na
subcomissão "Formação Profissional, Edu-

cação Médica Contínua e Auditoria Mé
dica".
d) Na última tarde, a subcomissão de
Medicina Preventiva concluiu a discus
são sobre "Recomendações especiais do
CP/CE sobre medicina preventiva e am-

biente", pelo que vai ser apresentado na
Assembleia Geral de Novembro para apre
ciação.
Abordou-se ainda os documentos
"Saúde Pública e Comunidade Europeia"
e "Resíduos Sanitários".

CP STATEMENT OF LIVING WI LLS/ADVANCE D IRE CTIVE S
Introduction
The Standing Committee is opposed to
any legislation giving living wills/advance
directives the force of law, because if that
were the case, it would constrain the ability
of the doctor to treat the patient to the hig
hest professional and ethical standards.
Such a document can only be a written
expression of the wish and intention of the
patient, made at the time when the patient
was fully "compos mentis", which can later
be of use as basic framework of care.
The Standing Committee recognises that
approaches to this issue are determinated by
a range of social, cultural and religious fac
tors, which mean that there are wide vari
ations in legal provision and professional al
titudes from one country to another. While
respecting these national differences, the
Standing Committee has identified basic
principies.
Recommendations
1. This form of expression of wish and in
tention is not intended to promote active
euthanasia. The ethical issues involved
in euthanasia are different.
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2. Doctors should not be obliged to act
contrary to their consciences. The doc
tor should inform the patient at the out
set of any objections which she/he may
have to the content of an individual ex
pression of wish and intention and, if ne
cessary, assist the patient in transfer
ring to the care of another colleague.
3. Doctors should at ali times seek to act in
the best interests of their patients and to
recommend the treatments which their
consider most appropriate.
4. The doctor/patient relationship is based
on mutual respect, trust and good com
munication. Doctors should explain tre
atment options to patients and ensure
that they have sufficient information on
which to base decisions.
ln the absence of contrary evidence, a
valid statement of wish and intention is
of value in representing a patient's set
tled wish when the patient may no lon
ger be competent to express a view. The
patient is responsible for ensuring that
the existence of his/her advance directive
is known to those who may be asked to
comply with its provisions.

5.

6.

7.

8.

Those who interpret it must take ac
count of the possibility that the patien
t's views about treatrnent may change as
his or her clinical condition change.
Patients may wish that every possibl
treatment should be provided to the
point of death. They also have the right
to refuse treatment at all times.
Patients who become incompetent
should retain the same rights is respect
of health care as those who remain com
petent.
Discussion about developing policy on
the use of advance directives should in
volve representatives of medical and
hold health professions.
The complexity and sensitivity of the va
rious factors which must be taken into
account should be drawn to the attention
of the public and appropriate au(horities.
It should be possible for a statement of
wish/intention to be overridden where
the clinical circumstances are not pre
cisely coverde by their provisions. Such
circumstances are a matter of clinical
judgement and would merit further dis
cussion.

OPINIÃO

A LIBERDADE DE ESCOLHA:
UM DIREITO DO PROPRIO DOENTE
�

• DR. REIS MARQUES
Com a publicação do Dec.-Lei n.º
413/71 é dado um salto qualitativo no
nosso país no que concerne à política de
saúde e assistência na doença.
Neste decreto pela primeira vez se
institui o direito à saúde e minimamente
para aquela época, asseguram-se cuida
dos de prevenção das carências dos indi
víduos e instituem-se mecanismos que
vão levar à matriz de um Serviço
Nacional de Saúde. Esboça-se já uma
abordagem global da prevenção da
doença, identificam-se as carreiras para
médicos e outros técnicos de saúde.

ea
ma

Estes factos marcantes, que dão uma
reviravolta no plano assistencial do
país, invertem a política até aí seguida
pelo Estado Novo, que consistia basica
mente em deixar às instituições parti
culares e à iniciativa privada o combate
à doença.
A partir do Dec.-Lei 413/71 o Estado
assume como sua função velar pelos
índices de saúde do país e incrementar
medidas preventivas como prioridade
dos cuidados, não deixando de estimular
uma maior qualificação dos profissio
nais através de uma garantia da forma
ção pré-graduada.
Esta verdadeira revolução deveu-se a
múltiplos factores em que destacamos a
evolução do saber médico, o apareci
mento de tecnologias diversificadas a
exigirem preparação cada vez mais
especializada, a necessidade do trabalho
em equipe, as exigências logísticas e de
espaços hospitalares adequados para as
intervenções terapêuticas então surgidas.
Não será de esquecer o papel decisivo
que os colegas da época tiveram com as
suas lutas pelo reconhecimento d a
necessidade d a criação das chamadas
Carreiras Médicas, espaço privilegiado
para a fomrnção pós-graduada e afirma
ção das potencialidades da classe
médica portuguesa.
Já não era possível ao médico isolado
e no ambiente do seu consultório fazer
os exames complementares que funda
mentam um diagnóstico e prescrever e
ministrar as terapêuticas que a partir dos
anos 50 aparecem em catadupa. A estes
aspectos técnicos, juntou-se também
uma conjuntura política, com compo
nentes de desenvolvimento industrial
que impunham refomrns e regalias soci
ais para os trabalhadores. É assim que
no articulado dessa lei se diz "a orgânica

dos serviços de saúde deve· assegurar a
toda a população um nível de saúde
aceitável de cuidados médicos e de
apoio social" e o direito à saúde compre
ende "o acesso aos serviços ... e não
sofre restrições salvo os impostos pelos
limites dos recursos humanos, técnicos e
financeiros disponíveis".
É uma perspectiva em que passa a
incumbir ao Estado a definição da polí
tica de saúde e o incrementar das acções
tendentes a assegurar a cobertura
médico-sanitária da população. A inicia
tiva privada vai continuar a caber um
papel importante e supletivo, que diver
sifica a oferta de serviços, salvaguarda o
direito à escolha da assistência e asse
gura o papel dinâmico e concorrencial
da iniciativa privada.
A partir desta matriz normativa, são
posteriormente feitos ajustamentos e
reformas, sendo a Lei 58/79 que cria o
Serviço Nacional de Saúde, a mais
conhecida.
A inovação desta Lei consiste em o
Estado assegurar o direito à protecção
da saúde a toda a população de forma
geral e gratuita. Há também aspectos
menos lembrados, como os direitos dos
utentes, entre os quais a liberdade de
escolha do servico prestador de cuida
dos.
Na altura pensamos ter sido uma Lei
que se adequava ao momento político
vivido, e às preocupações de índole
social que norteavam o pensamento dos
responsáveis do Munistério da Saúde.
Pesa embora a justeza de algumas críti
cas actuais, era no articulado um bom
documento de trabalho e que devido às
resistências que criou, não foi testado e
melhorado como merecia.
Em 1990 criam-se condições políticas
e económico-financeiras que possibili
tam a revisão da Lei e nalguns aspectos
actualizam-se conceitos, métodos de
gestão e organização de serviços, que
podem melhorar a prestação e diminuir
alguns gastos. É tambem introduzida a
noção do sistema de saúde que aglutina
o S.N.S. e as unidades prestadoras de
cuidados de carácter privado. Pensamos
que é fundamentalmente uma Lei que
tenta incentivar a iniciativa privada na
área da saúde e em que é também alie
nada a responsabilidade do Estado pela
Saúde e remetida para o cidadão o dever
de a defender e promover. Pensamos
que a débil estrutura social e económica

dos cidadãos não vai permitir confiar
nas possibilidades individuais para se
atingirem níveis de saúde aceitáveis para
o Estado Europeu. Esperamos atentos.
Chegados aqui e traçadas muito
sucintamente as linhas orientadoras das
últimas reformas na saúde, pensamos
que nesta malha normativa poderíamos
mais facilmente enquadrar o tema que
foi distribuído à Ordem dos Médicos Liberdade de escolha - um direito pró
prio do doente.
É nosso entendimento que não há
nenhuma conflitualidade entre público/
/privado e a sua diferença não é redutí
vel à presumível eficiência e qualidade
do privado em relação ao público. Para
nós não é seguro que o financiamento
diferente garante estes desideratos.
Pensamos que as lógicas que os susten
tam, são diferentes e por isso não
incompatíveis; será desejável a afirma
ção destes sectores distintos em concor
rência e complementaridade.
Isto porque há aspectos que o privado
não vai sustentar, que estão ligados à
formação técnico-científica dos profissi
onais, à qualidade de vida dos cidadãos
para além da prestação do serviço, à
extrema dificuldade e cronicidade de
algumas patologias, que são em si custos
sociais e que como tal têm que ser trata
das, não se olhando ao tempo e recursos
gastos.
Mas o problema que se põe a um e a
outro sector é o da qualidade da presta
ção. Esta qualidade, é decisiva e priori
tária para as unidades de saúde e nela
estão mais do que ninguém interessados
os médicos e os utilizadores dos servi
ços.
Aqui trava-se a verdadeira batalha da
escolha livre do doente.
Pensamos que a Declaração de Lisboa
sobre os direitos do doente adaptado
pela A.M.M. Setembro/81 é uma carta
extremamente importante e que salva
guarda o doente de práticas abusivas,
permitindo-lhe assegurar os seus direitos
como senhor da sua Pessoa. Também os
Princípios Europeus da Ética Médica
aprovados pela Conferência Interna
cional das Ordens e Organizações
Similares em Janeiro/87 em Paris, con
signam os direitos dos doentes e algu
mas normas éticas e deontológicas na .
relação médico-doente, seja qual for o
modelo do exercício profissional. Assim
o doente pode escolher o seu médico,
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aceitar ou recusar um tratamento, receber toda a informação
adequada, exigir a confidencialidade dos dados fornecidos
sobre a sua vida bem como o direito a uma morte digna e ao
conforto espiritual. Há outros princípios que são consignados e
dizendo mais respeito às normas éticas e deontológicas a
serem seguidas na relação médico-doente.
São princípios que devem reger uma relação interpessoal
muito especial, que normalmente mergu]ha no íntimo dos
afectos e que além dos aspectos técnico-científicos, assume
aspectos motivacionais específicos. Ao apelo do doente res
ponde o médico com a intenção de ajuda eficaz que pode pas
sar por um tempo de distanciamento para interpretação
de dados, conhecimento dos sintomas e das causas, enqua
drando aquele homem numa dinâmica espaço-temporal deter
minada, com recursos sociais e familiares singulares.
Estes são valores a defender numa relação personalizada e
geralmente chamada de clínico terapêutica que tem regras nor
mativas, mas muita arte no exercício; seja qual for o local e a
instituição, essa relação deve ser preservada, bem como a
humanização, a abolição dos entraves burocráticos ao acesso
dos cuidados pressupostos básicos a implementar na quali
dade.
À Ordem dos Médicos cabe o papel de garante destes pre
ceitos éticos e deontológicos, a salvaguarda das condições de
autonomia técnica e mesmo reivindicar para os médicos um
papel preponderante na fiscalização da idoneidade dos servi
ços e na formação técnica dos profissionais. Afirmamos aqui e
agora que a Ordem dos Médicos vai estar cada vez mais atenta
a estes aspectos e não alienará as suas funções consignadas na
lei, pese embora a falta de publicação do novo código discipli
nar, a actualização do código deontológico, a definição legal
do acto médico.
Todos estes princípios assentam no pressuposto da liber
dade do doente na gestão da sua relação com o médico ou ser
viço prestador de cuidados de saúde. E ainda bem que os
Estados também estão a legislar nesta área e noutras dos direi
tos próprios dos cidadãos. Mas assegurados e aceites univer
salmente estes princípios a questão que se põe a seguir é a da
capacidade que o utente tem em conhecer antecipadamente a
qualidade do serviço que lhe vai ser prestado e nessa perspec
tiva caminhar-se-á obrigatoriamente para a publicação e expli
cação dos critérios e padrões de qualidade. Então o utente terá
capacidade e liberdade de escolher entre os vários serviços que
lhe são oferecidos e optará assente em pressupostos sérios e
não em meras operações de marketing.
Deste modo os serviços não serão avalizados pelo financia
dor (público ou privado) mas sim pelas performances técnico
científicas que produzir e pela humanização que souber salva
guardar.
A gestão não será balizada por novos critérios de ordem
financeira ou de eficiência, mas sim por objectivos claros de
qualidade. Uma "qualidade total", cujos principais vectores
são a satisfação dos utilizadores, os resultados obtidos e igual
mente a satisfação dos profissionais, onde a eficiência e eficá
cia cabem obrigatoriamente.
Enfim, passaremos a ter utentes mais satisfeitos e mais
seguros com os cuidados recebidos.
Cabe finalmente dizer que para se atingir uma boa quali
dade de prestação, é necessário e urgente que as condições de
trabalho sejam melhorados, com preocupação da correcção
dos erros de forma prospectiva, com dotações de técnica e
material adequados e com pessoal interessado e motivado nos
objectivos que ajudou a traçar, sem resistência ou defesas às
alterações necessárias e urgentes.
Deste modo acabarão muitos dos problemas actuais e esta
belecer-se-á uma relação de confiança tão necessária nos
Estabelecimentos de Saúde e nos profssionais que na maioria
dos casos fazem o seu melhor.
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A FILOSOFIA DOS ''GENERICOS''
•DR.GASPAR FERREIRA DE CASTRO
Li com natural interesse a Opinião do
Dr. A. Pinto de Almeida F ALAR
CLARO... sobre Genéricos, vinda a pú
blico na Revista da Ordem dos Médicos
de Junho de l 992. Foi oportuno mas
acho que não foi claro quanto baste.
Temos de nos lembrar sempre qLíe
os argumentos do médico só serão en
tendidos e, sobretudo, atendidos se a
linguagem usada for não apenas a de
um clínico, mas também a de um ci
dadão - submetido como qualquer ou
TO às Leis e Costumes da sociedade
onde está inserido.
Em primeiro lugar: à face da Lei só
está autorizado a fazer prescrições te
rapêuticas o profissional inscrito na
Ordem dos Médicos e com a sua ins
crição em estado ele validade plena.
Isto é Lei, não uma figura de retórica.
Nela se baseia a transcendente res
ponsabilidade do acto médico.
Há também os Costumes, ou seja
leis naturais irrecusáveis como o ela
confiança do paciente do seu clínico;
e a confiança do clínico na sua própria
prescrição.
Lei e Costumes: é à base destes ele
mentos que pode e deve formular-se
uma Filosofia dos Genéricos.
Mesmo numa Ciência em constante
evolução como a ciência médica não é
verdade que a maioria dos fármacos
se tornem "desactualizados" após os
curtos quinze anos de patente. Como
médicos falaríamos dos digitálicos, elas
tiazidas, da espironolactona, dos diu
réticos de ansa, do piracetam, do alo
purinol, do piroxicam, das tetraciclinas,
da ciclofosfamida, do busulfan, dos
co1ticosteroides... enfim de uma longa
lista que parece não ter fim. Mas como
cidadãos diríamos que os "genéricos"
só existem porque têm interesse co
mercial, têm indiscutível peso econó
mico no mercado. Simplesmente, a Lei
dos Genéricos não pode de forma al
guma ser uma anti-lei, não pode provir
ele um conceito anárquico.
A dinâmica fundamental de uma
economia de mercado aberto situa-se
num contexto de "Ganha quanto pu
deres, poupa quanto puderes". E daqui

Em primeiro lugar:
à face da Lei só está
autorizado a fazer
prescrições
terapêuticas
o profissional inscrito
na Ordem dos
Médicos e com a sua
inscrição em estado
de validade plena.
Isto é Lei, não uma
figura de retórica.
Nela se baseia a
transcendente
responsabilidade do
acto médico.
Há também os
Costumes, ou seja leis
naturais irrecusáveis
como o da confiança
do paciente do seu
clínico; e a confiança
do clínico na sua
própria prescrição.
Lei e Costumes: é à
base destes elemento,
que pode e deve
formular-se uma
Filosofia dos
Genéricos.

,ião há que fugir. E esse não é um con
ceito anárquico, pois afinal um produto
só se vende se merecer a confiança
do público: daí a sacrossanta (por,
mais uma vez, irrecusável) lei natural
do Trade Mark.
O que está por detrás destas palavras
mágicas? Em rigor a única defesa do
consumidor! Trade Mark traduz o
saber fundamental que permite a in
venção; e não só: também a aval-iação
rigorosa ela eficácia e da tolerância: e
também ainda: o permanente e incan
sável cuidado de manter a qualidade do
produto muito acima da mínima sus
peita.
Tudo bem, tudo óptimo. E aqui está
a chave da questão: não é ao Estado
que compete o controlo de qúalidade
cios medicamentos. E isso não por o
Estado ser uma estrutura pesada e mo
rosa; não mesmo por as instâncias go
vernativas serem entidades onde a res
ponsabilidade se dilui. Mas sim porque
confiar ao Estado o controlo dos me
dicamentos seria em rigor uma decisão
anárquica. Iria contra a Lei do Mer
cado em economia livre... Então? En
tão é fácil de entender: os genéricos
têm também de ter uma Marca Regis
tada.•Os laboratórios que os apresen
tarem à venda devem ter um nome: e
será esse nome que terá de ser pro
movido perante os clínicos não só para
o efeito ele serem conhecidos, mas
também para demonstrarem que me
recem plena confiança.
Resumindo: genéricos sim. temos
ele os aceitar: mas sempre genéricos
com o nome do laboratório que os
apresenta - diríamos mesmo: genéricos
com Trade Mark.
Só assim haverá Economia a sério.
E só assim haven1 economias tanto a
nível hospitalar como ambulatório.
Entenda quem quiser entender!
E, acima de tudo. só assim veremos
respeitada a lei fundamental da Medi
cina: só o clínico pode prescrever: e a
sua prescrição tem de ser respeitada le
tra por letra.
Viana do Castelo, 8 de Agosto de 1992
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DIRECTIVA 93/16/CEE DO CONSELHO
de 5 de Abril de 1993
destinada a facilitar a livre circulação dos médicos e o reconhecimento mútuo dos seus
diplomas, certificados e outros títulos

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 499,
os n95 1 e 2, primeira e terceira frases, do seu artigo 579 e o
seu artigo 669,
Tendo em conta a proposta da Comissão;
Em cooperação com o Parlamento Europeu (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),
Considerando que as directivas 751362/CEE do Conselho,
de 16 de Junho de 1975, que tem por objectivo o reconhe
cimento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos
de médico e que inclui medidas destinadas a facilitar o
exercício efectivo do direito de estabelecimento e da livre
prestação de serviços (3) e 75/363/CEE do Conselho, de
16 de Junho de 1975, que tem por objectivo a coordenação
das disposições legislativas, regulamentares e administrati
vas relativas às actividades de médico (4) foram alteradas
várias vezes e de modo substancial; que, por isso e por
questões de lógica e clareza, convém codificar essas directi
vas; que, além disso, ao agrupar as referidas directivas num
(1) JO n9 C 125 de 18.5.1992, p. 170 e
JO n9 C 72 de 15. 3. 1993.
(2) JO n9 C 98 de 24. 4. 1992, p. 6.
(3) JO n9 L 167 de 30. 6. 1975, p. 1.Com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 90/658/CEE (JO n9 L 353 de 17.
12. 1990, p. 73).
(4) JO n9 L 167 de 30.6.1975, p. 14.Com a última redacção que
lhe foi dada pela Direcriva 90/658/CEE (JO n9 L 353 de 17.
12.1990, p. 73).

único texto, convém nele incorporar a Directiva 86/.457/
/CEE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1986, relativa a
urna formação es�ca em�e,dicina geral (5);
Considerando que, nos temio_s 4q-.Tr-àtado, é proibido após
o termo do período de transição',' qualquer 'tratamento
discriminatório em razão da nacionalidade
matéria de
estabelecimento e de prestação de serviços; que este
principio do tratamento nacion!11 se aplica� nomeadamente,
à concessão das autorizações eventualmente exigidas para o
acesso às actividades de médico, bem como para a inscrição
ou filiação em organizações ou organismos profissionais;

em

Considerando que é, no entanto, oportuno estabelecer
normas destinadas a facilitar o exerdcio efectivo do direito
de estabelecimento e da livre prestação de serviços dos
médicos;
Considerando que, nos termos do Tratado, os Estados
-membros não devem conceder qualquer auxílio susceptível
de falsear as condições de estabelecimento;
Considerando que o n9 1 do artigo 579 do Tratado prevê a
adopção de directivas que tenham por objectivo o reconhe
cimento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos;
que a presente directiva tem por objectivo o reconhecimen
to dos diplomas, certificados e outros títulos de médico que
dão acesso ao exerdcio da medicina, bem como dos
diplomas, certificados e outros títulos de médico especialis
ta;
Considerando que, relativamente à formação de médico
especialista, é conveniente proceder ao reconhecimento
mútuo dos títulos de formação quando estes, sem consti
tuírem condição de acesso à actividade de médico especia(5) JO n9 L 267 de 19. 9. 1986, p.26.
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lista, constituem, todavia, condição do uso de um título de
especialização;
Considerando que a evolução das legislações dos Esta
dos-membros torna necessárias diversas alterações de
ordem técnica a fim de ter em conta, nomeadamente, as
alterações na denominação dos diplomas, certificados e
outros títulos dessas profissões ou na denominação de
determinadas especialidades médicas, bem como a criação
de alg1imas especialidades médicas novas ou o abandono de
certas especialidades médicas antigas ocorridas em alguns
Estados-membros;
Considerando que é conveniente prever disposições relati
vas aos direitos adquiridos no que respeita aos diplomas,
certificados e outros títulos de médico, concedidos pelos
Estados-membros aprovando as formações iniciadas antes
da data de início de aplicação da presente directiva;
Considerando que, no que respeita ao uso do título de
formação, e pelo facto de uma directiva de reconhecimento
mútuo de diplomas não implicar necessariamente a equiva
lência material das formações a que tais diplomas se
referem, é conveniente autorizar apenas o seu uso na língua
do Estado-membro de origem ou de proveniência;
Considerando que, para facilitar a aplicação da presente
directiva pelas admirústrações nacionais, os Estados-mem
bros podem determinar que os interessados que preencham
as condições de admissão por estas exigidas, apresentem,
juntamente com o respectivo título de formação, um atesta
do das autoridades competentes do Estado-membro de
origem ou de proveniência, comprovando que tais títulos
são os referidos na presente directiva;
Considerando que a presente directiva não prejudica as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-membros que vedam às sociedades o exercício
de actividade de médico ou submetem tal exercício a
determinadas condições;
Considerando que, em caso de prestação de serviços, a
exigência da inscrição ou filiação em organizações ou
orgarúsmos profissionais, que está ligada ao carácter está
vel e permanente da actividade exercida no país de acolhi
mento, constituiria incontestavelmente um obstáculo para
o prestador de serviços, em virtude do carácter temporário
da sua actividade; que é conveniente, port.anto, afastá-la;
que é necessário, contudo, neste caso, assegurar o controlo
da disciplina profissional que compete a tais orgarúzações
ou organismos profissionais; que é conveiiiente prever,
para o efeito, e sem prejuízo do disposto no artigo 629 do
Tratado, a possibilidade de impor ao interessado a obriga
ção de notificar a prestação de serviços à autoridade
competente do Estado-membro de acolhimento;
Considerando que, em matéria de moralidade e de honora
bilidade, é conveniente distinguir as condições exigíveis,
por um lado, para o primeiro acesso à profissão e, por
outro lado, para o seu exercício;
Considerando que, tendo em vista o reconhecimento
mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos de médili -

ORDEM DOS MÉDICOS

7. 7. 93

co especialista a fim de colocar todos os profissionais
nacionais dos Estados-membros em plano de igualdade na
Comunidade, se afigura necessária uma certa coordenação
das condições de formação do médico especialista; que é
conveniente prever, para o efeito, critérios mínimos relati
vos quer ao acesso à formação especializada quer à duração
mínima desta, ao seu modo de ensino e ao lugar onde deve
ser cfcctuada, bem como ao controlo a que deve ser
submetida; que tais critérios só dizem respeito às especiali
dades comuns a todos os Estados-membros ou a dois- ou
mais Estados-membros;
Considerando que a coordenação das condições de
exercício prevista na presente directiva não exclui uma
coordenação ulterior;
Considerando, por outro lado, ser presentemente reconhe
cida, de forma quase generalizada, a necessidade de uma
formação específica para o médico generalista, que deve
prepará-lo para melhor cumprir uma função que lhe é
própria; que essa função, que assenta em grande parte no
seu conhecimento pessoal do ambiente dos seus doerites,
consiste em dar conselhos relativamente à prevenção de
doenças e à protecção da saúde do indivíduo considerado
como um todo, bem como em ministrar os tratamentos
adequados;
Considerando que essa necessidade de uma formação
específica em medicina geral resulta, nomeadamente, do
facto de o desenvolvimento que se verificou nas ciências
médicas ter provocado um desvio cada vez mais acentuado
entre, por um lado, a investigação e o ensino médico e, por
outro, a prática da medicina geral, de modo que há
aspectos importantes da medicina geral que já ·não podem
ser ensinados de forma satisfatória no âmbito da formação
médica tradicional de base dos Estados-membros;
Considerando que, para além das vantagens que daí advi
rão para os doentes, é igualmente reconhecido que uma
melhor adaptação do médico generalista à sua função
específica contribuirá para melhorar o sistema de prestação
de cuidados, nomeadamente tornando mais selectivo o
recurso aos médicos especialistas, aos laboratórios e outros
estabelecimentos e equipamentos altamente especializa
dos;
Considerando que a melhoria da formação em medicina
geral é susceptível de revalorizar a função do médico
generalista;
Considerando, no entanto, que embora pareça irreversível,
este movimento se desenvolve segundo ritmos diferentes
nos Estados-membros; que é conveniente, sem precipitar de
forma intempestiva as evoluções em curso, assegurar a sua
convergência por etapas sucessivas na perspectiva de uma
formação adequada dos médicos generalistas que satisfaça
as exigências específicas do exercício da medicina geral;
Considerando que, para assegurar a execução progressiva
desta reforma, se mostra necessário; numa primeira fase,
criar em cada Estado-membro uma formação específica em
medicina geral que satisfaça certas exigências mínimas
tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista
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quantitativo e que complete a formação mínima de base
que o médico deve ter nos termos da presente directiva; que
é irrelevante que essa formação em medicina geral seja
dispensada no âmbito da formação de base do médico na
acepção do direito nacional, ou fora desse âmbito; que,
numa segunda fase, convém além disso prever que o
exercício da actividade de médico enquanto generalista, no
âmbito de um regime de segurança social, deva ser subordi
nado à posse de uma formação específica em medicina
geral; que, finalmente, devem ser posteriormente feitas
novas propostas para completar a reforma;
Considerando que a presente directiva não afecta a compe
tência dos Estados-membros para organizar o respectivo
regime nacional de segurança social e para determinar
quais as actividades que devem ser exercidas no âmbito
desse regime;
Considerando que a coordenação das condições m1mmas
de concessão de diplomas, certificados e outros árulos
comprovativos da formação específica em medicina geral,
realizada pela presente directiva, permite aos Esta
dos-membros proceder ao reconhecimento mútuo desses
diplomas, certificados e outros títulos;
Considerando que, por força da presente directiva, um·
Estado-membro de acolhimento não tem o direito de exigir
aos médicos titulares de diplomas obtidos noutro Esta
do-membro e reconhecidos ao abrigo da referida directiva
qualquer formação complementar para o exercício da
actividade de médico no âmbito de um regime de segurança
social, mesmo que exija tal formação aos titulares de
diplomas de médico obtidos no seu território; que esse
efeito da presente directiva não pode cessar no que diz
respeito ao exercício da medicina geral no âmbito da
segurança social antes de 1 de Janeiro de 1995, data em

que a presente directiva obriga todos os Estados-membros
a subordinar o exercício da actividade de médico generalis
ta, no âmbito dos seus regimes de segurança social, à posse
da formação específica em medicina geral; que os médicos
que se tiverem estabelecido antes dessa data nos termos da
presente directiva devem ter um direito adquirido de exer
cer a acrividade de médico generalista no âmbito do regime
de segurança social d9 Estado-membro de acolhimento,
mesmo que não tenham formação específica em medicina
geral;
Considerando que a coordenação prevista na presente
directiva diz respeito à formação profissional dos médicos;
que, no que· respeita à formação, a maioria dos Esta
dos-membros não faz, actualmente, distinção entre os
médicos que exercem a sua actividade como assalariados e
os que a exercem como independentes; que, em matéria de
moralidade e de honorabilidade, de disciplina profissional e
de uso de um título, segundo os Estados-membros, as
regulamentações em causa são ou podem ser aplicáveis
tanto aos assalariados como aos não assalariados; que as
actividades de médico estão subordinadas em todos os
Estados-membros à posse de um diploma, certificado ou
outro átulo de médico; que tais actividades são exercidas
tanto por independentes como por assalariados, ou ainda,
alternadamente, na qualidade de assalariado e não assala
riado, pelas mesmas pessoas, no decurso da respectiva
carreira profissional; que para favorecer plenamente a livre
circulação destes profissionais na Comunidade, é, conse
quentemente, necessário tornar extensiva aos médicos assa
lariados a aplicação da presente directiva;
Considerando que a presente directiva não deve prejudicar
as obrigações dos Estados-membros relativas aos prazos de
transposição que figuram no anexo B,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Artigo 19

A presente directiva é aplicável às actividades de médico exercidas a título independente ou
assalariado pelos nacionais dos Estados-membros.
TÍTULO II
RECONHECIMENTO MÚTUO DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS
DE MÉDICO
CAPÍTULO I
DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS DE ·
MÉDICO

Artigo 29

Cada E tado-membro reconhecerá os diplomas, certifica
dos e outros títulos concedidos aos nacionais dos Esta-

dos-membros pelos outros Estados-membros nos termos do
artigo 239 e enumerados no artigo 39 da presente directiva,
atribuindo-lhes, no que respeita ao acesso às actividades de
médico e ao seu exercício, o mesmo efeito, no seu territó
rio, que o conferido aos diplomas, certificados e outros
títul9s que ele próprio concede.
Artigo 39

Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 29 são:
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a) Na Bélgica:

«Diplôme légal de docteur en médicine, chirurgie et
accouchements/Wenelijk diploma van doctor in de
genees-, heel- en verloskunde» (diploma legal de doutor
em medicina, cirurgia e partos) conferido pelas faculda
des de medicina das universidades ou pelo Júri Central
ou Júris de Estado do ensino universitário;
b) Na Dinamarca:
«Bevis for bestãet la:gevidenskabelig embodseksamen»
(diploma legal de medicina), conferido pela faculdade
de medicina de uma universidade, bem como «docku
mentation for gennemfert praktisk uddannelse» (certifi
cado de estágio), emitido pelas autoridades competen
tes dos serviços de saúde;
c) Na Alemanha:

1. «Zeugnis über die ãrztliche Staatsprüfung» (certifi
cado de exame de Estado de médico), emitido pelas
autoridades ç:ompetentes, e «Zeugnis über die Vor
bereitungszeit ais Medizinalassistent• (certificado
comprovativo do cumprimento do período prepara
tório como assistente médico) na medida em que a
legislação alemã prevê ainda tal período para com
pletar a formação médica;
2. «Zeugnis über die ãrztliche Staatsprüfung» (certifi
cado de exame de Estado de médico) emitido pelas
autoridades competentes após 30 de Junho de 1988
e o atestado comprovativo do exerdcio da activida
de de médico durante um período de estágio ( «Arzt
im Praktikum»);
d) Na Grécia:
«Pwxio la"CpllCTIÇ» (diploma de licenciatura em medici
na) emitido pela:
faculdade de medicina de urna universidade,
ou
pela faculdade de ciências da saúde, departamento
de medicina, de uma universidade;
e) Em Espanha:
«Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» (título de
licenciado em medicina e cirurgia) emitido pelo Minis
tério da Educação e da Ciência ou pelo reitor de uma
universidade;
f) Em França:
1. «Diplôme d'État de docteur en médecine» (diploma
de Estado de doutor em medicina), �nferido pelas
faculdades de medicina ou pelas faculdades mistas
· de medicina e de farmácia das universidades ou
pelas universidades;
2. «Diplôme d'université de docteur en médecine» (di
ploma universitário de doutor em medicina) na
medida em que este certifique o mesmo ciclo de
formação que o previsto para o diploma de Estado
de doutor em medicina;
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g) Na Irlanda:

«Primary qualification• (certificado comprovativo de
conhecimentos básicos), emitido na Irlanda após apro
vação num exame de qualificação prestado perante júri
competente e certificado relativo à experiência adquiri
da, emitido pelo mesmo júri, certificados esses que
autorizam o registo na qualidade de «fully registered
medical practitioner» (médico generalista);
h) Na Itália:
«Diploma di laurea in medicina e chirurgia» (diploma
de licenciatura em medicina e cirurgia) emitido pela
universidade e acompanhado do «diploma di abilitazio
ne all'esercizio della medicina e chirurgia» (diploma de
habilitação para o exerdcio da medicina e da cirurgia)
emitido pela comissão de exame de Estado;
i) No Luxemburgo:
«Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements» (diploma de Estado de doutor em
medicina, cirurgia e partos) emitido pelo júri de exame
de Estado, visado pelo ministro da Educação Nacional,
e «certificar de stage» (certificado de estágio) visado
pelo ministro da Saúde Pública;

j) Nos Países Baixos:
«Universitair getuigschrift van arts• (certificado univer
sitário de médico);
k) Em Portugal:
«Carta de curso de licenciatura em Medicina•, emitida
por urna universidade, bem como o diploma comprova
tivo da conclusão do internato geral, emitido pelas
autoridades competentes do Ministério da Saúde.
1) No Reino Unido:
«Primary qualification» (certificado comprovativo dos
conhecimentos básicos), emitido no Reino Unido após
a realização de exame de qualificação prestado perante
júri competente e certificado relativo à experiência,
passado pelo mesmo júri, certificados esses que autori
zam o registo na qualidade de «fully registered medical
practitioner» (médico generalista).

)

CAPÍTULO U
DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OlITROS TITULOS DE
MÉDICO ESPECIALISTA COMUNS A TODOS OS
ESTADOS-MEMBROS

Artigo 49
Os Estados-membros reconhecerão os diplomas, certifica
dos e outros títulos de médico especialista concedidos aos
nacionais dos Estados-membros por outros Estados-mem
bros nos termos dos artigos 249, 259, 269 e 299 referidos
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no artigo 59, conferindo-lhes o mesmo efeito, no seu
território, que o conferido aos diplomas, certificados e
outros títulos por ele próprio concedidos.
Artigo 51>
1. Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 49 são os que, emitidos i-,elas autoridades ou organis
mos competentes indicados no n9. 2, correspondem, para a
formação especializada em causa, às denominações em
vigor nos diferentes Estados-membros e enumeradas no
n9 3.
2. Os diplomas, certificados e outros títulos emitidos
pelas autoridades ou organismos competentes referidos no
n9 1 são os seguintes:
Na Bélgica:
«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/
erkenningstitel van geneesheer specialist» (título de aprova
ção na qualidade de médico especialista) emitido pelo
ministro responsável· pelo pelouro da saúde pública;
Na Dinamarca:
«Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialla:ge»
(certificado conferindo o título de médico especialista)
emitido pelas autoridades competentes dos serviços de
saúde;
Na Alemanha:
«Fachãrztliche Anerkennung» (certificado de especialização
médica) emitido pela «Landesãrztekammem» (Câmara dos
Médicos do respectivo Land);
Na Grécia:
«TÍTÃ.oç Ia,ptlCTJÇ 1:1Õ1Kó,11,aç» (título de especialização
em medicina) emitido pelas «NoµapxiEç» (circunscrições
administrativas);
Em Espanha:
«Título de Especialista» (título de especialista), emitido
pelo Ministério da Educação e da Ciência;
Em França:
«Le certificar d'études spéciales de médecine» (certifica
do de estudos especiais de medicina) emitido pela
faculdade de medicina, pelas faculdades mistas de
medicina e de farmácia das universidades ou pelas
universidades,
«L'attestation de médecin spécialiste qualifié» (certifica
do de médico especialista qualificado)_ passada pelo
conselho da Ordem dos Médicos,
«Le certificar d'études spéciales de médecine» (certifica
do de estudos especiais de medicina), emitido pela
faculdade de medicina ou pelas faculdades mistas de
medicina e de farmácia das un.iversidades ou a equiva
lência de tais certificados concedida por despacho do
ministro da Educação Nacional,
«Le diplôme d'études spécialisées de médecine» (diplo
ma de esQJdos eS\?ecializados de medicina) emitido
pelas uruversidades;
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Na Irlanda:
«Certificate of specialist docror» (diploma de médico espe
cialista), emitido pela autoridade competente habilitada
para tal efeito pelo ministro da Saúde Pública.
Na Itália:
«Diploma di medico ·specialista» (diploma de médico espe
cialistar, concedido pelo reitor de uma universidade;
No Luxemburgo
«Le certificar de médecin spécialiste» (certificado de médico
especialista) emitido pelo ministro da Saúde Pública sob
parecer do Colégio Médico;
Nos Países Baixos:
«Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het
Specialistenregister» (certificado de agregação e de ins
crição no registo de especialistas) emitido pela «Specia
listen-Registratiecomissie (SRC)» (comissão de registo
de especialistas),
«Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het
Register van Sociaal-Geneeskundigen» (certificado de
aprovação e inscrição no registo dos médicos de medici
na social) emitido pela «Sociaal-Geneeskundigen Regis
tratie-Comissie (SGRC)» (comissão de registo dos médicos de medicina social);
Em Portugal:
Grau de assistente, conferido pelas autoridades competen
tes do Ministério da Saúde, ou título de especialista emitido
pela Ordem dos Médicos.
No Reino Unido:
«Certificate of completion of specialist training» (certifica
do de formação especializada), emitido pela autoridade
competente habilitada para o efeito.
. 3. As denominações em vigor nos Estados-membros, cor
respondentes às formações especializadas em causa, são as
seguintes:
anestesiologia:
Bélgica:
Dinamarca:
Alemanha:
Grécia:
Espanha:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Portugal:
Reino Unido:

anesthésiologie/anesthesiologie
ana:stesiologi
Anãsthesiologie
avmo&rto10À.<>yÍa
anestesiología y reanimación
anesthésiologie - réanimation
chirurgicale
anaesthetics
anestesia e rianimazione
anesthésie-réanimation
anesthesiologie
anestesiologia
anaesthetics;

cirurgia geral:
Bélgica:
Dinamarca:
Alemanha:

chirurgie/heelkunde
kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Chirurgie
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Grécia:

):EtpoupytKT]

Itália:

medicina interna

Espanha:

cirugía general y dei aparato
digestivo

Luxemburgo:

maladies internes

Países Baixos:

inwendige geneeskunde

Portugal:

medicina interna

Reino· Unido:

general medicine;

França:

chirurgie générale

Irlanda:

general surgery

Itália:

chirurgia generale

Luxemburgo:

chirurgie générale

oftalmologia:

Países Baixos:

heelkunde

Bélgica:

ophtalmologie/ oftalmologie

Portugal:

cirurgia geral

Dinamarca:

oftalmologi eller 0jensygdomme

Reino Unido:

general surgery;

Alemanha:

Augenheilkunde

neurocirurgia:

Grécia:

cxp0aÃ.µoÃ.oyia

Bélgica:

neurochirurgie/ neurochirurgie

Espanha:

oftalmología

Dinamarca:

neurokirurgi eller kirurgiske
nçrvesygdomme

França:

ophtalmologie

Irlanda:

ophthalmol�gy

Alemanha:

Neurochirurgie

Itália:

oculistica

Grécia:

VEUpO):ElpOUJ>'YllCTl

Luxemburgo:

ophtalmologie

Espanha:

neurocirugía

França:

neurochirurgie

Países Baixos:

oogheelkunde

Irlanda:

neurological surgery

Portugal:

oftalmologia

Itália:

neurochirurgia

Reino Unido:

ophthalmology;

Luxemburgo:

neurochirurgie

otorrinolaringologia:

Países Baixos:

neurochirurgie

Bélgica:

Portugal:

neurocirurgia

oto-rhino-laryngologie/
otorhinolaryngologie

Reino Unido:

neurological surgery;

Dinamarca:

oto-rhino-laryngologi eUer
0re-na:se-halssygdomme

ginecologia e obstetrícia:

Alemanha:

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Bélgica:

gynécologie-obstétrique/
gynecologie-verloskunde

Grécia:

ro-rnptvoÃ.ayuyyoÃ.oyia

Dinamarca:

gyna:kologi og obstetrik eller
kvindesygdomme og fodselshja:lp

Alemanha:

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Grécia:

µalEU'tllCTl - y\JVatKOÀ.oyia

Espanha:

obstetrícia y ginecología

França:

Espanha:

otorrinolaringología

França:

oto-rhino-laryngologie

Irlanda:

otolaryngology

Itália:

otorinolaringoiatria

Luxemburgo:

oto-rhino-laryngologie

gynécologie-obstétrique

Países Baixos:

keel-, neus- en oorheelkunde

Irlanda:

obstetrics and gynaecology

Portugal:

otorrinolaringologia

Itália:

ostetricia e ginecologia

Reino Unido:

otolaryngology;

Luxemburgo:

gynécologie-obstétrique

Países Baixos:

verloskunde en gynaecologie

Portugal:

ginecologia e obstetrícia

Reino Unido:

obstetrics and gynaecology;

medicina interna:

pediatria:
Bélgica:

pédiatrie/ kindergeneeskunde

Dinamarca:

pa:diatri eller b0rnesygdomme

Alemanha:

Kinderheilkunde

Grécia:

1rm6taTpt1CT1

Bélgicai

médicine interne/ inwendige
geneeskunde

Espanha:

pediatría y sus áreas específicas

Dinamarca:

intern medicin eller medicinske
sygdomme

França:

pédiatrie

Irlanda:

paediatrics
pediatria

Alemanha:

lnnere Medizin

Itália:

Grécia:

1ra80Ã.oyia

Luxemburgo:

pédiatrie

Espanha:

medicina interna

Países Baixos:

kindergeneeskunde

França:

médecine interne

Portugal:

pediatria

Irlanda:

general (internai) medicine

Reino Unido:

paedriatics;
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pneumologia:
Bélgica:

pneumologie/ pneumologie

N9 L 165/7

Grécia:

na8oÃ.CY'(lKT] avatoµ1KT]

Espanha:

anatomia patológica

Dinamarca:

medicinske lungesygdomme

França:

anatomie et cytologie pathologique

Alemanha:

Lungen- und Bronchialheilkunde

Irlanda:

Grécia:

qmµanoÃ.o-yia - nvi:uµovoÃ.o-yia

morbid anatomy and
histopathology

Espanha:

neurno!ogía

Itália:

anatomia patologica

França:

pr,eumologie

Luxemburgó:

anatomie pathologique

Irlanda:

respi_ratory medicine

Países Baixos:

pathologische anatomie

Itália:

tisiologia e malattie dell'apparato
respiratorio

Ponugal:

anatomia patológica

Reino Unido:

Luxemburgo:

pneumo-phtisiologie

morbid anatomy and
histopathology;

Países Baixos:

longziekten en tuberculose

Ponugal:

pneumologia

Reino Unido:

respiratory medicine;

neurologia:
Bélgica:

neurologie/ neurologie

Dinamarca:

neuromedicin eller medicinske
nervesygdomme

urologia:

Alemanha:

Neurologie

Bélgica:

urologie/ urologie

Grécia:

vi:upoÃ.o-yia

Dinamarca:

urologi eller urinvejenes kirurgiske
sygdomme

Espanha:

neurologia

França:

neurologie

Urologie

Irlanda:

neurology

Grécia:

oupoÃ.o-yia

Itália:

neurologia

Espanha:

urología

Luxemburgo:

neurologie

França:

chirurgie urologique

Países Baixos:

neurologie

Irlanda:

urology

Ponugal:

neurologia

Itália:

urologia

Reino Unido:

neurology;

Luxemburgo:

urologie

psiquiatria:

Países Baixos:

urologie

Bélgica:

psychiatrie/ psychiatrie

Ponugal:

urologia

Dinamarca:

psykiatri

Reino Unido:

urology;

Alemanha:

Alemanha:

Psychiatrie

Grécia:
Espanha:

(j)U):lQ'tplKT]
psiquiatría

Bélgica:

orthopédie/ orthopedie

França:

psychiatrie

Dinamarca:

ortopao:disk kirurgi

Irlanda:

psychiatry

Alemanha:

Orthopiidie

Itália:

psichiatria

Grécia:

op801rm6uoí

Luxemburgo:

psychiatrie

Espanha:

traumatologia y cirugia ortopédica

Países Baixos:

psychiatrie

França:

chirurgie orthopédique et
traumatologie

Ponugal:

psiquiatria

Reino Unido:

psychiatry.

Irlanda:

orthopaedic surgery

Itália:

ortopedia e traumatologia

ortopedia:

Luxemburgo:

orthopédie

Países Baixos:

orthopedie

Portugal:

ortopedia

Reino Unido:

orthopaedic surgery;

CAPÍTULO IU
DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TITULOS. DE
MÉDICO ESPECIALISTA PRÓPRIOS A DOIS OU VÃRIOS
ESTADOS-MEMBROS

anatomia patológica:
Bélgica:

anatomie
pathologique/ pathologische
anatomie

Dinamar.ca:

parologisk anatomi og histologi
eller vao:vsunders0gelse

Alemanha:

Pathologie

Artigo 69
Os Estados-membros em que existam disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas sobre a matéria,
reconhecerão os diplomas, certificados e outros títulos de
médico especialista referidos no artigo 79, concedidos aos
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nacionais dos Estados-membros pelos outros Esta
dos-membros nos termos do disposto nos artigos 249, 259,
'279 e 299 conferindo-lhes o mesmo efeito, no seu território,
que o conferido aos diplomas, certificados e outros títulos
que eles próprios concedem.
Artigo 79

1. Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 69 são os que, concedidos pelas autoridades ou pelos
organismos competentes indicados no n9 2 do artigo 59,
correspondem, para a formação especializada em causa, às
denominações enumeradas no o9 2 do presente artigo,
relativamente aos Estados-membros onde tal formação
existe.
2. As denominações em vigor nos Estados-membros, cor
respondentes às formações especializadas em causa, são as
seguintes:
patologia clínica:

Bélgica:
Espanha:
França:
Itália:
Portugal:

biologie clinique/klinische biologie
análisis clínicos
biologie médicale
patologia diagnostica di
laboratorio
patologia clínica;

hematologia biológica:

Dinamarca:
França:
Luxemburgo:
Portugal:

klioisk blodtypeserologi
hématologie
hématologie biologique
hematologia clínica;

microbiologia-bacteriologia:

Dinamarca:
Alemanha:
Grécia:
Espanha:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
P�íses Baixos:
Reino Unido:

klinisk mikrobiologi
Mikrobiologie und
lnfektionsepidemiologie
µÍKpof}10Ã.oyía
microbiología y parasitología
microbiology
microbiologia
microbiologie
medische microbiologie
medical microbiology;

Dinamarca:
Espanha:
Irlanda:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:

klinisk kemi
bioquímica clínica
chemical pathology
chimie biologiquc
klinische chemie
chemical pathology;

imunologia:

Espanha:
Irlanda:
Reino Unido:

cirurgia plástica:

Bélgica:
Dinamarca:
Grécia:
Espanha:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Portugal:
Reino Unido:

chirurgie plastique/plastische
heelkunde
plastikkirurgi
7tÂ.aonKit XElPOUP"flK'Íl
cirugía plástica y reparadora
chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique
plastic surgery
chirurgia plastica
chirurgie riastique
plastische chirurgie
cirurgia plástica e reconstrutiva
plastic surgery;

cirurgia cárdio-torácica:

Bélgica:
Dinamarca:
Grécia:
Espanha:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Portugal:
Reino Unido:

chirurgie thoracique/heelkunde op
de thorax
thoraxkirurgi eller brysthulens
kirurgiske sygdomme
lElPOUP"flKll 8<i>paKOÇ
cirugía torácica
chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire
thoracic surgery
chirurgia toracica
chirurgie thoracique
cardio-pulmonale chirurgie
cirurgia cárdio-torácica
thoracic surgery;

cirurgia pediátrica:

Grécia:
Espanha:
França:
Irlanda:
Itália:
Luxemburgo:
Portugal:
Reino Unido:

xe1pOúP"flK11 1taí6cov
cirugía pediátrica
chirurgie infantile
paediatric surgery
chirurgia pediatrica
chirurgie pédiatrique
cirurgia pediátrica
paediatric surgery;

cirurgia vascular:

Bélgica:

química biológica:
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Espanha:
França:
Itália:
Luxemburgo:
Portugal:

chirurgie des
vaisseaux/blocdvatcnheelkundc
angiología y cirugía vascular
chirurgie vasculairc
chirurgia vascolarc
chirurgie cardio-vasculaire
cirurgia vascular;

cardiologia:

imunología
clinical immunology
immunology;
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Bélgica:
Dinamarca:

cardiologic/cardiologic
cardiologi cllcr hjcrtc- og
krcdsl0bssygdommc
(Continua na próxima Re\'ista)
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ORIENTADORES DE FORMAÇAO
WORKSHOP - JULHO 1993

Por iniciativa da Secção Regional do
Sul da Ordem dos Médicos realizou-se
em 2 e 3 de Julho de 1993, em Lisboa,
uma jornada de reflexão e de debate so
bre o tema "ORIENTADORES DE
FORMAÇÃO".
No primeiro dia os trabalhos decor
reram sob o formato de "Workshop",
em pequenos grupos. O objectivo desta
primeira fase foi o de explorar e siste
matizar os principais aspectos e proble
mas referentes aos três temas em apre
ciação:
1. Selecção, formação e incentivos
dos orientadores
2. Funções e tarefas
3. Avaliação do desempenho educa
cional
Cada grupo de trabalho integrou ele
mentos dos diversos grupos interessados
na temática nomeadamente: orientado
res de fmmação, internos dos internatos
complementares, directores de internato
e directores de serviço.
No final do primeiro dia moderadores
e relatores dos diversos grupos reuni
ram-se a fim de preparar as apresenta
ções que iriam servir para introduzir os
debates na reunião aberta do dia se
guinte (3 de Julho).
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Os moderadores e relatores dos di
versos grupos foram respectivamerite:
1. Dr. José Guilherme Jordão e Dr.
Paulo Simões (Selecção, formação
e incentivos).
2. Professor Dr. Ramos de Almeida e
Dra. Isabel Santos (Funções e ta
refas)
3. Dr. Manuel Seixas e Dra. Maria
do Céu Machado (A vali ação do
desempenho educacional).

No segundo dia, os trabalhos decor
rerai:n sob a forma de ampla reunião de
debate na qual participaram cerca de
120 m_édicos com as mais diversas qua
lificações e responsabilidades na for
mação médica pós-graduada.
A sessão foi aberta pelo Dr. Rui
Bento, Presidente do ConselhÕ Regional
do Sul da Ordem dos Médicos, que de
safiou os presentes a participarem acti
vamente no debate.
Cada sub-tema foi introduzido pelo
respectivo relator, com base no trabalhe
preparatório realizado no "Workshop"
do dia anterior. Após a apresentação de
cada relator foram abertos períodos de
debate, os quais foram extraordinaria
mente participados e vivos.
Por impedimento do Dr. Santana
Maia, Presidente da Ordem dos Médi
cos, o Pr. Rui Bento, em representação
do Bastonário, realçou o significado e a
importancia desta segunda iniciativa da
Secção Regional do Sul (ver relato do
primeiro "Workshop" na Revista da Or
dem dos Médicos de Junho de 1993).
Estas reuniões, que irão prosseguir
com outros temas, integram-se na es
tratégia de abertura, de participação e de
intervenção. activa da Ordem dos Mé
dicos para a melhoria ela qualidade da
formação médica pós-graduada.
Apresentam-se ç1 seguir os textos ela
- borados pelos relatores de cada sub-tem
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SELECÇÃO/FORMAÇÃO/INCENTIVOS

Grupo 1

O Grupo aceitou como metodologia
efectuar inicialmente uma discussão aberta
sobre os conceitos e algumas referências
relacionadas com o tema.
Identificou em seguida as palavras
chave que traduzem os conceitos da dis
cussão:

SELECÇÃO

1. Aceitação inter-pares
2. Motivação
3. Disponibilidade
4. Competências
5. Desempenho
6. Capacidade de trabalho em grupo
7. Relação Docente/Discente
8. Aceitação da avaliação e formação
9. Ética e deontologia
·10.Voluntariado

5. Reconhecimento institucional
6. Aumento da rendibilidade
7. Acesso à formação
8. Valorização curricular
Por fim, tentou arrumar estas palavras
chave em relação aos conceitos que elas re
flectiam.

1. SELECÇÃO DE
ORIENTADORES
Foi consensual a necessidade de crité
rios para a selecção de orientadores de
formação.
Definiu-se que estes critérios incidi
riam sobre as pessoas e não sobre os ser
viços.

II. CRITÉRIOS LIGADOS ÀS
QUALIDADES INDIVIDUAIS
1. Motivação
2. Disponibilidade
3. Capacidade de trabalho em grupo
4. Aceitar ser formado e avaliado
5. Voluntariado

m. ATRIBUTOS EXTERIORES AO
CANDIDATO

1. Aceitação interpares
2. Ética e Deontologia
3. Relacão Docentes/Discentes
4. Capacidade pedagógica
É evidente que a discussão nesta área foi
de tal modo complexa que não foi possí
vel no âmbito deste WORKSHOP a lista
gem de critérios actualmente já passíveis
de encontrar.
A identificação de critérios objectivos é
difícil, mas se a estruturação do processo
formativo for tendencialmente correcta
criarse-ão condicões para aumentar o n.º de
critérios e aumentar a sua objectividade.

2.FORMAÇÃO

FORMAÇÃO

1. Motivação
2. Desempenho
3. Cursos
4. Auto-formação
5. Profissionalização
6. Actualização
7. Modelos
8. Avaliação do processo pedagógico

INCENTIVOS

1. Aceitação inter-pares
2. Disponibilidade
3. Gratificação remuneratória
4. Contexto (condições formativas)

O grupo iniciou a discussão que não
terminou sobre quem deve avaliar a for
mação dos formadores. considerando que
esta deverá ser competência da Ordem
dos Médicos.
O grupo reconheceu que o espaço e o
tempo não era adequado para a especifi
cação dos critérios definidos.
Contudo foi capaz de identificar áreas
onde se devem identificar estes critérios:

I. CRITÉRIOS LIGADOS À
ACTIVIDADE PROFISSIONAL
1. Competência técnico-científica
2, Qualidade do Desempenho

Neste momento a formação é a estraté
gia fundamental para o aparecimento de
orientadores de formação com a adequação
necessária ao desenvolvimento do pro
cesso formativo nos Internatos Comple
mentares. Tendo como referência o perfil
funcional que ao determinar as funções
permite identificar as suas competências.o
desafio que se coloca é que o processo
formativo seja promotor das competên
cias que qualificam o orientador.
Assim, na política de formação dos ori
entadores de formação, desde já se iden
tifica o seguinte:
O processo formativo deverá:
- Considerar os módulos centrados na
aprendizagem
- Respeitar o Status adulto profissio
nalizado
- Visar a qualificação técnico-cientí
fica
- Promover a qualidade pedagógica
- Valorizar a auto-aprendizagem e a
aprendizagem em grupo
- Introduzir o rigor metodológicó nas
técnicas avaliativas
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Em relação à formação o grupo consi
derou que havendo uma política de for
mação de formadores o problema não se
prende com quem deverá desempenhar
esta função, mas de quem avaliza esta for
mação. Não sendo conclusivo, colocou a
hipótese de atribuir esta função a uma co
missão, que seja constin1ída pelas partes in
teressadas, como seja a Ordem dos Médi
cos, as associações médicas, sociedades
científicas e mesmo o Ministério da Saúde.
Uma política de formação de orienta
dores de formação não dispensa a exis
tência de programas de referência dentro
das diversas especialidades.
O princípio de que o exercício das fun
ções é fonte de aprendizagem deverá ser
contemplado no desenho do processo for
mativo do orientador.
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3. SISTEMAS DE
RETRIBUIÇÃO E
INCENTIVOS
Não tem sentido desenvolver uma fun
ção se a ela não se associar uma política de
incentivos.
Os incentivos podem ser de vária or
dem:
1. Incentivos ligados à gratificacão profissional
- Aceitação inter-pares
- "Feed-back" do desempenho
- Reconhecimento institucional
- Valorização Curricular

2. Incentivos de ordem material/logística
- Remuneracão pela funcão
- Disponibilidade para a função
- Política de atribuição de bolsas
- Incentivos ligados à meihoria das condições do trabalho pedagógico
- Acesso à formação
- Condições de investigação
Em termos de conclusão, o grupo con
siderou ter conseguido matéria relevante
para a posterior reflexão que pennita a
construção das bases doutrinárias que su
portem a intervenção política da Ordem
dos Médicos neste âmbito.

FORMAÇÃO

,..,

FUNÇOES E TAREFAS
Grupo 2
FUNÇÕES E TAREFAS
Resumo do trabalho do grupo
1. Princípios enquadradores da "função-orientação"
2. Funções/Perfil do Orientador
3. Principais actividades e tarefas
4. Formação dos Orientadores
Princípios referentes à:

• Relação Orientador/Director de Ser
viço/Direcção de Internato

parar e escolher o modelo que mais se
adequa ao perfil profissional em vista.
A relação deve ser "próxima", de
fonna a permitir um conhecimento pro
fundo e uma interacção fo1mativa eficaz.
Houve diferentes opiniões no grupo re1 ativas ao conceito de proximidade:
desde a interpretação ombro-a-ombro
contínua até à responsabilidade formal
pelo percurso formativo sem exigência
de continuidade temporal na proximi
dade física. Foi defendido o conceito de
orientador/responsável-formal e de
orientadores-de-estágio. As exigências
relativas quer à "proxin1idade" quer ao

gor (assistente graduado provido) co
nhecer o programa formativo do inter
nato, a legislação existente sobre o
mesmo, ter características pessoais e de
comportamento profissional que o fi
zessem ser aceites pelos seus pares como
exemplo a seguir, estar a par dos pro
gressos recentes da sua especialidade, es
tar motivado para a função e disposto a
ser avaliado, interessar-se pela formação
médica pré e pós-graduada.
• Controlo da qualidade da função orien
tação
Os orientadores deveriam ser sujeitos
a avaliação. Esta avaliação deverá ser in
terna e externa. A interna caberá aos
seus pares, Director de Serviço, Director
de Internato e internos e a externa a
"Comissões de Avaliação dos Interna
tos". Estas comissões seriam constituí
das por elementos exteriores aos servi
ços e independentes do Ministério da
Saúde - nomeados pelos Colégios das
Especialidades. A organização do sis
tema de avaliação relativo ao processo
formativo não foi consensual no grupo,
havendo quem privilegiasse a avaliação
INTERNA e quem privilegiasse a EX
TERNA.
Funções/perfil do Orientador

Ao orientador cabem funções de:
• ajuda/formação
• animação/mediação
• controlo/avaliação
Principais actividades e tarefas

Ao orientador de formação deve ser
dado o poder e responsabilidade neces
sários ao desempenho das suas funções.
O poder não pode estar centralizado no
Director de Serviço e a responsabili
dade no Orientador.
• Relação Orientador/lnterno(s)
É desejável que o interno passe a ter
mais do que um modelo de orientador
para que possa ter diferentes perspecti
vas de actuação e para que possa com-

número Orientador/Internos viu-se serem
diferentes de especialidade para espe
cialidade. Dependendo estas, entre ou
tras, do número de estágios existentes, do
local onde se efectuavam estes estágios
e o tipo de objectivos que se pretendiam
alcançar.
• À capacitação técnico-científica do orien
tadof
O Orientador deverá, para além dos
pressupostos legais actualmente em vi-

As actividades e tarefas dos orientado
res de formação decorrem destas três ver
tentes e são entre outras as seguintes:
(a ordem porque são referidas segue a
lógica da discussão havida no grupo e não
qualquer hierarquização)
• Corresponsabilizar-se por assegurar
as melhores condições formativas no
serviço.
• Intervir e alertar o Director do Ser
viço sempre que as condições forma
tivas sejam deficientes/insuficientes.
• Compatibilizar os interesses de pres
tação de cuidados de saúde com os
interesses formativos dos internos, de
forma a que os "interesses produti
vos" não se sobreponham aos forma
tivos.
• Sugerir, sempre que achar por conve
niente, a realização de estágios parci
ais noutros Centros médicos, de forma
a possibilitar ao interno contacto com
outras realidades e outras formas de
exercer/entender a especialidade.
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• Incentivar à realização de trabalhos
científicos versus de investigação no
meadamente através de integração do
interno nos projectos de investigação
existentes ou a serem desenvolvidos
no serviço.

• Coordenar-se com os outros orienta
dores de formação existentes no seu
hospital ou na sua zona de trabalho,
trocando experiências e informando-se
do que está a ser realizado noutros
serviços.

• Aconselhar o interno nas diferentes
fases do processo formativo.
• Detectar e identificar problemas que
possam interferir com o desenvolvi
mento pessoal e técnico-científico do
interno.
• Recolher periodicamente as informa
ções fornecidas pelos serviços e pelos
outros orientadores-de-estágio-parce
lares, identificando os "porquês" des
tas info1mações.
• Dar parecer sobre os assuntos refe
rentes ao processo formativo dos in
ternos, por quem é responsável, sem
pre que estes lhe sejam solicitados
pelos órgãos competentes do Inter
nato.
• Facilitar a integração do Interno no
serviço onde foi colocado e nos outros
serviços onde irão decorrer os está
gios parcelares.
• Proceder às avaliações formativas e
sumativas.
• Organizar espaços e tempos formais
de encontro com o(s) interno(s) para
discussão e aprofundamento quer de
questões referentes ao processo for
mativo quer de assuntos e temas téc
nico-científicos de acordo com o pro
grama do Internato.
• Ajudar no planeamento do programa·
formativo do(s) intemo(s) a seu cargo.

Formação dos Orientadores
A formação dos Orientadores foi alvo
das considerações seguintes:
• É possível e desejável a formação em
serviço.
• A função de orientação exige que os
orientadores se reúnam entre si p
forma a reflectirem em conjunto sob
a sua actividade.
• A função orientação não deve ser con
siderada uma profissão mas sim uma
função esporádica e ocasional.
• A competência profissional é condição
necessária mas não suficiente para que
se seja "bom" orientador.
• A formação dos orientadores deverá
respeitar assim dois eixos fundamen
tais da sua actividade:
- a sua especialidade e o seu exercício
(técnico-científico)
- e o treino de outros nessa mesma es
pecialidade (Pedagógica).
• A formação dos orientadores não têm
que anteceder obrigatoriamente o seu
exercício
(Os objectivos e conteúdos desta for
mação não foram aprofundados).
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AVALIAÇAO DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Grupo 3

dos exigem uma definição de critérios de
selecção, incentivos, funções e tarefas.
Estes parâmetros terão sido já abordados
pelos grupos anteriores.
Assim, relativamente à avaliação dos
orientadores de formação, o grupo consi
derou importante os seguintes pontos:
1. Entende se e sublinha-se como pré-re
quisito fundamental que, sendo a ava
liação um acto bilateral, o avaliador
será sempre avaliado.
2. Dever_ão ser rentabilizadas, a curto e
médio prazo, as estruturas actualmente
existentes, como instrumentos de apoio
educacional nomeadamente as direc
ções dos internatos tanto institucionais
como nacionais como órgãos de con
sultadoria.
3. Deverão ser privilegiados dois parâ
metros fundamentais na avaliação:
a) preparação técnico-científica
b) formação pedagógica
Para avaliação do desempenho educa
cional, é necessário definir o que se pre
tende avaliar.
Quando se avalia o orientador de for
mação, está a ser avaliado o serviço e a
própria instituição a que ele pertence.
Assim, é pressuposto que o serviço
reuna as condições técnicas e humanas
para que seja considerado idóneo para
forniação.

O legislador, quando criou a figura de
orientador de formação, não salvaguar
dou o seu enquadramento no que respeita
à formação desses formadores, às condi
ções para o seu desempenho nas várias
instituições e não garantiu mecanismos
de avaliação de um processo que se quer
dinâmico.
As dimensões e parâmetros do desem
penho educacional que devem ser avalia-

4. Os critérios deverão ser definidos de
acordo com os métodos de avaliação a
utilizar.
Exemplos de métodos:
a) Relatório de actividades do orientador
b) Auto-avaliação
c) Avaliação interpares
d) Inquéritos (questionários aos orien
tados)
e) Outros
5. O Director do Serviço deverá ser res
ponsável e responsabilizado pela avali
ação dos orientadores. Nestas funções,
deve ser assessorado pelos Chefes de
Serviço.
6. O processo evolutivo avaliativo deverá
ser supervisionado pela Direcção do In
ternato Médico que deverá pugnar pela
existência de condições de formação.
Deverão ser também, implicadas neste
processo as actuais estruturas regionais
e nacionais e a Ordem dos Médicos,
por intermédio dos Colégios das Espe
cialidades.
7. Os resultados da avaliação devem, no
futuro, ser considerados de modo sig
nificativo na creditação profissional.
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DA IMPORTANCIA DO DEBATE
NA ORDEM DOS MEDICOS
/

• DR. J. M. RAMOS DE ALMEIDA
conseguir um acordo sobre os signifi
cados de assistência ou de saúde;
c) Fundamentalismo - abuso de in
tervenções precedidas de uma introdu
ção em que são consideradas funda
mentais para o esclarecimento da
matéria em questão, mas cuja relação
com esta é remota, acidental ou mesmo
inexistente;

Vive hoje a Ordem aos Médicos um
período de grande actividade traduzido
no desenvolvimento de numerosos pro
jectos voltados para o aperfeiçoamento
de todos os aspectos da prática médica.
Para que a Ordem os consiga realizar
vão ser necessárias muitas reuniões en
tre os seus membros e entre estes e as
partes envolvidas.
A concretização dos projectos ainda
em esboço dependerá da eficácia dessas
reuniões.
Acontece, porém, que, por vezes, nas
reuniões o desenrolar do fio do pensa
mento lógico enferma de vícios que irão
comprometer os objectivos.
É possível que a sua análise em tempo
afaste esse risco. Para isso, é funda
mental prevermos os citados vícios.
O que se segue é uma chamada de
atenção para alguns dos mais frequentes:
a) Diskettismo - consiste em trazer de
casa na cabeça uma diskette com con
ceitos mais ou menos relacionados com
o tema que, na ânsia de intervir, é im
posta à assembleia a propósito.,ou não;
b) Exegetismo - trata-se de um pre
ciosismo intelectual que se opõe a que a
discussão prossiga enquanto se não fizer
a análise filológica e palavra-por-pala
vra dos temas.
Por exemplo, uma discussão acerca do
funcionamento dos hospitais não po
derá avançar enquanto a assembleia não
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Vive hoje a Ordem aos
Médicos um período
de grande actividade
traduzido no
desenvolvimento de
numerosos projectos
voltados para o
aperfeiçoamento de
todos os aspectos da
prática médica.
Para que a Ordem os
consiga realizar vão
ser necessárias muitas
reuniões entre os seus
membros e entre estes
e as partes envolvidas.
A concretização dos
projectos ainda em
esboço dependerá da
eficácia dessas
reuniões.
d) Perfeccionismo - exigências ex
cessivas utópicas ou até irrealizáveis
para a nova regulamentação de qual
quer aspecto da prática médica sobre a
qual até à data nada havia, dificultando
assim qualquer avanço do processo;
e) Hermetismo - intervenções total
mente incompreensíveis para pessoas

nmmais que deixam perplexidade e dú
vidas quanto à própria capacidade de
assimilação em quem as ouve pois a al
ternativa seria dúvidas quanto à sani
dade mental do interveniente;
f) Pessoalismo - intervenções que
privilegiam problemas pessoais, redu
zindo a discussão a episódios mais ou
menos anedóticos;
g) Demagogia - intervenções prece
<lidas da avaliação dos ventos predomi
nantes na assembleia - políticos, sociais,
profissionais, sexuais - e que, justifi
cadamente ou não vão, soprar no mesmo
sentido (desencadeiam salvas de pal
mas);
h) Peritismo - intervenções em que
um especialista concentra o problema
exclusivamente no campo em que, por
definição, incontestável;
i) Alienação pitoresca - interven
ções originais, alucinadas, delirantes,
por vezes com um fundo de razão, que
põem tudo em questão e despertam hi
laridade ou deixam um silêncio emba
raçado;
j) Bem-intencionismo - intervencões
muito sérias, veementes, ingénuas, mas
despropositadas que cansam e incomo
dam.
Estas intervenções têm, em geral, de
comum o abuso de expressões como:
quero dar uma achega; em termos de;
portanto ; implementar.
Se não forem controladas ou por um
moderador capaz ou - o que seria pre
ferível - pelos próprios, a Ordem dos
Médicos corre o risco de ver os seus
projectos frustrados.
Numa primeira fase ouvir-se-à os
participantes comentar à saída que te
ria sido mais produtivo ficar no sim
pático jardim da Ordem, sub tegmine,
a ouvir os passarinhos; numa segunda
fase deixarão de comparecer e de co
laborar; numa terceira fase perderão
todo o interesse pelas acções da Or
dem.
E tomando em conta a importância
dos projectos, seria lamentável que isso
viesse a acontecer.
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ESTRUTURA JURÍDICA DO ACTO MÉDICO,
CONSENTIMENTO INFORMADO
E RESPONSABILIDADE MEDICA (l)
/

• Pelo DOUTOR GUILHERME FREIRE FALCÃO DE OLIVEIRA
(Professor da Faculdade de Direito de Coimbra)

)

Artigo reproduzido, com a devida e
amável autorização, da "Revista de
Legislação e Jurisprudência"
(1992) -125: 33-34, 72-73, 167-170.
Introdução
«Aqui está uma mulher que tem o
emónio dentro da cabeça; está possuída.
Rapai-lhe os cabelos! Cumpriu-se o que
ele disse e ela começou a comer, como
os seus compatriotas, alho e mostarda. O
seu estado piorou. O médico ( ...) então
( ...) pegando na navalha (...) golpeou-lhe
o crâneo em forma de cruz e arrancou
lhe a pele no meio, tão profundamente
que os ossos ficaram a descoberto. Em
seguida esfregou-lhe a cabeça com sal. A
mulher morreu de imediato».
Esta história - uma entre milhares de
contos possíveis - servirá de paradigma
do que foi, ao longo dos tempos, a
insensibilidade para o dever de obter o
consentimento informado dos doentes?
Parece claro que não, embora não se
possa definir, com todo o rigor, ao longo
da história da humanidade, qual foi a
atitude dos médicos relativamente ao
respeito pela autonomia dos pacientes.
Começa por ser difícil precisar em que
época, e até que ponto, os médicos se
sentiram moralmente e deontologica
mente obrigados a informar os pacientes

sobre o seu estado, a esclarecê-los sobre
as terapêuticas, os riscos e as expectati
vas de cura. Note-se que, nos textos atri
buídos a Hipócrates, recomendava-se
que o médico escondesse tudo o que
pudesse do doente, desviando mesmo a
atenção dele daquilo que lhe estava a
fazer e omitindo o prognóstico que lhe
reservava... Mas há quem afirme que o
exercício da medicina nunca foi tão
autoritário como estas passagens fazem
crer senão, porventura, durante a Idade
Média, quando a prática clínica esteve
confiada aos monges, habituados a rela
ções organizadas de uma forma hierár
quica severa, e ao dogma. Há, pois,
quem defenda que, historicamente, o
médico estabeleceu uma relação tera
pêutica semelhante à que conhecemos
hoje; sobretudo quando se tratava de
intervenções cirúrgicas, a falta de anes
tesia obrigava a tentar obter a melhor
colaboração do paciente (2); e se não se
levava mais longe os esforços de escla
recimento e de decisão conjunta era ape
nas porque, durante centenas de anos, o
físico tinha poucos meios curativos para
oferecer, restando-lhe manter o doente
na esperança-de uma cura ilusória.
O que nos interessa neste quadro hesi
tante de conclusões históricas é que nin
guém pretende que se tenha reconhe
cido, em épocas antigas, um verdadeiro

direito do p aciente que impusesse a
recolha de um consentimento infor
mado. Ouer se acredite que a interven
ção médica desprezou, de um modo
radical, a vontade do doente ou, pelo
contrário, que as intervenções foram
naturalmente temperadas e consertadas
pelo respeito humano ou pela necessi
dade prática de colaboração, parece
seguro afirmar que só muito recente
mente se estabeleceu a necessidade de
obter um consentimento informado e
prévio, como um modo de respeitar um
verdadeiro e próprio direito do paciente.
Há uma História do Direito, uma his
tória dos direitos fundamentais do cida
dão, uma cronologia do respeito pela
pessoa: uma história que não parou
ainda de se fazer, como se prova pela
introdução recente de novos direitos nos
diplomas constitucionais, como o direilo
à protecção contra o uso abusivo da
informática (art. 35.0).
Em suma: o relato da intervenção
daquele médico do tempo das cruzadas
não será exemplar da prática clínica ao
longo dos tempos. Mas esta conduta terá
assentado sempre, em maior ou menor
medida, no exercício de um «paterna
lismo clínico», favorecido pela ausência
de limites jurídicos impostos pelo reco
nhecimento de um direito fundamental à
integridade física e moral.
Diversas estruturas do acto médico. A
necessidade de os termos do consenti
mento informado

9 hoje?

E necessário começar por verifcar que
a actividade médica se desenvolve cada
vez mais dentro de uma estrutura jurí
dica diferente do tradicional contrato.
Se o esquema contratual serve para
governar a actividade de um médico iso
lado ou de uma clínica particular (apesar
das diiculdades que se suscitam, desig
nadanente no que respeita à relação de
subordinação eventual de médicos em
face de administradores, que interessa
para definir a responsabilidade extracon
tratual pelos actos dos auxiliares ou, no
caso que agora nos ocupa, para saber se
o médico tem de aceitar os termos fixa
dos pela administração para fornecer a
informação e obter o consentimento),
parece evidente que aquele esquema
jurídico já não serve para enquadrar a
actividade médica dentro de um hospital
público. Aqui, segundo a doutrina domi
nante, a relação que se estabelece é de
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serviço público, não se dizendo que o
utente faz um contrato com o médico
que o assiste, nem sequer com a institui
ção a que recorre (embora haja quem
defenda que pode e deve haver um con
trato, para se colherem as vantagens que
o regime da responsabilidade contratual
traz ao doente).
Há, pois, uma estrutura jurídica vari
ada, que diverge da simplicidade do
quadro contratual histórico. E é preciso
saber se esta diversidade de estrutura
jurídica influi na necessidade de obter o
consentimento informado, e nos temos
usados para o obter.
a) A diver sidade daest ruturajurídica
ea neces sidade deobter o con senti
mentoinformado

Poderíamos supor que a necessidade
de obter o consentimento informado legitimador das várias fases da interven
ção - resulta do contrato, emerge da
relação contratual estabelecida como um
dos seus requisitos ou um dos seus
efeitos.
Na verdade, a intervenção médica
produziu-se sempre nos termos de um
contrato mais ou menos elaborado, con
soante o próprio desenvolvimento geral
das técnicas contratuais, por um lado, e
consoante o desenvolvimento histórico
da cidadania e das relações entre os par
ticulares, por outro lado. E mesmo que
tenhamos de admitir novas formas de
intervenção norteadas pela ideia de ser
viço público, podemos dizer que as téc
nicas jurídicas de direito público se ins
piram frequentemente no direito contra
tual; e também podemos reconhecer que
os próprios médicos nunca abandonaram
a visão contratualista da sua actividade,
pois essa visão privatista e contratualista
está mais próxima da clássica relação
entre o médico e o doente que hoje, para
além do peso que resulta de ser o modo
de intervenção tradicional, é também
uma espécie de bandeira dos profissio
nais da medicina contra a inevitável e
crescente despersonalização da sua acti
vidade.
Além disto, a relação contratual
parece ser a que se quadra mais nitida
mente com a obtenção do consentimento
esclarecido do doente. Na relação singu
lar típica, o doente procura o médico conferindo-lhe, com este gesto, a legiti
midade inicial para o observar; e a
obtenção do consentimento para desen
volvimentos seguintes da actividade
constitui um passo natural na execução
continuada do contrato.
Este carácter paradigmático do con
trato, esta íntima relação entre a presta
ção do consentimento informado e a
estrutura contratual típica, teria o risco de
se poder tirar a ilação de que, na falta de
uma relação contratual típica, não have
ria fundamento jurídico para a exigência
do consentimento, que se acrescentasse à
mera exigência deontológica ou moral. E
o risco seria tanto maior quanto aumen
tam as formas de intervenção médica no
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quadro de serviços públicos, à margem
da estrutura contratual tradicional.
Para evitar este entendimento contra
tualista do dever de obter o consenti
mento informado, é necessário afirmar
que este dever se funda no direito à inte
gridade física e moral de cada indivíduo,
constituindo uma das facetas mais rele
vantes da sua protecção - tanto mais
relevante quanto se vão generalizando,
na sociedade actual, técnicas médicas
invasivas e sofisticadas. Ora, os direitos
fundamentais do indivíduo nascem com
ele, e opõem-se a todos os outros cida
dãos que se encontrem em contacto
p·otencial com a esfera jurídica prote
gida. Sendo assim, o dever do médico de
não praticar actos clínicos sobre uma
certa pessoa nasce e existe antes de
qualquer contrato individual com o
doente concreto, antes de ser esboçada
qualquer relação contratual.
Em suma: o dever de obter o consen
timento informado do doente funda-se
num direito inato de personalidade e não
depende, na sua afirmação básica, da
estrutura contratual em que se pratique o
acto médico .
As afirmações precedentes serviram
para colocar a pecessidadede obter o
consentimento informado fora e antes de
qualquer relação contratual entre o
médico e o doente.
Mas é necessário tomar em conta
outro aspecto. É preciso saber se o
direito de personalidade em que assenta
a obrigação de obter o consentimento
informado tem uma consagração no
plano do direito civil ou tem uma digni
dade formal e material superior - uma
dignidade constitucional .
Este problema tem relevância. E que,
se o direito à integridade física e moral
constar apenas do Código Civil, esta cir
cunstância tem por consequência que
esse direito será imediatamente aplicável
apenas nas relações entre particulares;
isto é, a norma que o consagrar não se
aplicará aos sujeitos de direito público,
cujo enquadramento jurídico se define
por normas de direito administrativo.
Pelo contrário, se o referido direito
tiver assento na Constituição da
República, e apenas nela, poderemos ser
tentados a dizer que ele constitui uma
defesa do cidadão contra o Estado, e não
se aplica às relações entre particulares;
isto é: só impõe o consentumento infor
mado no âmbito da medicina exercida
nos serviços públicos. A menos que os
direitos consagrados na Constituição pos
sam valer não apenas contra o Estado e
os seus médicos-funcionários mas tam
bém entre particulares - entre o doente e
o médico que exerce medicina privada.
No nosso sistema jurídico, os direitos
fundamentais da pessoa, designada
mente o direito à integridade física e
moral, estão consagrados na Consti
tuição da República, no seu artigo 25.º.
Esta norma constitucional já nos permi
tiria garantir uma protecção efcaz dos
indivíduos em face dos agentes dos ser
viços estaduais, na medida em que os

direitos consagrados na Constituição
defendem os particulares contra o
Estado.
Além disto, o Código Civil protege os
cidadãos contra qualquer ofensa ilícita
ou ameaça de ofensa à sua personali
dade física ou moral - artigo 70.º. Esta
norma civil seria suficiente para nos dar
um quadro de protecção, genericamente
definido, de uns particulares em face de
outros; isto é, uma protecção dos doen
tes em face de médicos exercendo clí
nica privada.
Mas o nosso direito vigente vai mais
longe na protecção dos indivíduos. Com
efeito, o artigo 18.º da Constituição da
República estabelece a «eficácia imedi
ata» das normas relativas aos direitos
fundamentais; isto é: a defesa constituci
onal dos direitos fundamentais actua
directamente, qualquer que seja o tipo
de relação jurídica lesiva ou o acto
material que ofenda a pessoa, sem
necessidade de que o legislador ordiná
rio faça qualquer diligência prévia n�
sentido de concretizar aquelas normas,
através de outras leis ou regulamentos
próprios dos vários ramos do Direito.
Dito por outras palavras: as normas .
constitucionais respeitantes aos direitos
fundamentais do cidadão têm a virtuali
dade de descer do lugar hierarquica
mente mais alto em que se encontram
para serem usadas no quotidiano das
vulgares relações jurídicas em que nos
envolvemos, como se pertencessem ao
terreno de uma lei ordinária, de um sim
ples regulamento.
Nestes termos, está reconhecida no
nosso sistema jurídico um!\ garantia de
defesa da personalidade dos doentes,
seja qual for a estrutura jurídica em que
se de senvolva a prática do acto médico;
não pode haver qualquer dúvida de que
o cidadão que entra em contacto com
um médico está protegido na sua integri
dade física e moral, quer o médico
exerça clínica privada, seja empregado
de uma instituição de saúde particular
ou seja funcionário de um hospital o
serviço do Estado. Em qualquer caso, a
defesa do direito à integridade física e
moral do cidadão impõe-lhe a obtenção
prévia do consentimento informado.
Em con clusão:

- a necessidade de obter o consenti
mento informado assenta na protecção
dos direitos à integridade física e
moral do doente;
- esta protecção tem dignidade constitu
cional, e enquadra-se no tipo de nor
mas que gozam do privilégio da «apli
cação imediata», vinculando directa
mente todos os sujeitos de direito,
públicos e privados;
- por esta razão, embora possa variar a
es trutura jurídica em que se executa o
acto médico, essa diversidade não tem
qualquer influência na necessidade de
obter um consentimento informado
do doente, antes da intervenção con
creta.

b)
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b) A diversidade de estrutura jurídica
e os termos em que se exige o consen
timento informado

E os termos em que se obtém o con
sentimento informado podem variar?
Não há uma regra universalmente
válida quanto ao modo como se respeita
o direito à integridade física e moral do
doente, isto é, quanto ao modo de exigir o
consentimento informado. O que se
decompõe em dois aspectos: por um lado,
não há um padrão que fixe os termos em
que se deve prestar a informação; por
outro lado, não há também uma tramita
ção rígida para recolher o consentimento.
Posto isto, parece natural admitir que
a execução do imperativo de obter um
consentimento informado possa revestir
várias formas, consoante a estrutura jurí
dica concreta em que se pratica o acto
médico.
Assim, no âmbito da medicina liberal,
o médico pode eecolher livremente a
forma que julgue mais adequada para
obter o consentimento informado dos
seus pacientes. A relação tradicional, em
condições de intimidade com o doente,
favorece a prática dos melhores métodos
de informação e facilita o respeito pela
vontade do doente. Por outro lado, a
tarefa parece simplificada já que a medi
cina liberal raramente utilizará métodos
invasivos tão violentos como a medicina
praticada em grandes instituições.
No âmbito da actividade clínica exer
cida por conta de outrém, em serviços
públicos ou privados, o médico poderá
não ter a mesma liberdade de escolha,
pois está sujeito às directivas superior
mente definidas, quer o seu superior seja
um patrão privado quer seja uma enti
dade pública. Com efeito, os responsá
veis pelas instituições podem determinar
os processos que julguem mais conveni
entes para o cumprimento do dever de
obter um consentimento informado,
tendo em conta, por um lado, a necessi
dade de respeit ar o direito do utente e,
por outro lado, a conveniência em estan
dardizar os meios, no sentido de facilitar
a todos os médicos o uso de um procedi
mento expedito que favoreça a sua inter
venção, ao mesmo tempo, que os
defende de responsabilização jurídica; e
no sentido de economizar tempo e
meios, em benefício da rentabilidade da
organização que dirigem.
Esta flexibilidade, ditada pela ausên
cia de modo formal imposto por lei, não
pode deixar de garantir que a informa
ção seja suficiente, para que o consenti
mento se possa considerar esclarecido.
O adjectivo «suficiente» é proposita
damente ambíguo. Define-se apenas o
princípio, deixando aos agentes concre
tos a adequação dele às particularidades
de cada caso. No máximo, poder-se-ão
enunciar alguns critérios de aplicação:
a) A informação, oral ou escrita, mais
ou menos simplificada, tem de exprimir
se em linguagem corrente, em vez de
empregar termos técnicos cujo uso seria
mais fácil para os médicos.

b) Os elementos informativos rele
vantes vão além daqueles que são julga
dos suficientes para caracterizar a inter
venção, no âmbito interno de um quadro
de especialistas (o chamado padrão
médico). Assim, os elementos relevantes
serão, pelo menos, aqueles que uma pes
soa média, no quadro clínico que o paci
ente apresenta, julgaria necessários para
tomar uma decisão (o chamado padrão
do doente médio). Por exemplo, um
risco desprezível para os especialistas
pode ser relevante para a informação
dos pacientes; o mesmo pode acontecer
quanto a uma sequela de natureza pura
mente estética ou uma pequena diminui
ção funcional.
c) Em rigor, a necessidade de infor
mação deveria chegar ao ponto de consi
derar aspectos irrelevantes para o
comum dos doentes mas que são impor
tantes para o paciente concreto (padrão
subjectivo do doente) (3); esta exigência
seria apenas um corolário do propósito
básico de obter um consentimento escla
reci do do doente concreto que está
perante o médico.
Este grau de exigência parece, no
entanto, irrealisJa, a não ser que o doente
forneça indícios que possam levar um
médico atento a considerar as circuns
tâncias especiais do caso: será a hipótese
de uma terapêutica que diminua eventu
almente as faculdades gustativas, apli
cada a um provador de vinhos; é razoá
vel afirmar que o médico não falta ao
seu dever, por ter omitido a informação
quanto à diminuição eventual do pala
dar, salvo se o doente esclareceu que,
dentro do ramo da produção vinícola ou
da hotelaria, tinha aquela profissão.
Podem fazer-se considerações seme
lhantes quando uma informação abun
dante e estandardizada, prestada por
escrito num óptimo folheto explicativo,
esteja fora do alcance de uma pessoa
analfabeta.
d) Entre o dever de informar e o dever
de obter o consentimento, situa-se o
dever de averiguar se o interessado
entendeu as explicações que lhe foram
dadas; sem a satisfação deste dever,
nada garante que o consentimento foi
realmente esclarecido, embora o médico
tenha aparentemente cumprido a obriga
ção de informar.
e) Para cumprir honestamente os seus
objectivos, o consentimento informado
tem de ser prestado para cada acto
médico; ao menos, para cada conjunto
de actos que constituam uma unidade,
do ponto de vista dos riscos e das vanta
gens para o doente.
f) Julgo que, nos casos em que o inte
resse público determina a obrigatorie
dade da intervenção - como o caso da
vacinação - o médico não fica dispen
s,ado de prestar informações suficientes.
E certo que, se o indivíduo não tem uma
alternativa lícita para a decisão, pode
pensar-se que as informações são irrele
vantes e que o esforço do médico é inú
til. Julgo, porém, que a limitação do
direito à livre determinação do sujeito só

pode ser restringido na estrita medida
em que o interesse público o exigir; e o
interesse público só exigirá que se retire
a faculdade de recusar a intervenção,
sem se retirar o direito de ser esclarecido
sobre ela - esclarecimento que favorece
a adesão do indivíduo ao acto imposto e,
assim, respeita a sua dignidade.
Aliás, será no momento da informa
ção que se terá o ensejo para descobrir
alguma contra-indicação respeitante ao
indivíduo concreto.
Consequências da falta de informação

E quais são as consequências da falta
de informação, no caso concreto?
A informação suficiente é um requi
sito de validade do consentimento.
Provado que não foi prestada informa
ção ou que ela foi insuficiente para sus
tentar um consentimento esclarecido, o
consentimento obtido é anulado e o acto
médico passa a ser tratado como um
acto não autorizado, com as consequên
cias civis e penais de que não vou curar
em pormenor.
Breves apontamentos sobre responsa
bilidade médica

Resta-me fazer uma breves observações
sobre responsabilidade médica.
«Os tratados médicos recomendavam o
abandono da casa do real paciente antes
do desenlace... sob pena de acabar triste
mente, como aquele médico francês cha
mado à cabeceira de João do
Luxemburgo (1296-1346), rei da
Boémia, que, incapaz de curar a
cegueira do soberano, foi metido num
saco, com a abertura cosida, e lançado
ao rio Oder» (4).
Esta história antiga também não é exem
plar no que diz respeito à responsabili
dade médica. Julgo que, se se puder for
mular alguma regra acerca dos riscos
que corria o físico mal sucedido, ela será
mais próxima da impunidade do que
daquela responsabilização severa. Os
médicos, para além de, em épocas lon
gas, terem beneficiado da condição
cumulativa e privilegiada de eclesiásti
cos, estiveram sempre tão próximos do
divino quanto a própria doença: desde o
velho culto de Asclépio até à mistura
que ainda hoje persiste entre um saber
racional e um sabei mágico, toda a
caminhada do sofrimento humano
garantiu à medicina um estatuto superior
e estabilizado que não se compadecia
com a humana prestação de contas.
Além disto, os conhecimentos médicos
mantiveram-se estagnados durante cen
tenas de anos, seguindo-se por toda a
parte o ensinamento de dois ou três mes
tres antigos; este estado de conhecimen
tos não daria grande ensejo para julgar
d� oportunidade e conveniência de um
tratamento, sendo certo que, em regra,
não havia alternativa terapêutica, ou não
havia um critério seguro de julgamento.
Só nos tempos do Renascimento e dos
progressos técnicos e científicos que ele
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trouxe para as ciências médicas surgiu uma consciência social
crítica relativamente à prática clínica; só então pôde surgir o
fenómeno cultural da ridicularização da medicina; ou seja:
Moliere não poderia ter troçado dos médicos dois séculos
antes. E só no século vinte poderia ter surgido uma verda <leira
responsabilidade médica, assente na violação ilícita de direitos
dos pacientes, sobretudo na forma de intervenção não consen
tida ou não esclarecida.
Não sou um especialista em responsabilidade profissional,
lamentavelmente. Julgo avisado, por esta razão, limitar me a
duas ou três observações gerais.
Está a chegar ao nosso país, vindo do outro lado do mar, o
fenómeno a que já se chamou «a desmistificação da bata
branca» (5). A crescente responsabilização dos médicos com
base na falta de cuidado era inevitável, por força da explosão
tecnológica, da má utilização dos meios em casos clamorosos,
da despersonalização do acto médico que, por ironia, veio
implicada com o ideal do welfare sta te em matéria de cuida
dos de saúde.
Em Portugal, são ainda poucos os casos que chegaram à fase
de decisão e não pode falar-se de uma «jurisprudência portu
guesa» de responsabilidade médica. Neste momento de expec
tativa, sinto duas apreensões:
- receio que, no momento de julgar, os juristas nacionais
sejam tentados a aplicar os critérios divulgados pela litera
tura estrangeira de países ricos, sem ponderarem completa
mente as condições de trabalho, provavelmente mais difí
ceis, em que os médicos portugueses são chamados a cum
prir os seus deveres. A necessidade de atender um número
elevado de pacientes, os recursos económicos débeis das
instituições públicas sobretudo para o que não é estrita
mente essencial, e o baixo nível cultural da maior parte da
população, podem tornar mais exigente, e mais penosa, a
tarefa de informar o paciente, de testar o entendimento con
seguido e de obter um consentimento sólido, para cada
intervenção;
- por outro lado, temo que recaia hoje, sobre o médico, uma
sobre expectativa acerca do seu comportamento e dos seus
deveres. Os prog1:essos espectaculares - no sentido mais
vasto e rigoroso do termo - de alguns sectores da actividade
clínica, designadamente da cirurgia e, mais recentemente,
da genética, podem ter criado no público o sentimento enga
nador de que, finalmente, se sabe tudo o que em milhares de
anos esteve guarado pelos Senhores dos nossos destinos. E
se acrescentarmos a este estado de espírito a influência psi
cológica da moderna e generalizada idiologia da saúde e da
longevidade, é fácil admitir que se corra o risco de exigir
dos médicos uma actuação mais perfeita do que as suas
reais capacidades de agir 90 quotidiano permitem.
O episódio trágico do rio Oder, se nunca foi paradigmático,
não poderá sequer repetir-se porque os médicos, enquanto
cidadãos, gozam eles próprios de direitos fundamentais - o
que orienta e limita a sua responsabilização. Não chegarei,
pois, ao ponto de recomendar que cada médico vá escolhendo
o seu próprio saco... Mas prevejo tempos incertos em que não
vai ser fácil conciliar dois interesses: satisfazer as legítimas
aspirações do maior número possível de cidadãos e, ao mesmo
tempo, prestar o máximo cuidado a cada um deles.
Guilherme Freire Falcão de Oliveira
(1) Intervencão no I Seminário sobre Bioética - Consentimento infor
mado e ResP,onsabilidade médica, organizado pelo Conselho
Nacional de Etica para as Ciências da Vida, em Lisboa, 30-31 de
Março de 1992. O título reproduz o tema sugerido pela organização.
(2) APPELBAUM, P.; LIDZ, C.; MEISEL, M. - lnformed consent.
Legal theory anel cli11ica/ practice. New York/ Oxford, Oxford
University Press, 1987, pág. 36.
(3) APPELBAUM et ai., cit., pág. 46-7.
(4) LE GOFF, Jacques - As doenças têm história. Mem Martins,
Torramar, 1991, pág.
(S) GUILLOD, Olivier - Le consentement à /' acte médica/: une

longue cgnva/escence. ln Aspects du d r oi t médica/,
Fribourg, Editions Universitaires, 1988, pág. 83-91, pág. 84 .
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. de .24 horàs ·por dia
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.ciCLUBES ÉSERVIÇOS UNIBANCO

'.. ,.O cartão UNIBANCO GOLO dá-lhe acesso
. aos nossos Serviços·Especiais:
• PPR 5 Esirelas U IBA ·co
• Segurp de Oncologia :
• Segurode'Saúde
• Seguro U [ÇA'"SÁ folti-Ri co
· • Seguro -dé Empregada Domestica
-e: aos nossos Clubes: Bridge, Caçador. �
. · Jogos, Livró1 Microinformática, íeni .
· _Turismo e Viagens, ·oho e Cemro de Ane.

\.LIBERDADE DE ÉSCOLHA
., NO PAGAMENTO

