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or um conjunto de condicionalismos de 
carácter essencialmente. eleitoral só 
muito recentemente foi possível um 
encontro de trabalho entre a Ordem dos 
Médicos e a Senhora Mipistra da Saúde e 
na sequência com o Prüpeiro Ministro 
António Guterres. 

Ao olharmos para os últimos lO anos da governação em 
matéria de Saúde, o que sobressai é a Prática Política de 
Leonor Beleza e do seu Secretário de Estado Costa Freire. 
A escolha de Ministros mais dialogantes como foram 
Arlindo de Carvalho e mais tarde Paulo Mendo nada trouxe 
de novo além do necessário apagar das achas da fogueira. 
A memória dum passado ainda recente, só por si alimenta 
a expectativa e a esperança que alguma coisa pode mudar 
para melhor. A Ministra da Saúde assume funções num 
quadro político diferente, nomeada por António Guterres 
que nos últimos anos de oposição reuniu mais do que uma 
vez com a Direcção da Ordem dos Médicos, onde se 
debateram projectos e sugestões sobre as questões que 
mais têm preocupado os Médicos: o financiamento, a Lei 
de Gestão Hospitalar e Centros de Saúde, ARS's e Saídas 
Profissionais para os Jovens Médicos. 
Apesar de já ser hábito no nosso país os r esponsáveis do 
Ministério mostrarem mais abertura no início do mandato 
reconhecemos com agrado e alguma confiança, a forma 
clara e o espírito de compreensão e diálogo que a 
Senhora Ministra e o Senhor Primeiro Ministro nos 
brindaram nas primeiras reuniões. 
A Ordem dos Médicos tem a perfeita noção que estamos a 
viver um período deveras importante para o futuro da 
Medicina Portuguesa e naturalmente para a satisfação e 
motivação de todos os profissionais de Saúde. 
A esperança e o desanimo que têm convivido em todos 
nós não se pode prolongar por muito mais tempo. Adiar 
soluções é matar a esperança que nos resta e pode mesmo 
deixar o Ministério na linha de continu idade dos 
anteriores, desperdiçando o capital de confiança 
indispensável às necessárias modificações estruturais. 
Estamos disponíveis em colaborar com o Ministério da 
Saúde para encontrar saídas profissionais para os Jovens 
Médicos que contribuam para a sua satisfação 
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profissional e a melhoria da qualidade dos Cuidados de 
Saúde. Não apoiamos a qualquer custo a privatização das 
Unidades de Saúde como aconteceu com o Hospital 
Amadora/Sintra, se o resultado final são cuidados 
médicos de pior qualidade. 
Queremos colaborar com o Ministério na definição duma 
política do medicamento que sirva realmente o doente, 
aproveitando algumas vantagens económicas da 
introdução dos genéricos, abrindo as farmácias 
hospitalares aos doentes que frequentam as consultas e 
as urgências hospitalares, liberalizando a propriedade 
das farmácias e a venda de medicamentos sem prescrição 
médica. Da nossa parte estamos empenhados na 
implementação dum protocolo entre a Ordem dos 
Médicos e a Indústria Farmacêutica que regulamente o 
apoio da Indústria à Formação Médica. 
A prioridade à Prevenção e aos Cuidados Primários tem 
todo o nosso apoio, mas nunca em detrimento da 
Investigação Clínica e do desenvolvimento da Medicina 
Hospitalar que ainda ocupa lugar de excelência na 
formação e desenvolvimento de novas técnicas de 
diagnóstico e terapêutica, essenciais à melhoria dos 
cuidados médicos. 
Já o di ssemos publicamente e aos responsáveis deste 
governo que não contem connosco para fechar os olhos a 
situações injustas herdadas dos anteriores governos de 
autêntica discriminação entre profissionais de saúde e 
fornecedores do S.N.S. Não podemos aceitar a deliberada 
marginalização que os médicos têm sido sujeitos no 
Infarmed. É demais elucidativo o processo de pagamento 
a horas e com juros à Associação Nacional de Farmácias 
e o atraso crónico por vezes exigindo um desconto a 
médicos e demais forn ecedores do S.N.S. 
Estas questões chegaram até hoje por manifesta falta de 
coragem política dos anteriores governos. Não se trata de 
gastar mais com a saúde. O importante é o Ministério dar 
sinais claros de romper com esta teia de interesses 
iniciados no Ministério de Leonor Beleza e Costa Freire. 
Acreditamos que esta oportunidade é perfeitamente viável 
e que a esperança, o saber e a determinação dos Médicos 
são suficientes para conseguirmos uma Medicina mais 
humana e de melhor qualidade para os Portugueses. 
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.· 
COMUNICADO 

O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

reunido no Porto em 03.02.96 aprovou o seu Regulamento interno, estruturado 

de forma a dar uma maior eficácia ~ este órgão logo uma resposta mais atempada 

às solicitações, bem 

como um maior dina-

mismo na elaboração 

das propostas para a 

necessária reformulação 

do Sistema de Sacl.de do 

País. 

D
elib e rou e nce tar os 
comtactos para rapida
mente fazer as nomea
ções dos Colegas para 
os Conselhos Nacionais 

Consultivos do Exercício Técnico da 
Medi cina , de Ética e Deo ntologia 
Médicas e do Ensino e Educação 
Médica. 

Analisou o conteúdo da entrevista 
do Conselho acional Executivo 
com a Senhora Mini s tra e Senhor 
Secretário de Estado da Saúde no 
dia 01:02.96 e realça o clima de 
diálogo bem como a disponibilidade 
do Ministério pa ra es tud a r as 
propostas que lhe foram apresenta
das pela Ordem dos Médicos. Nesta 
primeira abordagem foi patente o 
assentimento do Ministério para 
algumas medidas preconizadas pela 
Ordem dos Médicos e tendentes a 
melhorar a qualidade dos Cuidados 
d e Saúde e m Portugal. Embora 
dependentes de estudo aprofundado 
em reuniões posteriores, não pode a 
Ordem dos Médicos deixar de sucin
tamente informar desde já ter havido 
consonância nos seguintes pontos: 
• O Ministério da Saúde vai a alte

rar a curto prazo o processo de 
nomeação dos Directores Clíni cos 
dos Hos pitai s se m prejuízo de 
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uma alteração mais profunda da 
Lei da Gestão dos Hospitais e do 
Regulamento dos Centros de Saú
de. Foi assegurado que este pro
cesso implicará uma con sulta 
e leitora l e ntre os médi cos do 
Hospital. 

• Diligenciar junto do Ministério 
das Finanças a obtenção da auto
rização para que os concursos de 
provimento sejam externos. 

• Prolongar o vínculo dos especia
listas que estão à espera de aber
tura das vagas no S.N.S., come
çando d es de já com a Clínica 
Geral e Saúde Pública. 

• Introduzir a título experimental 
modelos alternativos de prestação 
de cuidados primários, bem como 
es tudar uma Le i Quadro das 
Convenções. Serão realizados os 
es tudos para implementação do 
" Protocolo para dinamização do 
exercício livre da Medicina", em 
tempo proposta pela Ordem dos 
Médicos ao Ministério da Saúde. 

• Rápida revogação do despacho 
conhecido como a "Lei da rolha". 

• Seguir ate ntamente algumas si
tuações preocupantes em Hospi
tais cujo funcionamento gera des
contentamento nos profissionais e 
na população a que se destinam. 
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A medic ina integra três dime nsões fundamentai s: a de ac ti vidade técnico

cie ntífica, a de arte e a de profissão com profundas implicações é ti cas. 

O poder e o reconhecime nto de compe tê ncias que a Sociedade co nfere à 

profissão médica para lidar com os aspectos mais íntimos e caros à Pessoa 

Humana (o bem estar, o sofrimento, a vida e a morte) têm como contrapartida 

que cada médico se comprome ta a res pe itar um conjunto de valores, a seguir 

um conjunto de regras de conduta profissional e a assumir a res ponsabilidade 

dos seus ac tos perante os se us 

pares e perante a Soc iedade. 

O desenvolvimento tecnológico 

e a int e rfe rê n c ia d e pod e res 

a lh e ios à profi ss ão , co lid e m 

constantemente com os compro

missos Hipocráticos e tendem a 

minar os fundame ntos é ti cos e 

deontológicos da profissão. 

A res posta passa necessariamente pela manutenção e pelo desenvolvimento 

de elevados padrões é ticos na prática profissional. 

Programa 

Esta iniciativa foi simultaneamen

te, um acto de Boas-Vindas e uma 

partilha de Teste munho com os 

novos Colegas que, ingressando 

agora na profissão médica, desen

volverão a ma ior parte da s ua 

ac tividade profissional em pleno 

Século XXI. 

............................................................................... 
18 de Janeiro -18.30h 
Os pi lares da Deontologia Médica: 

- Relação médico-doente; 
- Consentimento informado; 
- Primum non nocere; 
- Sigilo profissiona l. 
Moderadora: 
Ora. M aria do Céu Machado 
Paine l : 
Ora. Alexandra Fernandes 
Prof. Dr. Alexandre Castro Ca ldas 
Dr. João Saraiva 

19 de Janeiro -18.30h 
A responsabilidade profissional do 
méd ico: 

- Erro méd ico; 
- Negligência; 

Estatuto Disciplinar; 
- Aspectos legais do cód igo civil e 

penal; 
Moderador: 
Dr. Alexandre Lourenço 
Painel: 
Prof. Dr. Pereira Coelho 
Dr. Francisco Freire de Andrade 
Dr. Pedro Nunes 
Dr. Paulo Sancho 
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No dia 20, pelas 21.30, 
decorreu no auditório da 
Ordem dos Médicos a 
sessão solene da cerimónia 
de entrega das cédulas 
profissionais. Foi presidida 
pelo nosso Bastonário e 
pelo Presidente do 
Conselho Regional do Sul. 

Dr. Rui Bento 

I ni c iava es ta ce rimónia , como 
Preside nte da Secção Regional 
do Sul , secção onde vão perten

cer a partir d e agora , c umprime n
tando os pais, os familiares d es tes 
nossos no vos colegas, tra nsmitindo
-lhes os nossos parabéns pela me ta 
que a tingira m, mas princ ipalme nte 
pela ajuda e o impulso que deram 
para a formação de novos médicos, 
que co ncerte za fo i ex tre ma me nte 
importante . Não vo u falar de é tica, 
nem de deontologia, nem de respon
s ab ili dad e profi ss io na l vi s to que 
te mos a cert eza qu e es tes colegas A 
es tãos consc ie ntes de todos es tes .. 
problemas. Ass is tiram nestes últimos 
dois dias ao debate destes assuntos e 
intervieram concerteza. 

São c hegados a uma casa muito 
importante que é a Ordem Jus Médi
cos e que te m um lema que é A Casa 
de Todo s os Médicos . Consequ e n
temente é a vossa casa também. Não 
só esta, na Av. Gago Coutinho, mas 
e m toda s as sed es da Ordem d os 
Médicos. Talvez não saibam, mas a 
Ordem te m sedes por vários cantos 
do território nacional e nas regiões 
autónomas da Madeira e futuramente 
também nos Açores. 

Para todos os me us parabé ns e 
d esej o um futuro brilhante para 
todos vós. 
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jjE a altura do máximo sonho!'' 

Prof. Carlos Ribeiro 

º 
uero dizer aos meus jovens 
colegas, algu ns dos quai s 
tive o gosto de ver crescer, 

qu egaram ao ponto mais alto das 
vossas vidas . Daqui para diante é 
sempre a descer. Chegaram ao ponto 
mais alto das vossas vidas porque é a 
altura do máximo sonho. O máximo 
sonho da família, o máximo ~onho ue 
vós próprios , o máximo sonho dos 
vossos companhe iros, dos vossos 
amigos e dos vossos vizinhos. 

Vós sois a cara da medicina que 
vai curar tudo. Tudo o que existe. E, 
portanto, cada dia que passa, e cada 
vez que vão falh a ndo - porqu e a 
morte é inexorável - , obviam e nte 
que vão destruindo esse sonho. Mas 
não vos incomodeis. De fa cto a vida 
é isso mesmo. É o confronto entre o 
sonho e a realidade. 

E hoj e vão aqui e ntrar na vossa 
profissão. Aqui, na casa de todos os 

médicos, de onde vão sair com deter
minadas obrigações. Obrigações pro
fi ssionais, mas que têm raízes éticas 
e morais. Vão daqui sair mais enri
quecidos porque vão fa zer um jura
mento. O juramento de Hipócrates, 
como qu e criando um certo mime
tismo com -a Grécia Antiga, guiados 
pela mão de Hipócrates, escutando a 
sua voz, que é também a nossa voz. 
A voz que nós hoj e vamos repe tir, 
provavelmente com s ílabas d ife 
rentes, mas com o mesmo sentido. 

O sentido da nossa vida constrói
-se muita s vezes do fim para o 
princípio. E vós hoj e estai s aqui a 
construir a vossa vida, marcando um 
percurso que começa no passado, em 
Hipócrates e que se continua hoj e, 
na nossa iniciação profissional. 

E isso vai acontecer muitas vezes. 
Somo s e ntendidos mai s pe lo qu e 
fomos, do que por aquilo que somos, 
como gesta, como grupo, como Nação, 
e por isso procuramos, e temos de 
procurar sempre, as nossas raízes. E 
com iss o faz e mo s como qu e um 
compromisso de ·gerações . Estamos 
aqui todo s para pres tarmo s esse 
re novado compromi sso. É um 
compromisso te rrível mas be ndito , 
que tem que ver com a forma de estar 
de séculos dos médicos, mas que se 
mantém na nossa profissão quase que 
enoxeravelme nte con stante . E por 
isso este evento, esta reunião aqui e 
agora , com raízes hi s tóri ca s não 
habituais noutras profissões. Há como 
que uma certa li turgia, como que um 
pacto. Um pacto com gestos públicos, 
mas ges tos públi cos qu e não têm 
nada que ver com slogan.s . Tem que 
ver com coisas reais, com obrigações 
ligadas à vida e à vossa profissão. 
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T erão de seguir a sombra d e 
Hipócrates como corredores de fundo . 
Nós não queremos aqui corredores de 
velocidade. Queremos corredores que 
venham para ficar e que venham para 
durar. Vão realizar um compromisso 
com um corpo de profi ss ionais j á 
instalados que vos precederam, mas 
também com a comunidade de que 
fazeis parte. Ter um compromisso com 
a comunidade é ter um compromisso 
de solidarieda de. Não esqu eçam 
etimologicamente o clínico é aquele 
que es ta de pé, junto do doente . Já 
mais olvidem essa obrigação. Foste 
formados para sentinelas de despro
teg idos. P a ra sere m clíni cos e, 
sobretudo , para es tare m de pé na 
defesa do doente. Sempre que tenhais 
de usar equipamentos lembrem-se 
que nunca o devem pôr entre o doente 
e o médico. O equipamento é sempre 
algo de que temos de nos servir, de 
uma forma correcta. Mas o nosso con
tacto deve ser preferencialmente com 
o doente . O equipamento é comple
mentar, é auxili ar, es tá sempre de 
lado. Isso é fundamental. 

E como somos portugueses temos 
de ter , a té certo ponto, a noção de 
que ser português é de facto algo de 
ex tre mam e nte imp ort a nt e nes te 
mundo em que se vive. Nós somos da 
Europa do Sul, somos daqueles que, 
sendo profi ss ionais, e dominando 
uma técnica, o fazer sem esquecer a 
nossa cultura, as nossas tradições, a 
nossa civilização e o nosso humanis
mo. Pertencemos a uma Nação com 
oito séculos de existência. 

Mas temos defe i tos. E por isso 
temos também de corrigir alguns dos 
nossos defeitos. E dois dos nossos 
grandes defeitos são o fatalismo e o 
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sebasti ani smo. O fatali smo porque 
de facto por causa do fatali smo não 
há c ulpado s . Todo s so mo s boas 
pessoas, somos todos inocentes e, 
portanto, fac ilmente solidários, mas 
só pontualmente, q uando há uma 
cheia, quando há uma catástrofe . E 
so mos sebas ti anistas ou andamos 
sempre à espera do D. Sebas ti ão. 
Ag uardamo s s is lemát ica me nte 
alguém que nos resolva os problemas 
que venha com o nevoeiro ou com o 
sol claro. Mas que venha. 

A realidad e tod av ia é outra. 
Somos nós que com o nosso esforço 
te re mos se mpre de re so l ve r os 
problemas que formos enfrentando. 

E a medi c ina, uma profi ssão tão 
sol idária, é ta mbém uma o profissão 
muito solitária. E embora o médico 
tenha que ti·abalhar cada vez mais 
em equipa, a sua responsabil'idade é 
solitária. Vão ver que muitas vezes, 
na hora de' se deitare m, vão ~ lh e 
passar co mo um film e as várias 
responsabilidades que ti veram nesse 
dia . E às vezes o so no não vem 
imed iatamente, porqu e há muitas 
in terrogações q ue só pod e m ser 
s upridas co m o domínio bas tante 
completo da informação médica e de 
posse de uma formação e de uma 
resposta técnica adequada . 

Portanto o diploma que hoje vos 
trouxe à Ordem dos Médicos , onde 
vão receber os cartões de inscrição 
nesta Ordem, só vos vai servir para 
dizer que precisam de continuar a 
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es tudar, de continuar a melhorar os 
vossos comportame nto e a titud es 
profissionais. Por isso vos digo que é 
terrível este di a, é o dia em que ides 
continu ar obrigatori amente a estu
dar. Mas a estudar com fé. E o portu
guês não tem fé. O português é habi
tual men te o indi víduo de fezada. o 

Mas eu quero que tenham fé, quero 
que de facto ac!Jditem que é prefe
rível acred itar em Deus do que nos 
santos. De us é algo de abstracto, 
algo que é difícil de definir , mas 
para aq ueles que crêem exis te, ao 
passo que o santo foi igual a nós. É 
algo que é ma is fácil de imitar e por 
isso o português habitualmente fala 

mais do sa nto do qu e de De us. E 
nesse sentido - e eu que sou agnós
tico - acho que é preferível falar no 
abstrac to, falar nas ideias, di scutir 
conceitos do que nas coisas que se 
palpam ou que se vêem. 

E há outra co isa qu e e u qu eria 
di zer. Vejam-na como uma opin ião 
que seJa co mo que quase um 
programa. Adorem a loucura! Aliás é 
algo que tenho contra os psiquiatras, 
pois há alguns que conseguem curar a 
loucura, prefri a que adeq uassem os 
seus portadores a uma boa integração 
soc ial , serv ida por uma excelente 
qualidade de vida. De facto para que 
possa faz er pro gredir o mund o é 
prec iso um pouco de loucura e de 
utopia. São os excêntri cos tomados 
tantas vezes por loucos qu e são a 
alavanca o progresso da humanidade, 
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que criam a utopia que incomodam. 
Por isso eu acho que irúluir no tempo 
é fund amen tal , mas para i sso é 
necessário que o cidadão não se sinta 
adesivado à circunstância. E há que 
es pera r sempre do j ovem esse 
investimento na utop ia. Mas, por 
ou tro lado, na vossa vi da clínica 
te ndes que ser muito frios ou pelo 
menos civilizadamente frios. Melhor 
a ind a te r feitio s fri os, p orqu e a 
profissão médica exige que perante as 
circunstâncias, quando convidados a 
se r á rbitro s, te nh a mo s qu e ser 
ex tremame nte ne utros perante os 
casos que ides julgar. E pa ra ser 
n e utro é necessário es tar com a 

cabeça extremamente fria. Mas isto 
não quer dizer que não gos tem do 
calor, qu e não adorem o c alor 
humano, fundam ental para o pro
gresso d a nossa profissão. E 
lembraria o poeta que pergunta: Entre 
o olhar e a chama que lâmpada apa
gamos? Ora eu, entre o olhar, que é 
algo de objecti vo, e a chama, que se 
pode esvair, qlle se pode conceber, eu 
apagaria sempre o olhar. · 

Não pod emos se r um cé u com 
nu ve ns qu e 'cega a claridade. E u 
preferia vê -los sempre com lari
dade, claridade nos conselhos que 
irão dar na vossa profissão, na vossa 
form a de estar na vida como cida
dãos. E como, a pelo menos a 50 por 
cen to de vós a aconselhei, por vezes, 
alguns li vros para estudarem e exigi 
d e a lgun s qu e os es tud assem, 
francamente se hoje me perguntas
sem o que é que eu vos diria que 
deveriam fazer para melhorar a vossa 
" praxis" clínica, eu diria que não se 
es qu eçam d e apre nd e r a j ogar 
xadrez. Em medicina ~ úa vida social 
qu e m joga xadrez te m se mpre 
va ntage m. Aprendam a jogar o 
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xadrez da vida. Perceber que nem 
todas as peças têm o mesmo valor, 
mas que todas as peças são por vezes 
necessárias para se dar o xeque
mate. Por outro lado, se me pergun
tassem o que é que um médico deve 
ler, eu diria que todos os mes es 
devem ler um livro poli c ial. É 
fundamental que um médico leia um 
livro policial mensalmente, Mas aí 
de 40, 50 páginas. Mais não é pre
ciso para que se encontre facilmente 
o autor do crime. Agora é necessário 
que o médico, além de formado, seja 
criativo procurando aprimorar a sua 
capacidade de análise dos proble-

mas. Seja criativo na sua profissão, 
seja criativo como exemplo para a 
soci e dad e. Is so obtém-se muitas 
vezes lendo livros policiais. 

Mas d efinam a vossa área 
científica que gostariam de ocupar o 
lugar de super-especialistas. E leiam 
tudo o qu e aparecer nessa área. 
Façam-na es trita , ma s não se 
esqueçam que o médico tem que ser 
um indivíduo qu e domina toda a 
problemática do indivíduo, do nosso 
semelhante, que se despe em corpo e 
espírito perante ele. O médico tem 
que conhecer o c idadão , mas pode 
para seu deleite espiritual como que 
super-especializar-se e ser o único 
ou um dos poucos que sabe mais de 
dete rminado sector c ie ntífi co . 
P e rt e nce r a uma mafia do s qu e 
sabem muito de quase nada. E isso é 
como que uma consolação que acho 
que todos nós temos o direito de 
usufruir. 

Conhecer o todo , mas dominar 
profundamente uma parte. Colocar 
uma colina d e es pec ialid ade e m 
cima de uma montanh a de conhe
cimentos técnicos . 

d a d e ~ 

Mas não se esqueçam que não é 
um coração que vai à consulta. Não é 
um olho direito que vai à consulta. É 
um c idadão qu e te m um pulmão 
afectado, que tem um rim com uma 

malformação. Não devemos observar 
o nosso doente por uma janela de 
avião. Ver o nosso doente como um 
todo. Queria diz e r-lh es ter a 
obrigação de ultrapassa r áreas da 
nossa própria profissão médica e é 
importante que o médico volte a ser 
aquele hum ani sta qu e, por ser 
humanis ta, entend e todos aqueles 
que se aproximam de nós. E é este o 
desafio que os nossos jovens colegas 
vão ter pela frente nes te início do 
século XXI. 

Vão ter muitos problemas, mas 
vão também ter o caminho de certo 
modo facilitado. A mecli r. ina ava nçou 
mais nestes últimos 50 anos que nos 
cinco mil anos anteriores e conse
quentemente va mo s conce rteza 
assistir a muitos êxitos profissionais 
e técnicos. Mas é importante que não 
sejam só técnicos, só científicos . Mas 
indi vidualidades integradas no todo 
soc ial e respo n ~ abilizadas com a 
solidariedade humana. 

Por outro lado, quando se diz que 
Portugal é um apêndice da Europa, 
eu digo que Portugal tem muito que 
dar à Europa. Tem para dar o seu 
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sentido ecuménico, brandos costu
mes. 

Por te re m abraçado a última 
profissão romântica que existe neste 
século, de terem enve redado pela 
área cientifica que mai s c resce u 
nes ta época, e ainda por tere m 
escolhido uma profissão, que é de 
longe a mais bela mas a mais difícil 
de todas . Por ta l estão todo s d e 
parabéns. 

Então agora iríamos proceder ao 
juramento de Hipócrates. Pedia-lhes 
que se levantassem e que lessem 
COmigO. 

No momento de ser admitido como 
membro da profissão médica, prometo 
solenemente consagrar a minha vida 
ao serviço da Humanidade. 

Darei aos meus mestres o respeito e 
o reconhecimento qu-e lhe são devidos. 
Exercerei a minha arte com 
consciência e dignidade. 

A saúde do meu doente será a 
minha primeira preocupação. 

Mesmo ap6s a morte do doente 
respeitarei os segredos que me tiver 
confiado. Manterei por todos os rneios 
ao meu alcance a honra e as nobres 
tradições da profissão médica. 

Os rneus colegas serão meus irmãos. 
Não permitirei que de religião, 

nacionalidade, raça, partido politico a 
posicão social se entreponham entre o 
meu dever e o meu doente. 

Guardarei respeito absoLuto pela 
vida humana, desde o seu in(cio, 
mesmo sob ameaça e não farei uso dos 
meus conhecimentos médicos contra as 
leis da Humanidade. 

Faço estas promessas solenernente, 
livremente e sob minha honra. 

Bem vindos. 



actual cl a cl e • 

Integração Profissional 
Seminário organi~ado pela Secção Regional Norte, 
dedicado aos recém-licenciados 

As sucessivas gerações de méd.icos, quando 

iniciam a sua actividade profissional, 

defrontam-se com maiores ou menores 

dificuldades de integração as quais , 

obviamente, derivam de factores diversos e 

variam de época para época. Naturalmente 

que as Faculdades e Escolas Médicas 

dedicam grande parte das suas preocupações 

ao ensino técnico-científico e é apenas na 

fase pós-graduada que os novos médicos se 

vêem face aos procedimentos práticos. Esta 

aprendizagem faz-se , em regra , 

observação dos procedimentos do s 

pela 

mai s 

velhos. Eis por que se transmitem, de geração 

em geração, conceitos e usos que se não 

encontram explicados em tratados ou revistas. 
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Rosalvo Almeida 

A 
fa se do Internato 
Geral é, por natureza, 
aqu ela qu e mai s s e 
proporciOna para essa 
integração e é sabido 

quão diferentes são os métodos e os 
conteúdos do ensino de ins titui ção 
para ins titui ção. Há, pode dizer-se, 
um ensino não programado através 
do qual os novos médicos verificam 
como se faz uma receita, aprendem o 
que s ignifi c a uma b a ixa ou se 
aperce bem da con s tru ção de um 
curriculum vitae. 

A Secção Regional do orte orga
nizou um Seminário de Integração 
Profissional exclus ivamente dedica
do a recém-li cenciados que se ins
c reve ram voluntariam ente e se m 
propina, em núm ero elevado (IOS 
e m I40 po ss ív e is ). O Se minário 
decorreu e m duas edições com a 
participação de cerca de 50 médicos 
cada, em Novembro e em Dezembro 
passados, na sede do Porto da OM e 
constou de seis sessões de cerca de 
I hora cada (ver quadro). 

Este Seminário foi organizado sob 
a form a de debate em que partici
param dirige ntes da OM e em que os 
novos médicos puderam colocar as 
suas perguntas informalmente. 

Procurou-se abordar assuntos que 
são pou co refe ridos nas escolas e 
tentou-se falar sob duas facetas: por 
um lado transmitir o melhor procedi-
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me nto e informar sobre regras ou 
leg isl ações em vigor e , por outro 
lado, e nvolver tod a e s ta maté ri a 
numa perspectiva deontológica . 

Todos os médicos sabem que um 
ates tado nunca se deve passar com 
an tecedênc ia , que nunca deve ser 
pass ado a não se r por p edi do do 
interessado e só se for verdade. Mas 
a di scussão sobre o que es tes con
ce itos implicam e sobre as conse
quê nc ias derivadas da má práti ca 
tem de ser feita. 

Não há ou tro local para ess a 
reflexão - é na Ordem que os médi
cos devem aprender, por exemplo , 
que é seu dever receitar um produto 
mais barato se podem escolher entre 
doi s de igual efi cácia, é na Ordem 
que os médicos devem consciencia
lizar-se que a troca de informações 
clíni cas tanto num sentido como 
noutro, é do interesse do doente e só 
benefi cia a relação entre Colegas, é 
na Ordem que os médicos mais novos 
se podem aperceber das malhas do 
assédio da indústria farmacêuti ca e 
podem aprender como precaverem-se 
con tra o d esc amin h o da s s uas 
vinh e ta s id entifi cadora s se as 
fa c ultam a outre m, mes mo qu e 
profissionais dos serviços de saúde. 

O Seminário serviu também para 
passar a mensagem de que a assina
tura do médico representa um acto 
de grande responsabil idade - seja 

num ates tado ou numa s impl es 
declaração.' O poder do médico en
quanto prescritor, perito ou respon
sável pela declaração da saúde ou da 
doe nça , da vida ou da morte, foi 
também debati do . 

Os parti cipantes neste Seminário 
preencheram no final um pequeno 
inquérito de avaliação da acção de 
formação. Pode concluir-se qu e os 
novos médi cos a tribuíra m a cada 
uma das sessões graus de importân
cia que coincidem com a sequência 
escolhida. Apresentaram suges tões 
de alguns outros temas a tratar em 
futuras organ izações e classificaram 
o Seminário com uma média de 8,1 
numa escala de O a 10. 

Consideramos que es ta acção fo i 
muito importante e decorreu de uma 
forma muito es timulante. A di scus
são d e te ma s d e prát i c a mé di c a 
envolvidos em aspec tos deontológi
cos deveria ser possível também com 
participantes com mais anos de for
matura. A Secção Regional do Norte 
incluiu no seu programa eleitoral de 
Dezembro um ponto com a seguinte 
redacção: Propôr a criação de uma 
Comissão Nacional para a revisão do 
C6dig o Deontol6g ico, dentro dos 
princípios estatutários e promover a 
sua divulg ação . E stão criadas as 
condições para o início de um debate 
alargado nesta área. Os não médicos 
têm os olhos postos em nós. 
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Sessões do Seminário 
de Integração 
Profissional 

Atestados médicos. 
Declarações. Incapacidades. 
Notificação de doença. 
Baixa clínica. Óbitos. 

11 Comunicações entre médicos. 
Cartas de referência 
e cartas de alta. 
Relatórios médicos. 

III Receituário . 
Código de barras. 
Estupefacientes. 
Comparticipações. 
Relações com Laboratórios 
e Farmácias. 
Ensaios clínicos . 

IV Especialidades médicas. Estatística 
regional e nacional. Internatos. 
Curriculum. 
Formação e titulação única. 
Avaliação do Internato . 

V Como funciona um Serviço 
Hospitalar, um Centro de Saúde, 
uma Delegação de Saúde. A 
gestão e a direcção dos serviços . 
Relações com o pessoal de 
enfermagem e outros. 

VI Associativismo médico. 
Estruturas, órgãos e estatutos da 
Ordem dos M édicos. 
Sociedades científicas. 
Sindicatos. 
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Ordem dos Médicos 
BOLETIM INFORMATIVO DA SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 

Av. D. Afon•o Henrique•, ~9 - ~000 Colmbro - Telefone• 701716 I 7P1727 - Maio 1996 

Editorial 
Falar hojo à a TOiação do Médico com a Farmácia 

é àlfteil . por !!e torem lntroàu 3:ido neste 
relacionamento factores que àlsvirtuam uma 
convivencla feita de uma experiéncla lon~a de 
ctécadas (e perturbam o de sempenho a cada ~m1 da 
!lua ml!isllo). 

Tomo!! tactos presentes as memórias do um pafs 
p redominantemente rural. com as fam1acautlcas o 
o s médicos desempenhando o seu papel. cada um 
d o acordo c~m a!! condieionallsmos existentes. maa 
com ra11:oávol aprovação e confiança doa principais 
intere!lsados • a população . Rooordomoa bom a 
t•olaçna oorroota entro estas duas classes 
pt•ofissionais. pertencentes · à elite social da a 
diferentes épocas, da fot•ma como exercem o seu 
" motier" dentro dos estreitos limites das s uas 
c ompeta ncias, Slem atropelos. Slem guerras e 
dlspoSi tOSI à entre ~uda quando o bom do d oente o 
re quer. ou a delimitação daSI competéncias ó 
aconSiolha. 

Ainda recentemente as Pam1áciaS1 oram locais 
de e ncontros. setvindo doSitc modo ~1ma f\mçno do 
convivlalldado no!i entardeceres pac:ihon'Ontos das 
nossas terras, facilitando a comunic{lção. o acosso 
à s noticias do viver quotidiano, o ~1m maior 
conhecimento da comunidade o do homem. A 
re lação decorria do forma cordia l, afectiva. 
lns titulndo· se deste modo a Furmdciu FumUiur. 
oncto as pelllloas oncon\t'avam sempre a 
dis ponibilidade permanente pat•a o fornecimento 
cto serviço que o m édic o recome ndava, bom como 
o conselho amiso de al~.tuém que entendia a s 
dificulctactos. ali contractlçõell da vida e da hlstót•ia 
daquelas 8entes. 

O prestiGio desta Instituição d ecorria desta 
re lação slmplell o humruu1. feita de bom sonso, 
capacidade do empatia para os utentes o Inserção 
nos valores e ultur{\is da sociedade que sorvia. Tal 
como os médieo, a sua prestação ora feita com ba~>e 
na relação oataboloclda, no eonheelmonto .dos 
fac tores que portu bavrun a homeostasla das pessoas. 

no detectar das necessidades do agregado familiar 
ou social o também como 6 óbvio, na panoplia de 
competenciall, consonante~> com as tecnologia~> 
exis tentes. As sinergias que se estabeleciam entre os 
vários agentes que concorriam para a ~>allde da~> 
pellsoas. eram extremamente positivas nas reposta~> 
às noce~>sidades de cuidados de sallde. 

Os tempos mudaram o o aparecimento do hoje 
U\o "desejado fantasma" do mercado, veio romper 
e de struturar estas rclaçOos. toUtando impessoal o 
ate nctlmcnto, desumanizando os cuidados e 
a tropelando muitos valores; aquilo que fluia entre 
aa ontos que se encontravam e facjlmente se 
e ntendiam, dou lugar à entrada do fortes podeTOs 
ec:onómicoll que procuram a todo o custo all mais 
valia~> . funeionallzando o exercfclo de profissõe~> 
que devem se r Independentes; alteram-se a~>sim 
c o mportame ntos e atitudes para além do que 6 
e tlc:amento defensável c, crhun-~>e conflito~> entre 
proflsllionais que anteriormente tão suudavelmente 
se re lacionavam. NUa llomos suudosllltall, nllo no~> 
opomos ao progresso. nao defendemos o atavismo. 
~>audamos o desenvolvimento técnleo-c:ientfflco e a 
melhoria das condições de vida da sociedade 
Portuguesa. No entanto, toremos que dizer que o 
S llltema Nacional do Sallde pode sofrer distorções 
~>e oll aglomerados financeiros e o~> Interesses 
económicos, em sentido elltrito, se instalarem e 
ditarem as regras do jog o numa área tão senstvel e . 
fundamental como são as matérias que dizem respeito 
à vida do Homem. Allsiste-se hoje, à distorção do~> 
valores. à llubjugaçllo das prática~> a interesses 
económicos, à eonflltualldade permanente entre 
Olltrutums e pes~>aas. à subahcmizaç lo do doente. 
fim llltlmo o a rwr.llo da existencla dos cuidados de 
sallde o dali instituições para ela vocacionada~>. 

C ada vez mais se torna premente que os 
profl ~>sionais pollsam exercer as sua~> actividades 
c:om Inteira llbcrdado, com compo~ncia, defendendo 

Secção Regional do Centro 

No dia 4 de Janeiro de 1996, 
re uniu o Conselho Regional 
do Ce ntro da Ordem dos 

Mé di c os, na s ua sed e, p e la s 18 
hora s, es tando prese ntes os Drs: 
Vilar Queirós, Re is Marques, José 
Luís Bi scaia , Óscar Gon ç alve s, 
Maria Augusta, Eduardo Marques , 
Ciro Cos ta , Dá rio Costa , António 
Craveiro e Maria João Samora. 

De acordo com o E s tatuto da 
Ordem dos Médicos - Dec. Lei 282/77 
-Subsecção II- Art0 .42 procedeu-se 

à votação dos cargos do Conselho 
Regional cujos resultados foram: 

Presidente 
(Dr. A. V. Queirós)= ll 

Vice-Presidente 
(Dr. A. Reis Marques)= ll 

Tesoureiro 
(Dr. Óscar Gonçalves) = lO 
(Dr. Ciro Costa) = l 

Secretário 
(Dr. José Luís Biscaia) = lO 
(Dra. Maria Augusta) = l 
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Secretário Adjrmto 
(Dr. Eduardo Marques)= 3 
(Dra. Maria Augusta) = 7 

Em seguida anali sou-se a repre
se ntação do Cons elho Nacional 
Executivo, tendo sido debiberado que 
esta será assegurada por três elemen
tos; Pres idente, Vice-Presidente e 
Secretário, reunindo todos os outros 
elem e ntos do Con se lho Regional 
igualm ente condi ções para essa 
representação quando necessário. 

' li 



Ética e Deontologia 
Os grandes avanços nas técnicas de diagnóstico e 
tratamento médico que se proces sat·am nos 
últimos anos e a estagnação económica que mais 
ou menos te1n atingido os países tratlicionahnente 
mais rico s e desenvolvidos veio colocar as 
questões da Ética Médica nas primeiras páginas 
dos jot·nais, televisões e inevitav e lmente nas 

ao anterior Código de Ética e Deontologia Médica. 
Este Código foi proposto no Parlamento Francês 
que o discutiu, aprovou e o enviou para 
publicação no Diát·io da República Ft•ancesa de 
Setembro/9 5. 

Outras Ordens, como a de Itália, que aprovou wn 
Código de Ética e Deontologia Médica, não 

agendas parlamentares dos próprios 
Governos. 

entendeu opot·twiO publicá-lo 

como Lei. A Associação Médica 
Inglesa publicou Normas Éticas e 
Deontológicas orientadoras para os 
Médicos. 
lntet·essa-nos, con1o Ordetn dos 
Médicos, dwna forma 

Nas organizações médicas integradas 
no Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, a Ética e Deontologia 
Médica estão, hoje, no centro do 
debate das ideias. Podemos mesmo 
dizer que a apt·oximação e o 
afastatnento nas propostas, apresentadas entt·e os 
países que pat·ticipam nestas t•euniões, passa pela 
posição assumida em relação a detet·ntinado 
aspecto ético ou deontológico. 
A Ordem dos Médicos Francesa, após debate entre 
os seus membros, apt·ovou alterações hnportantes 

sistematizada tt·azet· para wn 
debate, necessário entre os Médicos, as diferenças 
de conteúdo, de fol"lna e até pequenas nuances tão 
importantes numa questão essencial para o futw·o 
da Medicma e do pt·estígio da Classe Médica. 
Iniciamos com a publicação na Íntegra do Código 
de Ética e Deontologia Médica Ft·ancês. 

Ministere de la Santé Publique et de I' Assurance Maladie 
Décret n.0 95-1000 du 6 de Septembre 1995 portant code de déontologie médicale 

Le premier Ministre 

Sur le rapport du garde eles scea ux, 
minis tre de la jus ti ce, e t du minis tre de la 
santé publique et de ]'assurance maladi e. 

Vu le c ode d e la s a nt é pub liqu e, 
notamment l'artic le L.366; 

Vu le code de la sécurité sociale; 
Vu la loi n. 0 66-879 du 29 novembre 

1966 modifiée relative aux soc ié tés c iviles 
profiss ionnelles; 

Vu la loi n.0 90-1258 du 31 décembre 
1990 modifi ée rela tive à I' exerci ce sous 
forme de soc iétés el es profess ions libéra les 
s oum ises à un s tatut lég is la tif 011 

réglementa ire ou dont le titre est protégé; 
Vu le décret no 77-636 du 14 juin 1977 

ptis pour l'application aux médec ins de la 
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative 
aux sociétés c iviles profess ionnelles ; 

Vu le déc ret n° 94-680 du 3 aoOt 1994 
re latif à I' exe rc ice en c ommun d e la 
profess ion d e mé decin s ou s form e d e 
socié té d' exe rc ice libé ral; 

Vu la délibération du Conseil national de 
I' ordre eles médecins du 12 février] 993; 

Le conse il d' Etat entendu. 

Oécre te: 
Article 1" - Les di spositions du présent 
code s' imposent aux médec ins inscrits au 
tableau de I' ordre, à tout médec in exécutan t 

un acte profess ionnel dans les conditions 
prévues à I' art ic le L. 356-1 du code de la 
santé publique ou par une convention inter
nat ional e ain s i qu ' au x é tudiant s e n 
médecine effec tuant un rempl accement ou 
assistant un médecin dans le cas prévu à I' 
mticle 87 du présent code. 
Conformément à I' arti cle L. 409 du code 
de la santé publique, I' ordre eles médecins 
es t c hargé d e ve ill e r au res pec t de ces 
di spositions. 
Les infractions à ces di spos it ions re levent 
de la juridic tion di sciplinaire de I' ordre. 

TITRE I 
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS 

A1·t. 2" - Le médec in , au se rvi ce de I' 
individu et de la san té publique, exe rce sa 
miss ion dans le respec t de la vie huma ine, 
de la pe rsonne e t de sa di gnité . 
Le respec t dO à la pe rsonne ne cesse pas 
de s' im poser aprés la mort. 
A1·t. 3"- Le mé d e ci n doit , e n to utes 
c irconstances, respec te r les princ ipes de la 
moralité, d e prob it é e t d e dé vou e me nt 
indispensables à la exerc ice de la médecine. 
Art. 4"- Le secre t profess ionnel, ins titué 
dans I' inté rêt el es patient s, s' impose à tout 
médecin dans les condi ti ons é tablies par la 
lo i. 
Le secre t couvre tout ce qui est venu à la 
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connaissa nce du médecin dans I' exerc ice 
de s a profess ion, c' es t- à -dire non 
seu le men t ce qui lui a é té confi é, ma is 
auss i ce qu' ii a vu, entendu ou compris. 
Art. 5" - Le médec in ne peut a liéne r son 
ind é pe nd an ce profess ionn e il e s ou s 
quelque forme que ce soit. 
A1·t. 6" - Le médeci n doit res pecte r le 
droit que po s s e d e toute p e rs onne d e 
chois ir librement son médecin. II doit lui 
faci lite r I' exercice de ce droit. 
Art. 7"- L e mé d ec in doit écoute r , 
exa min e r, conse ill e r ou soi gne r avec la 
mê me con sc ie nce toutes les pe rsonn es 
quels que soient leur origine, leurs moeurs 
et leur s ituation de fam ill e, leur apparte
nan ce ou le ur non-apparte nan ce à une 
ethnie, une nation ou une re ligion dé te r
minée, leur handicap ou leur é tat de san té, 
leur réputation ou les sentiments qu' il peut 
éprouve r à leur égard. 
li doit leur apporter son concours en toutes 
c irconstances. 
11 ne doit jamais se départir d'une altitude 
correc te e t a tte nti ve enve rs la pe rsonn e 
exam inée. 
A1·L. 8"- Dans les limites fi xées par la loi, 
le médecin es t libre de ses prescriptions 
qui se ront ce lles qu ' il es tim e les plu s 
appropriées en la c irconstance. 
li doit , sans négliger son devoir d'assistance 
morale, limite r ses prescriptions el ses acles 



à ce qui es l nécessa ire à la q ua lit é , à la 
sécurit é el à l'effi cac ilé eles soins. 
li do il Le nir co mple el es av a nlages, el es 
inco nvé nit>n ls e l el es c onséq ue nces el es 
d ifTé re nles in vesligal ions a thé rape uti q ues 
poss ibles. 
Ar t. 9" - Tou t médec in qui se lro uve en 
présence d' un malade ou d' un b lessé en 
péril ou, informé qu 'un malade ou un blessé 
es l en pé ril , doit lu i porle r ass is tance ou 
s'assure r qu ' il reçoil les soins nécessa ires . 
At·t. 1 O" - U n médec i n amené à exam i ne r 
une pe rsonn e pr ivée de li be rl é ou à lui 
do nne r el es soins ne peul, d irec leme nt ou 
indirec le me nl , se ra il -ce pa r sa se u le 
p rése nce, favo ri se r o u ca uli o nn e r un e 
a tt e inle à l' int égrilé phys ique ou rn enta le 
de celle pe rsonne ou à sa di gnit é. 
S' il cons tate q ue cell e pe rsonne a subi el es 
sév ices ou el es mauva is lra ilemenls, ii do i!, 
sous rése rve de l'acco rd de l' inté ressé, en 
informe r l'aulorilé jud ic ia ire. 
Tou te foi s, s 'i l s'ag il el es pe rso nn es 
m e n l io n nées au d e u x ie m e a lin é a d e 
l'a rli c le 44, l'accord el es int é ressés n'es t 
pas nécPssa ire . 
At·t. 11" - Toul médec in doit e nlre lenir e t 
pe rfec ti o nn e r ses co nn a issa nces; ii do it 
pre nclre tout es di s pos ili ons néc essa ires 
pou r pa rti c ipe r à el es acli ons de fonna tion 
conti nue. 
Tout médec in pa rti c ipe à l'évalua ti on el es 
pratiques profess ionne lles . 
A t·t. 12" - Le médec in doit ap porl er son 
co nco urs à l"ac ti o n e n l re pr ise pa rl es 
au tori lés co mp é le nt es e n vu e d e l a 
p rotec ti o n de la sa nlé e l d e l'éd uca ti on 
sani ta ire . 
La co ll ecle, l'enregislremenl, le lra it emenl et 
la transmiss ion d' infor ma ti ons nomina li ves 
ou ind ireclemenl nomi na ti ves sont a ut ori sés 
dans les cond itions prévues par la loi. 
Art. 13"- Lorsq ue le rnédec in pa rti c ipe it 
un e ac li o n d ' i n fo rm a l ion du p ubli c d e 
ca rac tere éd uca li f e l sa nita ire, q ue! q u"en 
soil le moyen de diffus ion, ii do it ne fa ire 
é ta l que de do nn ées co nfirm ées, fa i re 
p re uve el e prude nce e l avoir le souc i eles 
ré pe rc uss ion s el e ses p ropos auprés d u 
public . li doi! se ga rde r à celle occasion de 
lo ut e a ltitude pub li c ilai re, so it e n fa veur 
eles orga nismes oll ii exerce ou auxque ls ii 
p rê tc son co nco urs, so it e n fa veur d ' une 
causp q ui ne soil pas d ' intérê t gé né ra l. 
Ar t. 14." - Les mécl ec ins ne do ivenl pas 
di vu lgue r da ns les mili e ux méd ica ux un 
pro cé cl é nou vea u el e di ag nos ti co u d e 
tra il t> lllPnl in s uffisa mnw nt é prouvé sa us 
acco m pa g ne r le ur c o mmu n icat io n el es 
ré erves qui s·im pose nt. ll s ne doive nl pas 
fa ire une te ll e dli vu lga lion da ns le public 
non mi'di ca l. 
A1·t. 15" - Le médec in ne peu t parti c ipe r à 
dt· s rec lwrc hes bio mé dica les s ur les 
pe r,;onnes q ue dans les condi ti ons prévues 
par la loi; ii do it s'assure r de la régula rité 
PI dP la pe rt ine nce de ces reche rches a ins i 
que de l'object ivilé de le urs conc lus ions. 
Lc médec in trai ta nl q ui pa rti c ipe à une 
rct·lwrc lw b ior nédica le en ta nl q u' in ves ti 
ga teur do it ve ill e r à ce q ue la réa li sat ion 
de l'é t ud P n 'a l te re ni la re lation de 
co n fiance qui le li e au pat ie nt n i la 
continui té el es so ins. 

At·L. 16"- La collecte el e sang a ins i que les 
p réleve me nls d ' orga nes, d e ti ss u s, d e 
ce llul es ou d 'a ulres proclu ils du co rp s 
humain sur la personne vivanle ou décédée 
ne peuvenl ê tre pratiqués que clans les cas 
el les conditions dé fini s pa r la loi. 
Art. 17" - Le médecin ne peul pralique r 
un ac le d 'ass is la nce mé di ca le à la 
proc réa lion que dans les cas e l cond itions 
p révus pa r la loi. 
At·L. 18" - Un médecin ne peul pra tique r 
une in lermplion volonta ire de grossesse que 
da ns les cas el les conditions pré vus pa r la 
loi; ii eslloujours libre el e s'y re fuser el doil 
en informer l' intéressée dans les conditions 
e l dé la is prévus pa r la loi. 
At·t. 19" - La médecine ne doi! pas ê tre 
pra tiquée comme un commerce. 
So nl inte rdit s lou s p roc édés clirec ls ou 
incli rec ls de publi c it é e l nolamme nl loul 
aménagemenl ou s igna li sa lion donnanl au x 
locaux une a ppa rence commerc ia le. 
A t·L. 20"- Le mé d ec in d oi l ve ill e r à 
l'usage qui es l fa il d e so n no m , d e sa 
qua lité ou de ses déc la ral ions. 
11 ne doit pas tolé re r q ue les organi smes, 
publi cs ou pri vés, oll ii exerce ou auxque ls 
ii prê te son concours utili senl à el es fin s 
publi c iL a ires so n no m o u s o n ac li v ilé 
profess ionne lle. 
A1·t. 21"- Il es t int e rdit aux médecins, 
s a u f dé roga lion s ac c o rd ées d a n s l es 
condi tions p révues pa r la loi, el e d isLribue r 
à el es f in s lu c ra ti ves el es re me d es, 
appare ils ou p rocl uil s p rése nt és comm e 
aya nl un inlé rêl pou r la sa nt é. 
11 le ur es l inl e rdil d e cl é li vre r el e s 
médi camenls non a utori sés . 
t\t-1. 22"- Toul pa rlage d' honora ires e ntre 
rnédec ins es t int e rdiL sous qu e lque forme 
q u e ce s o it , ho rmi s les c a s p rév us à 
l'a rti cle 94. 
L' acce pla li o n , la so lli c it a ti o n ou l' o ffr e 
d ' un pa rt age d ' h o no ra ires, mê me no n 
sui vies d'e ffe l, sont int e rdit es. 
Arl. 23" - Toul compérage entre médecins, 
entre médecins et pharmaciens, aux ili ai res 
mé di c a u x ou to ut es au lres pe rso nn es 
phys iques ou mora les est interd it. 
Art. 24."- Sont inle rd it s au médec in : 
- toul acle de nat ure à procure r au pa ti en t 
un ava nt age malé rie l injus lifié ou illi c it e; 
- lo ut e ri s tourne e n a rgen t ou e n na ture, 
toule eommi ss ion à que lque pe rsonne que 
ce so it : 
- e n d e ho rs d es c onditi o ns fi xées pa r 
l' a rt ic le L. 365- l du cod e d e la s a nt é 
pu bl ique. la so lli c it a ti on ou l'aecepta ti on 
cl' un avan tage e n na ture ou e n es peces . 
sous que lque forme que ce soit , d 'une faç·on 
d irecte ou ind irec te, pour une presc ri pti on 
ou un acte méd ica! que lconque. 
Art. 25" - 11 est inle rd it aux médec ins de 
d ispenser eles consu lt a tions, presc ripti ons ou 
a vis méd icaux dans eles locaux conune rciaux 
ou da ns tout autre li eu OLI sont mis en ve nte 
el es médi ca me nt s, p roduit s ou ap pa re il s 
qu ' il s presc rive nt ou q u' il s utili sent. 
A1·L. 26"- Un médec i•l ne peul exe rce r une 
a ul re ac ti v it é qu e s i un te l cu mul es t 
compatible avec l'indépendanre e t la dignit é 
profPss ionnelles et rú·s t pas suseepti ble de 
I u i pe nne tl re de ti re r pro fi I de ses pres
c: riptions ou de ses conse il s médieaux. 
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Art. 27" -li es l inle rdil à un médecin qui 
remplil un manda! é lec Lif ou une fon clion 
admini s lralive cl 'en use r pou r accrollre sa 
clientele. 
At·L. 28"- La cl é li vra nce d ' un rapporl 
Le nd a nc ie ux o u d ' un ce rtifi ca i el e 
complaisance esl inte rdite . 
Art. 29"- Toul fraude, a bus el e cola tion , 
indica tion in exac te el es honora ires pe rçus 
e l el es ac les effec tués son t inle rdits . 
At·L. 30" - Es l inte rdit e loule fac ilité 
accordée à quiconq ue se li vre à l'exe rc ice 
illéga l de la médec ine . 
At·L. 31"- Toul médec in doi! s'abs lenir, 
m ê me e n d e h o rs el e l ' exe rc i ce d e s a 
profess io n , d e loul a c le d e n a ture à 
décons idé re r cell e-c i. 

TITR E 11 
DEVO! RS ENVEH.S LES PATIENTS 

A t·L. 32" - Des lors qu ' il a accep lé de 
ré po ndre à un e d e ma nd e, le m é d ec in 
s'e ngage à ass ure r pe rso nn e ll e me nl a u 
pa ti e nt el es soins consc ienc ie ux, dévoués 
e l fondés sur les données acqui ses el e la 
sc ience, en fa isa nt appe l, s' il y a li e u , à 
!'a ide de li e rs compé lenls. 
At·L. 33"- Le mé d ec in doil loujours 
élabore r son di agnos ti c avec le plus gra nel 
soin. en y consacranl le lemps nécessaire, 
e n s'a ida nt cl a ns Lo ul e la m es ure du 
poss ible el es mé lh odes sc ie nt i fiqu es les 
mi e ux adapl ées e l , s ' il y a li e u , d e 
concours appropri és . 
A•·t. 34·" - Le médec iu doil formul e r ses 
pre sc ripli on s avec to ule la c la rl é 
incli spensab le ve ille r à leur compréhens ion 
parle pa ti ent e t son enlourage e l s'efforcer 
d'en obtenir la bonne exéculion. 
At·L. 35"- Le médec in doi! à la pe rsonne 
qu' il exa m in e, qu' il s oig ne o u q u ' il 
conse ill e, une info rma ti on loya le, claire e l 
a ppropriée sur son é ta t, les in ves liga tions 
e l les soins qu ' il lui propose . Tout au long 
de la ma ladi e, ii li ent comple de la pe rson
nali té d u pa ti e nl da ns ses ex pli ca lions e t 
ve ill e à leur compréhens ion. 
Tout efo is, dans l' int é rêl uu malade e t pour 
el es ra is o ns lég it im es qu e le pra l ic ie n 
a pp réc ie e n consc ie nce, un ma lade pe ul 
ê tre tenu da ns l' ignora nre d' un d iagnos ti c 
ou cl'un pronos li c graves, sa uf dans les cas 
OLI l'affection clont ii es l all e int ex pose les 
ti e rs à un ri sque de contam i na ti on. 
Un p ro nos ti c fa ta l ne d o il ê lre révé lé 
qu 'avec c irconspec li on , mai s les proc hes 
do ive nl e n ê tre p ré vf' nus, sauf excepti on 
ou s i le ma lad e a p réa la bl e me nt inte rdiL 
ce lt e r é vé la ti o n o u cl és ig né les li e rs 
auxque ls e ll e doi t ê tre fa it e . 
A rt. 36" - Le co n se nt e me nl d e la 
pe rso nn e exa min ée ou so ig née d oit ê tre 
reche rché dans tuus les cas . 
Lorsq ue le ma lade, en é la l d 'exp rimer sa 
vo lo nt é, re fuse les in ves ti gat ions ou le 
tra it e me nt p ro posés, le mé d ec in cl o it 
res pec te r ce re fus a prés avo ir inform é le 
malade de sPs conséque nces . 
S i le ma lade est hors d'é ta l d 'Px primer sa 
volonté, le méd ic in ne pe ut inte rvenir sans 
q ue ses p ror- lws a ie n l é lé p ré ve nu s e t 
in fo rmés, sauf urgence ou imposs ibi lit é . 
Les oh liga t ion s d u médecin .à l' égard cl u 



palie nl lorsque celui-c i esl un mineur ou un 
majeur prolégé sonl déflni es à l'a rli c le 42. 
Ar· t . 37"- E n loul es c irco ns lances . le 
médec in doil s' e fforce r d e soulage r les 
s o uffrances de so n mal ad e, l ' a ss is le r 
moral e me nl e l év il e r loul e o bs tin al io n 
dé rai sonnable dans les in vesliga l ions ou la 
th é rape ulique . 
At·t. 38" - Le méd ec in do i! accompagne r 
le mouranl jusqu'à ses de rni e rs mome nls . 
ass ure r par el es s oin s e l mes ures 
app ropri és la qualil é d ' une vie qui prencl 
fin, sa uvegard e r la di gnil é du malade e l 
réconforle r son enlourage . 
11 n'a pas le droil de provoquer dé libé ré
me nl la morl. 
A•·t. 39"- Les m é d ec in s n e p e u ve nl 
propose r aux ma lades ou à le ur e nlourage 
comme sa lutaire ou sans da nge r un re med e 
ou un procédé illuso ire ou ins uffisa rnm enl 
é prouvé. 
Toul e prat ique d e c h a rl a tani s m e es l 
inlerdil e. 
At·L. 4-0"- Le mé d ec in doi! s' inl e rdire, 
d a ns les in ves li ga li o ns e l inl erve nlion s 
qu'il praliqu e co mm e dan s les 
th é ra pe utiqu es qu ' il presc ril , d e fair e 
courir au pali e nl un ri sque injus lifi é . 
Art. 41"- A uc un e inl e rve nlion mulil an le 
ne peu l ê lre praliqu ée sans molif médica ! 
Ires sé ri e u x e l , s a uf urgenc e ou 
imposs ibilit é , sa n s inform a li o n d e 
l' inlé ressé e l sans son consenle me nl. 
Ar·t . 4-2"- Un médec in appe lé à donner 
el es so in s à un min e ur ou à un m aje ur 
prolégé do il s'e fforce r d e prév e nir ses 
parenl s ou s o n re prése nlanl léga l e l 
d'oble nir le ur consenle me nl. 
En cas d'urge nce , mê me s i ce ux-c i ne 
peuven l ê lre joinls, le médec in doi! donne r 
les so ins nécessaires . 
S i l'avis de l' int é ressé peul ê lre recue illi. 
le mé dec in doi! e n le nir compl e dans loule 
la mesure du poss ib le. 
A•·t. 4-3" - Le m é d ec in doi! ê ire le 
dé fe nseur de l"e nfanl lorsqu"il es lime que 
l' inl é rê l de sa sa nlé esl ma l compri s ou mal 
prése rvé par so n e nlourage. 
A•·L. 44" - Lorsqu ' un mé dec in di sce rn e 
qu ' une pe rsonne a upres de laq ue ll e ii es l 
appe lé es l v ic tim e d e sév ices ou d e 
p r iva l ion s, i i doil rn e llre e n oe u vre le s 
moye ns les plus adéqual s pour la prolége r 
e n fai s an l pre u ve d e prud e n ce e l d e 
c i rcons pec l ion . 
S' il s'a g il d ' un min e ur d e quinze an s ou 
d ' une pe rsonnP qui n·<>s l pas e n mesure de 
se prol éger e n ra ison de son âge ou de so n 
é lal phys iqu e ou ps vch iqu e ii doil. sa uf 
c ircons lances parli c uli e res qu"il appréci <, 
e n consc ie nce. alerl e r les a uloril és judi
c iaires . médica les ou adrnini s lralives. 
Ar·t. 4-5"- l nd é pe mla mme nl du doss ie r d<·' 
s uiv i médica! pré vu par la !ui, le médec in 
doil le nir pour c haque pa1i e 111 une fi c he 
d 'obse rva li on qui !ui t>s l pe rsonne ll e : celle 
fi c he es l co nfid en li e ll e e l co mpor le les 
é l é m e nl s ac luali sé-s, n t'cess aire s a u x 
d écis ions di agnus liqnes e l iht'rape ulique,; . 
Da ns lo u s les c a s . c es do cu me nl s sonl 
co n se r vés s on s la r<··spo n sa bilil é du 
médi c in. 
Toul m é d ec in doil , à la d e mand e du 
pati ent ou av e<.: son consen tement. trans-
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me ll re au x méd ec ins qui parli c ipe nl à sa 
pri se e n c harge ou à ceu x qu ' il en le nd 
cons ulle r, les info rm a li ons e l doc ume nl s 
util es à la continuilé des so ins . 
II e n va d e mê me lorsque le pa li e nl porle 
son choix sur un autre médec in traitanl. 
Ar·t. 4-6"- Lorsque la loi prévo il qu "un 
pali e nl pe ul a vo ir acces ir son doss ie r par 
l' inl e rm édi a ire d 'un médec in , ce lui-c i do il 
re mp lir c e ll e mi ss ion d ' inl e rm é diaire e n 
le na nl comple de~ seul s inlé rê ls du palic nl 
e l se récuse r s i les s ie ns sonl e n je u. 
Art. 47" - Qu e ll es q u e s oien l les 
c irconsla nces. la conlinuil é el es soins a ux 
malades doi! ê lre ass urée. 
H o rs le cas d'urge n ce e l ce lui OLI ii 
manqu e ra il à ses d evoirs d ' huma nil é . un 
mé d ec in a le dro il d e re f"u se r ses so in s 
pour d es ra is o n s profess ionn e ll es ou 
pe rso nn e l les . 
S'il se dégage de sa miss ion, ii doil a lors e n 
ave rlir le palienl e l lrans me llre au médec in 
dés igné pa r celu i-c i les in lo nna lions uli les à 
la poursu i I e des soi ns . 
Art. 4-8" - Le méd ec in n e peul pa s 
abandonne r ses ma lades e n cas de dange r 
public, sauf" sur ordre forme i donné par une 
aulorilé qua li fi ée, confonnémenl à la loi. 
Art. 49" - .Le méd ec in appe lé à don ne r 
ses so in s dan s un e f"a mill e ou un e 
co ll ec l ivilé doil loul me llre e n oe uvre pour 
ob ie nir le respec l el es regles rl ' hyg ie ne PI 
de prophylax ie . 
11 doil inf"o rm e r le pal i e nl de ses 
responsabilités e l rl evo irs vis -à-v is de lui
m ê m e e l d es l ie r s ain s i qu e el es 
précaulio ns qu' il doi! pre nclre. 
Art. 50" - Le médec in doil , sans céde r à 
au c un e d e mand e abu s ive, facilil e r 
l' obi e nli o n parl e pali e nl el es ava nl ages 
soc iaux a uxqu els son é lal lu i donne dro il. 
A cell e f"in , ii esl a ulori sé. sauf oppos ilion du 
pa li e nl. à communique r au médec in-conse il 
no mm é nr e nl d és ig n é d e l' orga ni s me d e 
sécuril é soc ial e donl ii d é pe nd. o u à 11n 
au lre m é d ee in re le va nl d ' un o rgan is me 
public déc ida nl de l'allribulion d"avanlages 
soc iau x, les re n se ig n e m e nl s mé dic a u x 
s lri c leme nl indis pensa bl es . 
Ar·t. 51" - Le m é d ec in n e doil pa s 
s' immi sce r s a n s ra is on prof"ess io nn e ll t> 
dans les a l'fa ires de fami ll e ni da ns la vie 
pri vée de SE'S pali e nl s . 
Ar·t. 52" - Le médec in qui a ura Ira i lP un e 
personne pe ndanl la ma lad ie donl e ll e es l 
décédée ne pourra prof"il e r el es di s pos ili ons 
E' lllre vif"s c l lPs la me nlairPs f"a il es par ce ll e
c i ,, ll sa fa veur pe nd an l le conrs de ce ll e 
ma lad ie qu e dan s les cas e l eo nditi o ns 
pré v11 s pa r la loi. 
11 ne doil pas davanlage abu se r d e s o n 
influ e n c e pour oble nir Llll m a nd ai o u 
co nlrac l e r à lilre on é re u x d a n s dt' s 
condilions qui !ui se rai e nl anormaleme nl 
f"avorabi<>S. 
Art. 53" - Les honoraires du m t< d c,.in 
doi vt>nl ê tre dé tenninés avee tact e t m C5llrP . 

e n le nanl com pi e de la rég iPme nl a l ion e n 
v ig u e ur , el es aelcs di s p e nsés o u d<> 
ci rconslances pa rli culi e res . 
ll s ne p t'uve nl t' lre ré c la més qu "ir l"oc,.H
s ion d'Hclt•s rée ll <'men l e fi"P c lués . L'av is ou 
le con se il di s p e nsé à Llll p a li e nl par 
lé lé ph o n e o u co rres pondanc e n e ]H' IIi 
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donn e r li e u à auc un honora ire . 
Un médec in doi! ré pondre à loule de ma nde 
d ' info rmalio n préa lab le e l d'exp li ca li o ns 
s ur ses h ono r a ires ou le coO ! d "un 
lra il e me nl. li ne pe ul re fu se r un acqu il des 
sommes pe rç ues . 
Auc un mod e parli c uli e r de reg le me nl ne 
peul ê lre imposé au x malades. 
Ar·t. 54·"- Lorsqu e plu s ieu rs méd ec ins 
co ll abore nl pour un exa m e n o u un 
lra il c m e nt. le urs not e s d · h o n ora ires 
do ive nl ê ire pe rson ne lles e l di s t inc les . 
La r é mun é ra li o n elu o u el es aid es 
opé ral o ires . c h o is is parl e pra li c ie n a 
lrava ill a nl sou s son co nlrô le. es l inc lu se 
dans ses honoraires . 
At·t . 55"- Le lo rfa il pour l"e ffi cac ilé cl'un 
lrail e me nl e l la d e ma nde d ' un e prov is ion 
sonl inl e rclits e n lou le c irconslance. 

T ITHI:: lll 
RAPPORTS DES MÉDEC INS E NTRE 
EUXETAVECLES MEMBRES DES 
AUTRES PIWFESSlO NS DE S ANTÉ 

A1·t. 56" - Les m é d ec in s doiv e nl 
enlre le nir e nlre e ux dt>s ra pporl s el e bonne 
confral e rnil é . 
Un mé d ec in qui a un diiTé re nd avec un 
confrere doil reche rc he r un e conc ili a tion. 
au beso in pa r l'i nl e rm é diaire du conse il 
dépa rl e me nl a l dP l'ordre . 
Les méelecins se doi ve nl ass is la m·e elans 
l'acl ve rs il é. 
Ar·t. 57" - Le d é iourn e m e nl o u la 
le nl a li ve de d t' iou rn e me nl de c li e nl e le es l 
inl e rdit. 
Art. 58" - Le mé dc c in cons ult é par un 
malael e so ign<' par Llll de ses confreres doil 
res pec le r: 
- l'inl é rê l elu ma lade f' ll lra il a nl nolannne nl 
lou le s ilu a li o n cl ' urgence: 
- le libre c hoi x du mal a d e qui d és ire 
s"adresse r à Lili a ulre médec in. 
l.e méel ec in cons uli é do i I. avec l' accord elu 
pal ie nl. info rm e r le médec in lrailanl e l !ui 
faire pari el e ses cons lala lio ns e l déc is ions . 
En cas de re lús du palien l. ii doil inf"o nne r 
ce lui- c i el es co n sé qu e n ces qu e p e ul 
e nlralm·r son rPfus. 
Ar·t. 59" - Le médec in appe lé d"nrge nce 
a upres d"un mal ael e cloil , s i ce lui -ci cloil 
ê lre revu par so n méd ec in lra il a nl o u un 
a ulrP médee in . rédi gP r à l'inl e nlion de son 
c o nfrE· re un c ompl<· re iiCiu el t> s on 
inl e rve nlion e l de ses presc ripli o ns qu"il 
remei au malade ou ad re::;se dirt:>L'lt'll lenl ;. 

son confre re c n en infonm1111 ],, nwlad P. 
11 e n conse rve le double . 
Art. 60" - ]. ,> médt-•c i n do i I proposE' r la 
co ns uli a lion d'un c onf"rerc d es qu e les 
circons lances l"ex ige nl ou accepl er ce ll e 
q ui es l rl e ma ncl <"e pa r le ma la ei P ou son 
enlouragc. 
l i d o il rt' s pec iE' r le c ho ix dn ma la d e t' l. 
sa uf o hjec li o n sé ri c use. l"adn·ssc r ou fain· 
appel ir l o ul co n s ullanl e n s i111alion 
régul ii' rC' d' c\f• rc i< ·e . 
S~ i\ ne c ro it pas devoir domwr :-;un agrPment 
au choi x dn mal ade . ii peul SE' rt> ,.use r. 11 
peul a uss i const> ill c r de rC't'O IIrir ~ 1111 aulre 
consulianl. <·onmw ii doi I le fa ire ir dé- lirul de 
choix cx primé par lc maladt•. 
A l"i ss ll <" de la cons uli a li on, le co ns ullanl 



informe par éc rit le médec in trail ant de ses 
co ns ta ta ti ons, conc lus ions e l éventuell es 
prescriptions en en av isanl le pa ti ent. 
A1·t. 61" - Quand lesa vi s du consu lt ant e l 
du médec in trailant diffe re nt 
profond é me nt , à la s uite d' un e 
co ns ult a ti o n , l e ma l a d e d o il e n ê tre 
infonné. Le médecin trailanl es t libre de 
cesse r ses so in s s i l' avi s du cons ultanl 
préva ut a upres du ma la d e o u d e s on 
entourage. 
A1·t. 62" - Le consult ant ne doit pas de sa 
propre initi a ti ve, au cou rs de la ma lad i<> 
ayant mot ivé la consulta ti on, convoquer ou 
réexaminer, sauf urgence, I e mal ade sans en 
informer le médec in lra ita nt. 
11 ne doit pas. sauf volonté contra ire du 
malade, poursui vre les soins ex igés par l'éta l 
de ce lui -c i lorsque ces soins so nt de la 
compélence du médec in lraila nl e t ii doit 
donne r à ce de rni e r toutes informations 
nécessaires pour le sui vi du patient. 
A1·t. 63"- Sans préjudice eles di spos itions 
ap plicables aux é iablissements publi cs de 
sa nt é e t au x é ta bli sse me nl s priv és 
pa rti c ipanl au se rvice public hospil a li e r, le 
médecin qui prencl en c harge un malade à 
l'occas ion d ' un e hos pi ta li sation doil e n 
av ise r le pra li c ien dés igné par le ma lade 
ou son enlourage. 11 do it le te nir informé 
eles déc is ion s esse nti e ll es auxqu ell es ce 
pralic ien se ra assoc ié dans toul e la mesure 
du poss ible. 
A1·t. 64"- Lorsque p lu s ieurs médec ins 
col1aborent à l'examen ou au tra itemenl d'un 
ma lade, il s doivenl se te nir mutue ll ement 
infonnés; chacun eles pral ic iens assume ses 
res pon s ab ilit és pe rs onn e ll es e t ve ill e à 
l' information du malade. 
Ch acu n el es rn é d ec i ns pe u t I ibre me nl 
re fu se r d e prê le r s on c on c ours, ou le 
ret ire r, à co nditi on d e ne pas nuire au 
ma l ade e l d'en ave rli r ses confre res . 
A1·L. 65" - Un médec in ne pe ut se faire 
remplacer dans son exerc ice que tempora i
rernen l et par un confrere inscrit au tableau 
de l'ordre ou par un étudiant remplissanl les 
conditi ons prévues par l'a rli c le L. 359 du 
code de la santé publique. 
Le médec in qu i se fail remplace r doit e n 
infonne r préa labl eme nt. sauf urgence, le 
co nse il d e l ' ordre d on l ii re leve en 
indi qua nt les nom e l qua lit é du remplaça nl 
a in s i q ue les d ates e l la d urée d u 
remp la<.:e rn ent. 
Le remplacemenl es t pe rsonne l. 
Le méd ec in re mpl acé doi l cesse r Loul e 
acliv ité médi cal e libé ral e pendanl la durée 
du remp lace rn ent. 
A1·t . 66" - Le remplacement le rminé, le 
re mplaça nl doil cesser loul e ac ti vil é s'y 
rapporlant e l lransmellre les informali ons 
nécessa ires à la conlinuil é el es soins. 
Art. 67"- Sonl interdit es a u mé dec in 
tout es prat iques lend anl à abaisser, dans 
un bul de conc urrence, le monlanl de ses 
ho noraires . 11 f'st libre d e donn e r 
gratuit emenl ses soi ns. 
Art. 68"- Dans l' inlé rê l el es malades. les 
mé ckc in s el o ive nl e nlreleni r d e bon s 
rapporls avt"c les membres eles profess ions 
d e sa nt é. ll s eloi ve nl respel' le r 
l' indé pendance profess ionne ll e de ceux-c i 
e l le libre choix du patient. 

TlTH.E I V 
DE L'EXEH.C ICE DE LA PROFESSION 

1. Regles comlll/Uies h tous les modes 
d 'e:~ercice 

A1·t. 69" - L'exe rcice de la médecine est 
pe rsonnel; chaq ue médecin esl responsable 
de ses déc is ions et de ses ac tes . 
A1·t. 70"- Tout médec in esl, en princ ipe, 
h ab ilit é à pra tiqu e r tou s les act es de 
diagnoslic, de prévention e t de Lra itement. 
Mai s ii ne doit pas, sa uf c irco ns tances 
P.XCe pti o nn e ll es, e ntre pre ndre ou 
pours ui vre el es so in s, ni forrnul e r el es 
presc ripti o n s dan s el e s doma in es qui 
d é pa sse nl ses co nn a issances , s on 
ex péri ence e t les moyens dont ii eli spose. 
Art. 71"- Le médecin doit disposer, au li eu 
d e so n exe rc ice profess ionn e l , d' un e 
install ati on convenable, de locaux adéquals 
pour pe rm e tlre le res pec t du sec re t 
profess ionn e l e t de mo ye ns tec hniqu es 
su[fi sants en rapporl avec la nature eles actes 
qu' il pratique ou de la populati on qu' il prend 
e n cha rge. II doil notamme nl ve ill e r à la 
s té rili sa ti on e l à la déco nta mination eles 
d is pos itifs mé di ca ux qu ' il utili se e t à 
l'elimination eles déchets médicaux selon les 
procédures réglementaires . 
II ne elo it pas exercer sa profess ion dans 
el es cond itions qui pui ssenl comprometlre 
la qualité eles so ins e t el es actes médicaux 
ou la sécurité el es pe rsonnes examinées. 
II doil ve ill e r à la co mp é le n ce el es 
pe rsonnes qui lu i apporl enl leur concours. 
A1·t. 72" - Le rn édecin doit ve ill e r à ce 
qu e les personnes q ui l'ass isten l dans son 
exe rc ice so ie nt inslruit es d e le urs 
obligalions e n rn at iere de sec re t p rofes 
s ion nel e t s'y conforrnenl. 
li doit ve ill e r à ce qu 'a ucune atteinte ne 
soil portée par son e ntourage au secre l qui 
s'a tta c he à sa co rres ponelan ce profes 
s ionnell e. 
A1·t. 73"- Le rnédeci n doit protéger contre 
toute indisc ré lion les docurnents médicaux 
concernant les personnes q u' il a so ignées 
ou exa rninées, que ls que soient le conlenu 
e l le suppo rl de ces elocurne nts. 
11 e n va d e rn ê me el es info rm a ti o n s 
médicales dont ii peu t ê ire le dé ienteur. 
Le médec in doi t faire e n so rt e, lorsq u' il 
utili se son expéri ence ou ses documents à 
el es fin s de pub li cation sc ie ntifiqu e ou 
d 'enseigne me nl , que l' ide ntifi cation el es 
pe rsonnes ne soil pas poss ibl e . A défaut, 
leu r accord doi I ê lre obtem1. 
A1·t. 74·"- L'exe rc ice d e la mé dec in e 
forain c es l inl e rdit ; toul e foi s, el es 
dé roga li ons peuvt" nl ê ire accordées par le 
co nse il d é parl e me nl al d e l'o rdre d a ns 
l' inlé rêt de la sanlé publi que. 
A1·t. 75"- Conformé rnenl à l'arlic le L. 363 
du code de la sanlé publique, ii es l inl e rdit 
d'exercer la médecine sous un pseudonyrne. 
Un médec in qui se se rl d' un p eudon yme 
pour el es ac ti vil és se ra tt a c ha nt à sa 
profess ion e si I e nu d. en fa i re la déc laral ion 
au conse il dépa rl emenlal de l'o rdre. 
A1·t. 76" - L"exe rc ice de la rn éd ec in e 
comporlf' norrna lemeul l'é tablissemenl pa r 
I e médec in. conforrnément aux cons tai ai ions 
médica les qu ' il esl en mesure de faire, eles 
ce rt ificais. a ll eslalions el documenls donl la 
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produ c ti on es l presc rit e pa r les Lex tes 
légis latifs el réglementa ires. 
Tout certifi ca i, ordonna nce, a ttes la tion ou 
documenl deli vré par un médecin doit être 
rédi gé li s ibl ement en la ngue française e l 
dai é, pe rmellre l' identifi ca ti on du prati c ien 
dont ii é man e e t ê tre s igné par lui. Le 
rn édec in peul e n remellre une Lraduc tion 
au palient dans la langue de celui -ci. 
A1·t. 77" - Dan s le cadre d e la p e r
rn anence el es so ins, c'es l un devoir pour 
tout rnédec in de pa rli c ipe r aux services de 
ga rde de jour e l de nuit. 
Le conseil dépa rtemental de l 'ordre peut 
n éa nrnoin s a ccord e r el es exe mption s, 
comple tenu de l'âge du médecin , de son 
é ta t de santé, e t, éventu e ll e ment , de ses 
conditions d'exerc ice. 
A1·t. 78"- Lorsqu' il partic ipe à un service 
d e ga rd e, d'urge nces ou d 'as tre inte, le 
médecin doit pre ndre toutes di s positions 
pour ê lre joint au plus vi te . 
li es t autori sé, pour facilit e r sa miss ion, à 
a pp ose r s ur so n vé hicul e un e plaqu e 
amovib le p o rtan t la me ntion «mé de
cinurgences», à l'exclusion de toute autre. A 
II doil la retire r eles que sa partic ipa tion à .I 
l'u rgence prencl fin. 
11 doil lenir info rmé de son inte rvention le 
méd ec in ha bitu e i du pa li e nl , dan s les 
conditions prévues à l'a rti c le 59. 
Art. 7 9"- La seul es indi cat ions qu ' un 
rnédec in es t autori sé à mentionner sur ses 
feuill es d'o rdon nances sonl: 
I" - Ses nom, pré nom s, adesse profes 
s ionn e ll e, num é ros d e ié lé ph one e l de 
té lécopie, jours e t heures de consulta lion; 
2" - Si le médecin exerce en association ou 
en société, les noms eles médec ins associés; 
3" - Sa s ituati on vis-à-vis el es organi smes 
d'assurance ma ladi e; 
4"- La qualifi ca lion qui lui a ura é té 
reconnue conforméme nt au régle me nt de 
qualifica lion é iabli par l'orelre el approuvé 
par le minis tre chargé de la santé; 
5"- Ses dipl ômes, titres e l fon c tion s 
lorsqu'i ls ont é ié reconnus par le Conse il 
na i iona l de l'orelre; 
6" - La mention de l'adhés ion à une soc iété 
agréée prévue à l' a rti c le 64 de la lo i de 
finances pour 1977; 
7" - Se s di s tin c tion s h ono rifiqu es 
reconnues par la République fran çaise. 
A1·t. 80" - Les seul es indi ca tions quün 
mé dec in es l a utori sé fi gure r d a ns les 
a nnu aires à usage du publi c, qu e l qu 'en 
so il le support , sont: 
1" - Ses nom, prénoms, ad resse profess io
nn !" ll e, n11m P. ro s d e té lé ph o ne e t d e 
ié lécopie , jours e l heures de consultation; 
2" - Sa s itua tion vis-à-v is el es organi smes 
d'assura nce ma lad ie; 
3"- La qualifi ca tion qui lui a ura é té 
reconnu e confo rmé me nt au reg leme nt de 
qualifi ca li o n , les dip lô mes d 'é tud es 
s péc ia li sé e s c ompl é me nl a ires e l les 
capac il és donl ii esl titul a ire. 
A1·t. 81"- Les seu les indi ca tions qu 'un 
médecin es l au lorisé à fa ire fi gure r sur une 
plaque à son li eu d'exerci ce sonl ses nom, 
pré noms. numé ro de ié lé phone, jours e t 
heures de ronsull a li ons, s ituation vis-à-vis 
el es orga ni s mes d ' ass uran ce maladi e, 
dip lômes, tilres e t qualifi ca lions reconnus 
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c01Úormémenl aux 4 el 5 de l'arti J e 79. 
Une plaque peul êlre apposée à t~nlrée de 
l ' imm e ubl e e l un e aulre à la po rt e du 
cabine!; lorsque la disposition eles lieux 
l' impose, une s ignali sa lion inlermédiaire 
peul êlre prévue. 
Ces indi calion s doivenl ê lre prése nlées 
avec discrétion, conformémenl aux usages 
de la profess ion . 
Lorsque !e médecin n'esl pas titulaire d'un 
diplôme, certificai ou tilre mentionné au 1 o 

de l'article L. 356-2 du code de la sanlé 
publique, ii esl lenu, dans lous les cas ou 
ii fa il étal de son titre ou de sa qualilé de 
mé de cin, de faire fi gurer !e li e u e t 
l'établissemenl universita ire ou ii a obtenu 
!e diplôm e, tilre ou cer tifi ca i !ui 
pennellanl d'exercer la médecine. 
Art. 82º- Lors de son insla!Jation ou d'une 
modificalion de son exerc ice, le médec in 
pe ul faire pa raí'lre dan s la presse un e 
annonce sans caraclere publicitaire donl !e 
lex le el les modalités de publicalion doivenl 
êlre préalablemenl conununiqués au conseil 
départemenlal de l'ordre. 
Art. 83º- Conformémenl à l'article L. 462 
du code de la sanlé publique, l'exerc ice 
habituei de la méd ec in e, sou s qu e lqu e 
forme que ce soil, au sein d'une enlreprise, 
d'une co l1 ec tivilé ou d ' un e in s lilution 
ressorlissanl au droil pri vé doil, dans lous 
les cas, faire l'objel d'un contrai écril. 
Ce co nlral d é finil les obli ga tion s 
respec tives eles parties el doil préciser les 
moye ns pe rm e ll a nl au x méd ec in s de 
respecler les dispositions du présenl code. 
Toul proj e l d e co nlral pe ul ê lre c om
muniqu é a u co nse il d éparle menlal de 
l'ordre, qui doil fa ire c onnaí'lre ses 
observalions dans !e délai d'un mois. 
Toule convenlion ou renouvellemenl de 
convenlion avec un eles organismes prévus 
au premier alinéa, en vue de l'exercice de 
la médec in e , doil ê lre communiqu é a u 
conseil déparlemental intéressé, de même 
que les avenanls et reglements intérieurs 
lorsque !e contrai y fail référence. Celui-ci 
vérifie sa confonnilé avec les prescri plions 
du présenl code ains i que, s' il en ex iste, 
avec les c lauses essenli elles eles contrais 
types établi s soil par un accord entre le 
conseil nalional et les co llecli vités ou insli
lulions intéressées, soil conformémenl aux 
dispositions législatives ou réglemenla ires. 
Le médec in doit s igne r e l remellre au 
conseil déparlemenlal une déclaralion aux 
IP. rmP. s de la qu e ll e ii affirm e ra s ur 
l'honneur qu ' il n'a passé aucune conlre
-l e tlre ou ave nanl re la tifs au co ntrai 
soumis à examen du conseil. 
Art. 84" - L'exe rc ice ha bitu e i de la 
medécine, sous quelque forme que ce soil, 
au se in d' une admini s tra li on de l' Etal , 
d ' un e coll ec livité le rriloriale ou d'un 
éiablissemenl public doil faire l'obj el d'un 
contrai écril, hormis les cas ou le médecin 
a la qualité d 'agen l lilulaire de l'Etal, 
d ' un e coll ec livil é le rrilori a le ou d' un 
établissemenl public ainsi que les cas OLI il 
esl régi par les disposilions législat ives ou 
réglemanlaires qui ne prévo ienl pa s la 
conclusion d'un conlral. 
Le médecin es t tenu de communiquer ce 
conlrat à l' inslance compélenle de l'ordre 
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eles médecins. Les observations que celle 
:nslance aurait à formuler sonl adressées 
par e lle à l 'a ulorit é a dmini s trati ve 
inléressée el au médecin concerné. 

2. Exercice en clientele privée 
A1·t. 85º - Un médecin ne doil avoir, en 
príncipe, qu'un seu! cabine!. 
II y a cabi ne t secondaire lorsqu' un 
médeci n reçoit en consultalion de fa çon 
réguliere ou habituelle el es patienls dans 
un li eu diffé rent du cabine! principal; la 
c réa li on ou le mainti e n d ' un c abin e t 
secondaire, sous qu e lqu e form e que ce 
soil, n'es l poss ible qu 'avec l'aulorisation 
du c onseil dé parte me nla l de l ' ordre 
inléressé. 
Ce lle aulori sa lion doi l ê tre accordée s i 
l 'é loi gnem e nl d'un méd ecin de mê me 
discipline est préjudiciable aux malades et 
sous réserve que la réponse aux urgences, 
la qualité el la continuilé eles soins soient 
assurées. 
L'aulorisation est donnée à lilre personnel 
el n'esl pas cess ible. 
Elle es l limilée à lrois années el ne peul 
ê lre renou velée qu ' apres une nou vell e 
de mande soumise à l'apprécialion du 
conseil déparlemental. 
L'aulorisation- esl révocable à loul moment 
el doit être relirée lorsqu e l' ins tallation 
d'un médi c in de même disc ipline es l de 
nature à salisfaire les besoins el es malade. 
En aucun cas, un médecin ne peul avo ir 
plus d'un cabine! secondaire. 
Les dispositions du présenl article ne fonl 
pa s obsla c le à l 'a ppli ca lion, par les 
soci é tés c ivil es profess ionn e ll es de 
médecins el leurs membres, de l'a rlicle 50 
du décrel n° 77-636 du 14 juin 1977 el par 
les sociétés d'exercice libéral, de l'article 
14 du décrel n° 94-680 du 3 aoOl 1994. 
Les inlerv e ntion s ou inv es ti ga lion s 
pratiquées pour eles ra isons de sécurité 
dans un environnemenl médica! adaplé ou 
nécessilanl l'utili sa lion d'un équipemenl 
maté ri e l lourd soumi s à aulori sation ne 
con s liluenl pas une ac livilé en cabin e! 
secondaire. 
Art. 86º- Un médecin ou un étudianl qui 
a remplacé un de ses confreres pendanl 
lrois mois, consécutifs ou non, ne doil pas, 
pe ndanl un e pé riod e de de ux a ns, 
s 'ins la lle r dans un cabine! ou ii pui sse 
e nlre r e n con c urre nce direc te av ec le 
médec in rempl acé el avec les médec ins 
qui, le cas échéanl, exercenl en assocalion 
avec ce dernier, à moins qu' il n'y ail entre 
les inlé ressés un accord qui doi! ê lre 
notifié au conseil déparlemental. 
A défaul d'accord entre lous les intéressés, 
l'inslallation es l soumi se à l'aulori salion 
du conse il déparlemental de l'ordre. 
A1·t. 87" - II es l interdit à un médec in 
d 'e mplo ye r pour so n comple , dan s 
l'exerc ice de sa profess ion , un a ulre 
médecin ou un étudianl en médecine. 
Toulefoi s, le médecin peul êlre assislé en 
cas d'afflux exceptionne l de population 
dans une région délerminée. 
Dans cele évenlualité, si l'assistanl es l un 
doc leur en médec in e, l'aulorisalion fail 
l'objel d' une déc is ion du conseil dépar
lemental de l'ordre; s'il s'agil d'un étudianl, 
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l'au torisation esl donnée pat· le préfet, dans 
les conditions défini es par la loi. 
Les disposilions du présenl article ne fonl 
pas obstacle à l'accomplissemenl de stages 
de formalion univers ita ire a uprés du 
pralicien pa r el es étudianls en médecine, 
dans les conditions légales. 
Art. 88" - Par dé roga tion au premi e r 
alinéa de l'arlicle 87, le médecin peut être 
ass is lé dans son exe rc ice par un au lre 
mé dec in e n cas de c irco ns lances 
exceplionne ll es, nolamme nl d'épidémi e, 
ou lorsque, momenlanémenl, sonl étal de 
sa nl é le ju s tifi e. L' a ulori s a li on es l 
accordée à tilre exceptionnel parle conseil 
déparlementa l pour une durée limilée à 
lrois mois, évenluellemenl renouvelable. 
Art. 89º- U es l inlerdit à un médecin de 
faire gérer son cabine! par un confrere. 
Toutefoi s, le conseil dépa rlemenla l peul 
auloriser , pendanl une pé riode de lrois 
moi s, évenlue ll emenl renouvelable une 
foi s, la lenue pa r un médec in du cabine! 
d'un confrere décédé. 
Art. 90" - Un méd ec in ne doil pa s 
s' installer dans un immeuble OLI exerce un 
confrére de même discipline sans l'accord 
d e ce lui- c i ou sa ns l'au lo ri s alion du 
con se il dé parleme ntal de l'ordre . Ce lle 
aulori salion ne peul êlre refu sée que pour 
el es molifs lirés d'un ri sque de confusion 
pour le public. 
A1·t. 91º - Toule assoc ialion ou soc iété 
entre médecins en vue de l'exercice de la 
profess ion doil fa ire l'obj e l d'un conlral 
éc ril qui res pec le l' ind é pe nd a nce 
profess ionnelle de chacun d'eux. 
II en esl de même dans les cas prévus aux 
a! ride 65, 87 el 88 du présenl code. 
Les contrais e l av e na nl s doi ve nl ê lre 
communiqués, conformémenl aux arli cles 
L. 462 e l suivanls du cod e de la sa nlé 
publiqu e, a u con se il déparle me nta l de 
l'ordre, qui vérifie leur confonnilé avec les 
prínc ipes du présenl code, ains i que, s' il 
en existe, avec les clauses essenlielles eles 
conlral s lypes é tabli s par le co nse il 
nalional. 
Toule conve nli on ou co nlra l de soc iá té 
ayanl un obj el profess ionnel entre un ou 
plus ieurs médec ins d' une pa rl, e l un ou 
plu s ieurs membres el es profess ion s de 
sanlé d'aulre pa ri , doil ê lre communiqué 
au conseil départemenla l de l'ordre eles 
médec ins. Celui -c i le lra nsmel avec son 
avis au conseil national, qui examine si le 
contra i es l compatibl e avec les lois en 
vigueur, avec le code de déon lologi e e l 
nol a mm e nl avec l ' ind é pe ndan ce el es 
médecins. 
Les proj e ls de convenlion ou de conlral 
établis en vue de l'applicalion du présenl 
a rti c le peuv e nl ê tre co mmuniqu és a u 
conseil déparlemenlal de l'ordre, qui doil 
faire connaí'lre ses obse rva lions dans le 
délai d'un mois. 
Le médec in doil s igner e l remellre a u 
conseil déparlemental une déclaration aux 
lennes de laque lle ii affirme sur l' honneur 
qu ' il n'a pa ssé au cune co nlre-le llre ou 
a ve na nl re la tifs a u co ntra i so umi s à 
l'examen du conseil. 
Art. 92º - Un médecin ne peul accepler 
qu e dan s le c ontrai qui l e li e à 



l'établissement de santé ou ii est ap pelé à 
exercer fi gure une clause qui , e n fa isant 
dépe ndre sa rémunération ou la durée de 
so n e ngage me nt d e c rit e res li és à la 
rentabilité de l'é tablissement, aurait pour 
conséquence de porter a tte inte à l' ind é 
pendance de ses déc is ions ou à la qual i té 
de ses soins . 
A1·t . 93º - Dans les cabine ts regroupant 
plus ieu rs prati c iens exerçant en commun, 
qu e ! q u 'e n so it le s ta tut juridiqu e, 
l'exe rc ice rl e l a rn é d ec in e doit res te r 
pe rso nn el. Chaq ue pra ti c ie n ga rd e so n 
indépendance professionnelle . 
Le li bre choix du médecin par le malade 
doit ê tre respecté. 
Sa ns préjudi ce el es di s pos ition s pa rti 
c uli e res a u x soc ié tés c iv il es profes
s ionne ll es o u a ux soc ié tés d 'exe rc ic e 
l ibé ra l , lors qu e plusieurs mé d ec in s 
assoc iés exercent en el es li e ux diffé rents , 
chacu n d'eux doit , horrni s les urgences e t 
les ga rdes, ne donner el es co nsultat ions 
que dans son propre cabine t. II en va de 
même en cas de rempl aceme nt mutuei e t 
rég uli e r el es mé d ec in s au se in d e 
l'associat ion. 
Le médecin peut utili ser eles documents à 
en-tête commun de I' association ou de la 
soc ié té d'exerc ice dont ii est membre. Le 
s igna taire doit ê tre id e ntifi a bl e e t so n 
adresse mentionnée. 
Art. 94º - Dans les assoc ia tion s d e 
médec ins e t les cabine ts de groupes, tout 
ve rse me nt , acce pta tion ou pa rt age d e 
sommes d'argent entre pralic iens est inte rdit, 
sauf si les médecins assoc iés pratiquent tous 
la médec ine gé né ra le, ou s' il s sont tou s 
spécia li stes de la même discipline, et sous 
rése rve el es di s pos iti o ns particulieres 
re latives aux soc iétés c iviles professionnelles 
et aux sociétés d'exercice libéral. 

3. Exercice salarié de la médecine 
Art. 95º- Le fait pour un médecin d'être li é 
dans son exe rc ice profess ionn e l par un 
contrai ou un statut à une administration, une 
coUeclivité ou tout aub·e organisme publicou 
privé n'enleve ri en à ses devoirs profession
nels e t e n pa rti c uli e r à ses o bli ga tion s 
co nce rnant le sec ret profess ionn e l e t 
l' indépendance de ses décis ions. 
En a ucun e c irco ns tance, le médec in ne 
pe ut acce pt e r de limit at io n à so n 
indépenda nce dans son exerc ice médica ! 
de la part de l'en trepri se ou de l'organisme 
qu i l'empl oie. 11 doit tou j ou rs agi r, e n 
priorilé, dans l' int é rê l de la santé publique 
e t dans l' inté rêt el es pe rsonnes et el e leur 
séc urit é au se in eles e ntre pri ses ou el es 
co llec ti vit és OLI ii exerce . 
Art. 96º - Sous rése rve eles di spos itions 
app li cabl es aux e tab lissements de sa nt é, 
les eloss iers méel icaux sont conservés sous 
la respo nsa bilit é du médecin qui les a 
é tabli s . 
A•·t. 97º- Un méel ec in sa larié ne peut , e n 
a uc un cas, accepter un e ré mun é ration 
fondée s ur eles nonnes de proeluc tivité, ele 
re n ele me nt ho raire ou to ut e a utre 
di spos ition qui aura ient pour conséquence 
un e limit a tion ou un a bandon d e so n 
inelépenda nce ou une a tt e int e à la qua lité 
el es so ins. 

A1·t. 98º- Les mé elec in s qui exe rce nt 
dans un se rvice pri vé ou public el e so ins ou 
d e préve nti on ne pe uve nt use r d e le ur 
fonc tion pour acc roltre leu r c! i ente ie . 
A1·t. 99º - Sauf cas el 'u rgence ou prévu 
pa r la lo i, un mé decin qu i assure un 
se rvice de médec ine préventi ve pour le 
compte d'une collec ti vité n'a pas le elroit 
el 'y donner eles so ins cura tifs . 
II doit a dresse r la p e rs onn e qu ' il a 
reconnue ma lael e au méel ec in tra ita nt ou à 
tout autre médecin elésigné par ce lle-c i. 

4. Ex e rcice d e la méde cine de 
contrôle 
A1·t . 100"- Un mé d ec in exe rçan t la 
méel ec ine el e contrôle ne peut ê tre à la foi s 
médecin de préve nti on ou, sauf urge nce, 
médecin traitant d'une même pe rsonne. 
Cette inte rdi c tion s'étend aux membres de 
la famille du malael e vivant avec lui e l, s i 
le médec in exe rce a u se in el ' un e 
co llec ti vité, aux membres el e cell e-c i. 
A1·t. 101"- Lorsqu ' il es t in ves ti el e sa 
mi ss ion, le médec in de contrô le el o it se 
récuser s' il es time que les ques ti ons qui 
lui so nt posées sont é tra n geres à la 
tec hniqu e propre men t mé di ca le, à ses 
co nn a issa nces, à ses po ss ibilit és ou 
qu 'ell es l 'ex posera ie nt à contrevenir aux 
di spos itimis du présent code. 
A1·t. 102º - Le médecin de contrôle doit 
informer la pe rsonne qu ' il va examiner de 
sa mi ss ion e l du cadre juridique 01:1 e ll e 
s'exerce e t s'y limite r. 
Il doi t ê tre tre s c irco ns p ec t d ans ses 
propos e t s' inte relire toute révéla ti on ou 
commenta ire . 
li doit ê tre pa rfaitemenl objec tif dans ses 
conclusions. 
Art. 103º - Sauf dispos itions contraí res 
prévues par la loi, le médec in c hargé du 
co ntrôle ne do it pas s' immi sce r el a ns le 
trailement ni le mod ifi e r. Si, à l'occas ion 
d ' un exa me n, il se trou ve e n désaccord 
avec le médec in tra itant sur le d iagnosti c, 
le pronostic ou s' il lui a pparalt qu 'un é lé
ment import a nt e t util e à la conduite du 
tra ite me nt se mbl e avoir éc happé à so n 
confrere, ii do it le lui s igna le r pe rso n
ne llement. En cas de diffi cultés à ce sujet, 
il p e ut e n fair e pa ri a u c onseil 
départementa l ele l'ordre. 
A1·t. 104"- Le médec in c ha rgé du 
co ntrô le est te nu au sec re t e nvers 
l'admini s tration o u l'o rga ni s me qui fait 
appel à ses se rvi ces. 11 ne peut e t ne doit 
lui fonrnir que ses conclusions sur le plan 
admin is tratif, sa ns indi quer les rai so ns 
d'o rdre méd ica! qui les moti vent. 
Les re nseignement s méeli caux nominatifs 
ou indirectement nominati fs cont enus elans 
les doss ie rs é tab li s par ce mé dec in ne 
pe u ve nt ê tre co mmuni q u és ni aux 
pe rsonnes étrangeres au se rvice médica! ni 
à un autre organisme. 

5. Exerc ice d e la m é d ec in e 
cl 'exp ertise 
A1·t. 105"- Nul ne pe ut ê tre à la foi s 
méel eci n ex pe rt e t méd ec in tra ita nt el ' un 
même malade. 
Un mé d ec in ne doit pas accep te r un e 
mi ss ion d'ex perti se dans laque ll e sont en 
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jeu ses propres intérê ts, ceux d' un de ses 
pati ents, d' un el e ses proches, d' un de ses 
a mi s ou d ' un g roup e me nt qui fait 
habitue ll ement appel à ses se rvices. 
A•·t. 106"- Lorsqu ' il es t in ves ti d ' une 
miss ion, le médecin expert doit se récuser 
s' il es time qu e les ques tions qui lui sont 
posées so nt é tran geres à la tec hniqu e 
proprement médicale, à ses connaissances, à 
ses possibilités ou qu 'elles l'exposeraient à 
contrevenir aux eli spositions du présent code. 
A1·t. 107"- Le médecin ex pert doit, avant 
d'entreprendre toute opération d'experti se, 
informer la pe rsonne qu ' il eloit examiner de 
sa mi ss ion e t du cach·e juridique dans 
leque! son a vis es t demandé. 
A•·t. 1 08" - Dan s la rédac ti on de son 
rapporl, le médecin ex pert ne el oit révéle r 
que les é lé ments de nature à ap porte r la 
réponse aux questions posées. Hors de ces 
limit es, ii doit · taire tout ce qu ' il a pu 
connâitre à l'occas ion de cette ex perti se. 
ll doit a tt es te r qu ' il a accomp li 
personnellement sa miss ion. 

T ITRE V 
DISPOSITIO NS DI VE RSES 

A1·t. 109"- ou t mé d ec in, lo rs d e so n 
insc ription au tableau, doit affirmer devan t 
le conseil départemental de l'o rdre qu' il a 
e u co nn a issa nce du prése nt co d e et 
s'e ngage r so us senne nt e t par éc rit à le 
respecter. 
A•·t. 110" T o ut e d éc lara ti o n 
volon ta ire me nt in exac te a u in compl e te 
fa ite au conse il de l'ordre par un médec in 
p e ut donn e r li eu à eles pours uit es 
di sc iplina ires. 
Art. 111"- Tout médecin qui modifie ses 
conditions d'exerc ice ou cesse d'exercer est 
tenu d'en ave rti r le conseil départementai. 
Ce lui-c i prencl acte ele ces modificat ions et 
en informe le conse il na tiona l. 
A1·t. 112º - Toutes les déc is ions pri ses 
par l'ordre eles médecins en application du 
présent code doivent être moti vées. 
Celles de ces el éc is ions qui sonl prises par 
les conseil s dé parleme ntaux peuvent ê tre 
réf'o rm ées ou a nnul ées parl e co nse il 
nat ional soit d'offi ce, soit à la demande eles • 
inté ressés; ce lle-c i doit être présentée dans 
les deux ma is de la no notifi ca tion de la 
déc is ion. 
A•·t. 113" - Le décre t n" 79-506 du 28 
juin 1979 es t abrogé. 
A•·t. 114ft- Le ga rde el es sceaux, minis tre 
de la jus ti ce, e t le mini s tre de la sa nté 
publ iq ue e l de l'assurance ma ladi e sont 
chargés, chacun en ce qu i le concerne, de 
l'exéc ution du prése nt déc re t, qui se ra 
publié au Journal offic iel el e la Républi que 
française. 
Fait à Pa ri s, I e 6 seplembre 1995. 

Par I e Premie r minis tre: 
Ala in JuPP É 

Le mini s tre de la sa nt é pu bli q ue e t de 
l'assurance mal aclie, 
Él isabe th HUBERT 

Le ga rde eles sceaux, mini s tre de la justi ce, 
Jacq ues TOUBON 
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m e d ca m e nto . 

Política do Medicamento 

N 
o exercício clínico, o estabe
lecimento de um diagnóstico 
atempado e correc to não é 

mais importante do que a terapêutica 
instituída na sua sequência, sendo o 
acto de prescrever tão nobre quanto 
o de diagnosticar. 

Com efeito, é a través do tratamen
to que se procura debelar ou minimi
zar a patologia e a sintomatologia de 
que sofre o doente, sem perder nun
ca de vista que "o doente" é, poten
cialmente, qualquer de nós. 

O arsenal medicamentoso, cada 
vez maior, de que o médico di spõe 
ac tualmente constitui um dos seus 
recursos terapêuticos fundam entai s. 

Com a adesão de Portugal à União 
Europeia, a regulamentação e legis
lação a que estamos suj eitos é cada 
vez mais vasta e complexa, tornando
se indispensável que todos os médi
cos conheçam esta nova realidade e 
participem na sua discussão. 

Por razões éticas e deontológicas, 
a Ordem dos Médicos sempre atenta 
ao COJTP.r.to uso dos medicamentos, 
defende a inviolabilidade da pres
crição salvaguardando , ao mesmo 
tempo, os direitos dos cidadãos e os 
recursos comunitários. 

Assim, e na sequ ê ncia de doi s 
" work-shop " sobre " Política do 
Medicamento", a Ordem dos Médi
cos pretende manter aberto o debate 
através de outras iniciativas, nomea
damente passando a dedicar uma 
página da sua revista a esta proble
mática. 

Com o mesmo espírito, está e m 
funcionamento na sede da Ordem um 
grupo de tt'abalho responsável pela 
área do medicamento, cujos elemen
tos podem ser sempre contactados 
para sugestões, dúvidas ou assuntos 
pertinentes neste âmbito, por escri
to/fax ou pessoalmente às quartas
feiras das 18.30 às 19.30 horas. 

Este grupo de médi cos espera 
poder contar com a colaboração dos 
colegas, no sentido de verem trata
dos temas do seu interesse. 

Questões como "O que é o medi
camento" (definições legais, regula
me ntação europeia e res p ectiva 
correspondência em direito interno), 
"C omo se faz a aprovação de um 
medicame nto e m Portu gal", "Q ue 
diferenças entre os países da União 
Europeia e a FDA", "Situação actual 
dos genéricos", "A problemática dos 
medicamentos não suj eitos a recei ta 
médica e m Portu gal", são, entre 
muitos outros, exemplos de temas de 
debate actual, que esperamos irem ao 
encontro do interesse dos médicos. 

Contamos com todas as sugestões 
que nos façam chegar para tornar 
esta página um espaço participado e 
útil para toda a classe médica. 

A Redacção 

DA ORDEM DOS MÊDIC 

Lisboa, 11 de Maio de 1996 
Alojamento em Troia!Torralta,Buffet,Cruzeiro no Sado 

e Jantar com Entrega de Prémios 

Inscreve-te ... 
Vem ao Rally da Ordem · Cultiva-te e diverte-te 

Sector de Cultura da Secção Regional do Sul - Secretariado: Manuela Zagalo 
Telf: 847 06 54· Fax: 847 12 15 ·Av. Almirante Gago Coutinho, 151 -1700 LISBOA 

Dezenas de Prémios, Viagens e Troféus 
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op nt ão . 

Despesa com 
medicamentos no S.N.S. 
Uma questão de Preço/Qualidade 
Necessariamente com vencedores e perdedores 

Para travar de forma justa e 
eficaz a crescente subida dos 
custos com medicamentos 
prescritos no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde 
(S.N.S.) , devem ser 
consideradas prioritárias e no 
contexto da Reforma do 
Sistema de Saúde Português, 
medidas preventivas do 
desperdício de recursos, que 
resulta de uma 
comparticipação estatal que 
não tem na devida conta os 
impactes económicos do uso 
destes bens (os quais não 
podem ser considerados de 
uso corrente), bem como de 
uma actuação por vezes pouco 
esclarecida dos intervenientes 
no ac to da prescrição. 

F
requentemente é apresen
tada como principal razão 
para o disparo dos custos 
com medi ca me ntos com
participados presc ritos 

pelo S.N.S. uma atitude acrítica por 
parte dos médicos, moti vada pela 
s ua in se ns ibi l idade às qu es tões 
rel ac ion adas com a economia da 
Saúde. 

Mas, como é possível exigir-se de 
alguém que desenvolva comporta
men tos esclarec idos e soc ialmente 
correc tos quando em nenhuma fase 
da sua preparação pré ou pós licen
ciatura são abordados de forma siste-

mática os temas relacionados com a 
correcta gestão dos recursos ? Temas 
como a farmacoeconomia deveriam 
ser incluídos no curriculum do Curso 
d e Medicina no â mbito d e uma 
disciplina de economia da saúde, a 
qual obviame nte a incluiria como 
uma das suas matérias prioritárias. 

Desse modo seria possível criar 
conhec imentos de base científi ca e 
introduzir na s ua prá ti ca clínica 
futura um in s trum e nto qu e lh es 
fa cultari a um correc to exercício da 
sua fun ção prescritora de medica
me ntos. Só através da difu são na 
classe médi ca daqu eles co nh ec i
mentos, es ta poderia contribuir de 
forma informada e responsável para 
a contenção da despesa pública com 
medicamentos que em 1994 corres
pond e u a 2 0 % do orça me nto do 
S.N .S. (q ue foi de 530 milhões de 
contos). 

Nos tempos qu e correm é fá c il 
pro c urar bod es ex piatório s para 
justifi car a ausência de uma es tra
tégia políti q:1 correc ta , que através 
de medidas es trutura is, permiti sse 
aos médicos e restantes profissionais 

Canas Mendes 

do S .N .S . passare m de s uJ e ito s 
passivos da mudança a protagonistas 
directos da mesma mudança. 

Alguns es tudos efec tuados de
monstram que sob o ponto de vista 
da equidade, a redução na despesa 
per capita com medicamentos deve 
te r lu ga r e m distritos do interior 
(Cas telo Branco, Évora, Guarda e 
Portalegre) ou di s tritos indu stria 
lizados do li torai (L isboa, Le iria, 
Santarém e Setúbal) . 

Pelo contrário noutros di s tritos 
como Bragança, Vila Real e Viseu 
são necessários acrésc imos daquela 
despesa. 

Nestes di stritos importa promover 
a utili zação de serviços de saúde 
(sobretudo ao nível das consultas 
médicas), a qual por sua vez induzirá 
um a um e nto d o co ns um o " pe r 
capita" dos medicamentos. 

Mas volte mos ao tema e proc u
remos anali sar sob uma ópti ca de 
c us to/oportunidad e e de raciona
li zação do co n s um o de rec ursos 
escassos, o fenómeno dos custos com 
medicamentos no âmbito do S.N.S. 

Com efeito, o disparo dos encar-



Nos tempos que correm ê fácil procurar bodes 
expiat6rios para justificar a ausência de uma 

gos com medicamentos 
(em 1994 a d es pesa 
geral com medicamen-

est~ têgia politica correcta, que através de 
medidas estruturais, pe~itisse aos médicos e 
restantes profissionais do S .. N .. S .. passarem de 
sujeitos passivos d mudança a protagonistas 

s um o d e me di ca
me ntos importa en
volver não apenas os 
farma cê uticos ma s tos cresceu, comparati-

vamen te a 1003 - 7,2 %) particular
mente sentido no primeiro semestre 
de 1995 em que relati vame nte ao 
mesmo período de 1994, se verifi cou 
um crescimento de 14 %, assenta em 
razões de ordem económica, mas 
também em fenómenos sociológicos 
e de natureza política. 

É por isso que qualquer medida 
es trutural de política de saúde que 
te nh a e m vista um a co nte nção e 
rac ionalização de gas tos em saúde 
tem necessariamente que passar pela 
adequação e racionalização do 
consumo de medicamentos. 

Is to dito , importa sali entar que 
não se defende que os portugueses 
passem a ser privados do cons umo 
de medicamentos a que têm direito. 
Antes pelo co ntrário pre te nd e-se 
adeq uar esse consumo ao perfil de 
cada região, identifi cável numa carta 
das necessidades sanitárias, nunca 
perdendo de vista que em 1994 a 
despesa global do país com medica
me ntos re prese ntou quase 2 o/o do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Os gas tos co m med ica me nto s 
re prese nta m cerca d e 60 o/o das 
transferências de verbas do sec tor 
público para o sector privado 20 o/o 
dos gastos totais do S.N.S. e cerca de 
45% dos gas to s e m Cuidados d e 
Saúde Primários (C.S.P.) . 

É esta a importância do problema 
qu e se co lo ca aos d ec iso res da 
política da saúde, exigindo des tes 
medidas correctivas dos desvios do 
co ns umo de medi came ntos, cujas 
causas não derivam exclusivamente 
de factores económicos (a través das 

dil'eCtos da mesma mudança.. 

pressões da Indú s tria Quimio
Farmaceutica) mas tamb é m te m 
origem em razõe s d e Ord e m 
Farmacológica (através da prescrição 
médica principalme nte por razões 
extra-médicas) e de Ordem Socioló
gica, visto que muitas vezes o 
medicamento é encarado como única 
solução para os problemas de saúde. 

Para lidar com um problema desta 
complexidade importa fazer um 
percurso id ênti co ao qu e outros 
países bem mais ricos que Portugal 
já iniciaram, associando ao critério 
primeiro de inclusão no esquema 
público de comparticipação (quali
dad e, seguran ça e eficác ia do s 
medicamentos), o critério do estudo 
prévio de impac to económi co d a 
entrada de um novo medicamento no 
sistema de reembolso. 

O Canadá e a Austrália começa
ram em 1991 a dar aos es tudos de 
c u s to/efec tivid ade e de imp ac to 
económico uma importânc ia que é 
s intoma do interesse generali zado 
e m gara ntir um me lhor uso e 
valorização do dinheiro despendido 
com cuidados de saúde. Este desafio 
é em larga medida independente da 
natureza intrínseca dos Sistemas de 
Saúde de cada país (quer este seja 
baseado e m SNS ou no mercado 
liberal de cuidados de saúde) . 

A Natureza concreta dos mecanis
mo s usado s para obter mai s efi
c iênc ia podem variar de país para 
país e d e ntro do mes mo pa í s de 
região para região. 

Para in c re me nta r me dida s d e 
adequação e racionalização do con-
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também procede r a mudanças no 
finan c iam e nto dos Ho s pitai s e 
Centro s de Saúde be m co mo 
envolve r os médicos nos assuntos 
orçamentai s. Igualm ente importa 
criar linhas de orientação da prática 
clíni ca e introduzir o es tímulo da 
competi ção dentro dos Sis temas de 
Saúde. 

Os decisores devem ter em conta 
que o controle de medicamentos é 
fe ito " por dentro" ou seja com a 
colaboração dos prescr i tores e/o u 
dos seus representantes de classe e 
nunca contra eles . 

Importa organizar reuniões cienti
fi cas ou médicas para es tabelecer 
critérios ori entadores e correcto res 
de eventuais desvios que são origi
nados pela sua ausênc ia. 

Também deve se r melhorada a 
prática de prescri ção dos Clín icos 
Gerai s nos quai s uma liberdade 
clínica quase total origina frequentes 
desvios e incorrecções na prescrição 
clínica , ao contrário do qu e se 
verifica nos Hospitais. 

Por fim é muito importan te rever o 
papel do Delegado de Informação 
Médica e o respecti vo estatuto ético/ 
profissional. 

Acreditamos que a importância do 
médico para a rac ionalização dos 
gastos com medicamentos será tanto 
ma ior quanto mais esc larec id a e 
informada for a sua intervenção no 
a c to da presc riç ão, para qu e a 
questão dos med icame ntos te nh a 
como ve ncedores aqu e les que os 
utili zam e sob re tudo os que os 
pagam, ou seja, os Portugueses. 



op niao . 

A 
s alegorias são formas 
s upe riores de desc ri
ção, pe lo me nos no 
e nte nd e r do s Portu
gueses. H ab ituados a 

uma situação cróni ca de minoria, 
comerciando pelo vasto mundo por 
necessidade e circunstância, há em 
cada portu guês um co ntador d e 
histórias , um fazedor de alegorias. 

Contar qualquer coisa sob uma 
forma s ubentendida te m a gra nd e 
vantagem do disfarce, o conforto da 
porta de saída. Povo de negócios, de 
es ta belecidos e pressupostos, povo 
que inventou o mindraco e o lainte, 
não podia deixar de possuir no seu 
rico acervo cultural este fazer que diz. 

Há toda uma alegria interior que 
nos corre na alma quando consegui
mos dizer sem dizer. Poder afirmar o 
que realmente pensam sem correr o 
risco de corar até às orelhas ao negá
-lo segundos depois, é um prazer 
reservado aos eleitos do tornear do 
verbo . Chama-se por vezes di plo
macia a esta arte de pintar cenários 
verbais para ver como se movem os 
figurantes na história, é um exercício · 
útil que se deve cuidar não subvert er 
caindo na tentação de entre as perso
nagens colocar o a utor. Com ca m
biantes de auto-re trato a alegoria 
pode deslizar subrepticiamente para 
a divagação narcís ica, tornar-se um 
mero exercício onanístico. 

Recordo um episódio ocorrido há 
muitos anos quando praticamente 
iniciava a minha actividade clínica. 
Colocado na Beira interior lembro
me de um dia estar a advogar, com 
a lgum a ardênc ia juve nil , so b os 
efeitos dos tempos que corriam e da 

DAI Ar _. ............ ., 

vo ntad e de " mudar o Mundo", as 
va l!tage ns e o progresso represen
tados pelo recé m-criado Serviço 
Nacional de Saúde. Discorria sobre a 
equidade e univ e rsalidade que a 
gratuitidade assegurava quando o 
colega residente, personagem ines
quecível, na altura com bem mais de 
setenta anos, me interpelou com o 
que ainda hoj e r eco rdo co mo a 
"história da galinha" . 

Dizia ele que se fo sse cobrar os 
seus serviços pelo justo valor noven
ta por cento do povo daquelas serras 
nunca lhe teria visto a cara. Apesar 
de também não ter grandes meios de 
s ub s is tê nc ia , habituara-se des de 
cedo a essa contingência da vida de 
médico e cri ara uma frase com que 
respondia inva riavelmente em mui
tas casas qu ando ques tionado em 
matéria de honorários - " Deixa lá, 
logo me darás uma galinha" .. . 
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A ga linha , expli co u-m e, tinh a 
tudo d e s imbólico , a um te mpo 
plausível e exagerado, real e impos
sível, produto da terra e luxo asiático 
nos tempos em que ele próprio ini- A 
ciara clínica. • • 

Também me foi dizendo que, pelo 
menos pelo Natal, não lhe faltavam 
bicos na capoeira e em jeito de con
clu são re matou qu e pe lo qu e se 
pudera aperceber pela televisão as 
coisas não iriam mudar assim tanto . 
Isto é, eu tal como ele continuaria
mos a trabalhar de graça, a diferença 
es tav a e m qu e se p e rfilavam no 
horizonte inúme ro s ca ndidatos a 
fi car com a galinha. 

Ainda hoj e não se i se com es ta 
hi s tória de aves manifes tava uma 
oposição, à época claramente apodá
vel de reaccionária , ao emergente 
Se rvi ço Nac ional d e Sa úd e, se 
traduzia o seu desencanto na huma
nidade ou se s implesmente me reco
mendava que crescesse e perdesse 
as ilusões . 

Recordei-me desta história quan
do recentemen te li uma abordagem 
da Saúde tratada em termos de um 
filme da série B, o que vulgarmente 
se designa por "coboiada" e a toda a 
minha geração traz a reminiscência 
dos livritos da colecção "seis balas" . 
Trata-se duma história de pioneiros e 
índios onde, como seri a de esperar, 
os médicos representam o papel dos 
selvagens. 

No caso e m e píg rafe, e aí ao 
arrepio do que vem sendo hábito, os 
médicos não são apresentados como 
os úni cos vi lões da hi s tória antes 
sendo identifi cados com todos os que 
trabalham e fornecem serv iços ou 



Pelo que é dado observar a resolução dos problemas da Saúde passa. 

agora por um processo de emagrecimento do tipo reduzir camas e fechar 

hospitais sendo a oposição a tais medidas desde já enca.rada como um 

ataque á caravana. Perante tão elucidativo quadro, a nós, profissionais 

de Saúde, selvagens semi-nus com toucados de penas de galinha, mais 

não resta que pintar o corpo e encomendar a alma a Manitou. 

bens para o sistema. Haveria assim 
co mo qu e uma confederação d e 
índios dos Sioux aos Apaches, dos 
Cheyennes aos Pawnnies, todo s 
apostados em, tarde ou cedo, atacar 
a caravana dos bem intencionados 
pwne1ros. 

Os pioneiros, obviamente os bons 
nesta fita, são os representantes do 
povo quer no Governo qu er depu
tados à Assembleia da R epública, 
presumo que também os da oposi
ção, aparentemente os únicos portu
gueses inte ress ado s na raciona
lização dos gastos com o sistema . 

Por opos ição aos índios, explora
dores do sistema, um mal necessário 
pois sem eles não haveria filme, os 
pioneiros são a um te mpo fi guras 
frágeis porque solitárias na vastidão da 
planície, e a outro portadores da força 
interior que resulta de serem os eleitos 
do povo e obrigados a uma missão. 

Confesso que fiqu e i admirado 
com o carác ter messiânico da obra 
que pensava pouco de acordo com o 
seu autor, ex- titular e frequente can
didato a responsável pela pasta do 
sector. 

De igual modo fiqu ei perplexo por 
não ter identificado a, ou as persona
gens que representariam neste film e 
os doentes, sobre os quais por norma 
se jura tudo fazer em defesa. 

Foi esta ausência dos elementos 
d e terminantes da hi s tória que me 
difi culta ram a percepção do enredo 
j á que nada permitia perceber que 
interesses fa ziam mover pioneiros e 
índios no mes mo espaço geográfico. 
Se do s índio s era pe rce ptíve l a 
postura dado que inevitável, e uma 
pradaria sem índios identifi ca mai s 

facilmente a história de Heidi que o 
bravo Oeste, dos pioneiros nem rasto 
de motivação. Não nos é explicado se 
a pressão demográfica, se a falta de 
empregos, se a vocação religiosa, se 
o espírito de aventura, nada, nem 
uma palavra permite perceber es ta 
pulsão que bs leva a terras de tão 
façanhudas e perigosas personagens. 

Por outro lado , nas hi s tórias do 
género habituamo-nos a personagens 
padrão que nos situam e identificam 
d ese ncad ea ndo uma ambiência 
inequívoca. Como se percebe faltam 
neste filme alguns vilões tradicionais 
do lado do s pion e iro s c omo o 
ganancioso traficante de whisky e de 
armas, o proprietário do "saloon" e o 
funcionário da reserva corrupto. 

Também de alguns anos a es ta 
parte é comum, e m film es d es te 
género, colocar do lado dos índios 
um ou outro personagem positivo. 
Por um lado é menos maniqueísta e 
por outro permite se mpre a cada 
espectador de pele vermelha poder 
sair da sala sem ser de gatas e com 
as luzes apagadas. 

Sendo adquirida a dificuldade de 
identificação dos doentes na hi stória, 
não havendo mesmo búfalos ou cães 
da pradaria que permitissem vislum
brar onde se s ituaria a conflitu a
lidade de interesses que levará ao 
massacre final , co mpree nd e -se a 
difi culdade do autor em adequar a 
história aos canones. 

Se se trata de uma mera história 
de pioneiros e índios há que a dotar 
da totalidade das personagens que a 
tornem inteligível ou dêem cons is
tência ao drama, se é de Saúde que 
.se pre te nd e falar co mece-se por 
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identificar o elemento determinante. 
Com efeito compreende-se o dese

jo do economi sta em saber qua nto 
lhe custa a obra mas não se compre
ende o esquecimento de factos ele
mentares. Quando, por exemplo, se 
aborda a questão da presc ri ção 
comparti cipada nos consultórios e se 
pre tende a fi xação de um tecto ou 
orçamento clínico individual está-se 
a esquecer que ainda não é possível 
a cada cidadão fi xar o número de 
amigdalites, pneumonias ou cancros 
qu e irá s ofrer no ano eco nómi co . 
Também quando em sede de igual 
matéria se alega os 25% de aumento 
nas comparticipações não se es tá a 
dizer de forma clara que esta é a 
percentagem d e dir e ito s qu e o 
Estado há muitos anos sonegava por 
via burocrática. 

A fa ctura dos me di camentos é 
paga, na totalidad e, pelos portu
gueses . U ma parte direc tame nte, 
outra através dos se us impo s to s 
redistribuídos pelo Orçamento Geral 
do Es tado. Confundir gastos com a 
Saúd e com gastos do Orçamento é 
um a forma ele me ntar de miopia o 
que em linguagem popular se chama 
ser "curto de vista". 

Em termos simples é como se ao 
tomar a decisão sobre onde almoçar, 
o cidadão escolhesse o restaurante, 
lendo em atenção o preço na ementa, 
sem cons iderar relevante o facto de 
te r de se deslocar duze ntos quiló
metros. 

Em termos de Far Wesl trata-se 
do pecado ca pita l do pioneiro , a 
arrogância. Com efeito, não compre
ender a planície em toda a extensão 
e divers idade, confundir o ime nso 



horizonte com o espaço acanhado 
qu e s e situa en tr e as rodas da 
própria carroça é o primeiro passo 
para uma chacina tão trágica quanto 
inútil. 

Os doentes , principalmente os 
mais desfavorecidos, merecem que 
os seus representantes dêem atenção 
aos seu s direitos como conqui s tas 
irreversíveis. 

Curiosa é também a asserção de 
qu e o Serv iço Nac ional d e Saúde, 
preocupado em pagar atempada
me nte e com dignidade os se u s 
profissionais , se esquece dos doen
tes . Curiosa na medida em que os 
profissionais se queixam de não ser 
pagos digna e a te mpad a men te. 
Curiosa porque se há iden tifi cação 
promís c ua en tre o pagador e o 
prestador tal situação deriva única e 
exclusivamente de decisões tomadas 
por quem faz as lei s e não por quem 
lhes sofre os efeitos. Curiosa por fim 
tal escassez de tempo para pensar 
nos doentes quando o povo paga de 
forma bem mais digna e a tempada 
aos seus representantes para pensar 
nestes problemas. 

Aliás, não perdendo os decisores 
te mpo a medicar, op erar, vigiar, 
recuperar e apoiar os doentes, tarefa 
es pecífica dos profissionais de 
Saúde, perguntar-se-á onde o tempo 
será dispendido de forma tão radical. 
Presume-se que o peso da responsa
bilidad e na tomada de d ec i sões 
estratégicas sobre o que fazer com o 
re ma n es cente d e um orçamento 
totalmente alocado a despesas impe
ra tivas e inevi táveis, consuma essa 
prec iosa quarta dimensão ein s te i
mana. 

Pelo que é dado observar a reso
lução dos problemas da Saúde passa 
agora por um processo de emagre
c im e nto do tipo reduzir ca mas e 
fechar hospitais sendo a oposição a 
tais medidas desde já encarada como 
um ataque à caravana. Perante tão 
elucida tivo quadro, a nós, profissio
nai s de Saúde, selvagens semi -nus 
com toucados de penas de galinha, 
mais não resta que pintar o corpo e 
encomendar a alma a Manitou. 

E m breve Buffalo Bill cavalgará 
na planíc ie c om a s ua fumegan te 
Winches te r ou, dado es tarmos e m 
Portugal e ser imperativa a con ten-

ção nas despesas, a cena passar-se-á 
mai s prosai c am e nte e m palco e 
entrará s implesmente uma versão 
actual e rústica de Geraldo Geraldes 
o Sem Pavor espadeirando índios a 
cilhas passadas . 

Nesta linha de raciocínio e tendo 
o guionista de ixado propositada
me nte e m aberto a sequência 
e pisódica, não sei se inspirado na 
telenovela da Globo se na procura da 
materialização da "obra aberta" de 
Umberto Eco, s into-me tentado a 
propor uma dramatização da história 
mai s de acordo com os hábitos da 
produção nacional. 

Assim: 
Em primeiro lugar propõe-se uma 

acção passada em palco. Poupa-se 
nos carros de exteriores, aproxima-se 
o público faz endo-o protagonizar e 
participar na acção, real~;am-se as 
reconhecidas capacidades dos acto
res nacionais e ganha-se em origina
lidade, modernidade e simbolismo o 
que se perde em carroças, correrias e 
fi gurantes. Sendo adquirido qu e 
qualquer super-produção, à dimen
são da nossa en vergadura, resulta 
pífia e ridí c ula res ta a se mpre 
provada receita de "campo pelado e 
forte carga simbólica" . 

Em segundo lugar recentre-se o 
problema nos personagens. Uma 
pleiade de personagens é um mundo 
de seres, vontades e definições por 
vezes difícil de gerir e quase sempre 
complicado de transmitir em toda a 
s ua dive r s idade . Tendo tal como 
adquirido te nte-se concentrar e m 
doi s p e rso nage n s toda a pal e ta 
cromáti ca qu e antes se di s tribuíra 
por uma multidão . Seleccione-se 
assim o pioneiro e o índio fazendo 
que em cada um se concentre, inte
raja e caldeie tudo o que caracteriza 
u respec tivo grupo. 

Ter-se-á assim uma dico tomia 
p e rfe ita, um mundo s imbólico e 
limite em que os bons são puros e os 
maus d efinitivam e nte exec ráveis. 
Dê-se-lhe um toque kitsch vestindo 
um rigorosamente de branco e outro 
de pre to . Se se pretender dar alguma 
ca rga políti ca é uma qu es tão d e 
os tentar símbolos de riqueza quer o 
bom pioneiro quer o malandro índio 
a gosto ou conforme a tendência do 
autor ou encenador. 
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Um fac tor importante a considerar 
é o sexo dos personagens. Admitin
do-se que hoj e nada jus tifica a solu
ção Shakes peariana, e a tendendo a 
que se tra ta de personagens simbó
licas ou grupais e como tal tenden
cialmente assexuadas, procurem-se 
actores jove ns prefere nc ialmente · 
glabros , desvinculados e pagos a 
recibo verde. 

A acção deve ser narrada num 
úni c o acto, os diálogos d e n s os, 
gritados à boca de cena num ritmo 
crescente que acabará no grito agudo 
que assinala a morte do índio. 

Não são de tolera r desperdícios 
pelo qu e o te mpo narra ti v o deve 
correr l es to , obsessivo - não se 
espera Godot. 

Uma parti cular atenção deve ser 
pres tada à composição da fi gura do 
pioneiro . Toda a carga simbólica da 
pureza tem de se concentrar nele, ele 
que vive da e pela Saúde contra
riamente ao índio que sobrev ive na 
abjecta dependência da doença e dos 
doentes . Ele o eleito, o escolhido, o 
missionário e não um mal necessá
rio, uma fi gura incontornável anun
ciadora da desgraça e da dor que o 
índio personifica. 

As marcações e os movimentos 
em ce na devem se r rápidos como 
que desenhando territórios que se 
dilatam e contraem consoante a força 
relativa dos diálogos. Para manter 
alguma tensão convém que no início 
o índio possa por vezes aparentar 
pisar terrenos do pioneiro, contudo, 
em breve tempo deve tornar-se claro 
que será inexoravelmente confinado 
no seu canto. 

De sú bito tod a a acção d eve 
explodir. Na esquerda baixa o índio 
é executado de um só e definitivo 
golpe. O pioneiro fi cará prostrado no 
chão nu do palco contemplando de 
soslaio o inimigo por fim varrido de 
cena. Lentamente começará a des
pir-se o que exigirá perícia própria e 
do manobrador de projectores para 
não ferir susceptibilidades. 

Cingirá agora nos quadris a tanga 
do índio o que permitirá interpre
tações psicanalíticas de tragédia de 
Sófocles e sobre a orquestra ergue 
para a geral o refulgente bisturi ... 

Cai o pano, luzes de sala, damas 
ao bufete. 



op nião 

A Clínica Geral 
Uma Especialidade Médica a acreditar e a creditar 

Este artigo de opinião pt·etende 
t•ealçar a especialidade médica 
d e Clínica Geral, revê aspectos 
histól'icos da sua evolução e 
analisa o seu enquadratnento 
ambiental na Saúde em 
Pot·tugal. As opiniões do autor 
pre tendem humildemente 
contl'ibuir pat·a o 
engt·andecimento do "Futm·o 
Médico de Família" 

N 
uma é poca c h e ia de 
incertezas em. que a popu
lação carenciada de cui
dados médicos se inter

roga sobre o futuro dos Serviços de 
Saúde importa identifi car mat·cos 
ou ponto s de referência que 
permitam orientação. 

Uma das especialidades médicas 
mai s pro c uradas p elo cidadão 
comum para atendimento no seu dia 
à dia na vivência da saúde/doença é 
o M é di c o d e Clini c a Geral/ 
/Médico d e Família. 

Es ta especialidade médica apre
sentou um resurgimento reconhecido 
em todo o Mundo Ocidental, princi
palmente após a 2" Guerra Mundial. 
Em Portugal talvez um pouco mais 
tarde do que em outros países, des ta
que especial para a larga di stribui
ção d e profi ss ionais médi cos por 
todas as regiões na década de 80. 
Es tes profi ss ion a is id e ntifi cados 
como Clíni cos Gerai s/M édi cos de 
Família em exerc íc io em unidades 
de saúde de nominadas Centros de 
Saúde, corresponderam a uma verda
deira rede de prestação de cuidados 
médi cos globais, unive rsai s , com 
equidade e qualidade desejável. 

O ·Médico de Família tem con
quistado a atenção de um verdadeiro 
mercado de clientes que hoje, inde
pendentemente do sistema de saúde a 
reformar ou a reformular, reclama um 
atendimento a que se habituou a con-
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sultar. Assim a Clínica Geral/ Medi
cina de Família tornou-se obrigatória 
e essencial , independentemente do 
modelo de financiamento do sistema. 

Num ambiente de contestação ao 
Sistema de Saúde em que se criticam 
a falta d e rec ursos materiais e 
humanos, a falta de financiamento, 
falta de es truturas, precária orga
nização dos se rviços , quebra da 
qualidade dos servi ços, o Clínico 
Geral como um dos prin c ipai s 
prestadores de cuidados de saúde, é 
obri gatoria111ente e nvolvido nes te 
debate . A Reforma dos Serviços de 
Saúde. 

O Mé dico d e Clíni c a Ge ral 
embora não direc tamente envolvido 
na adminis tração de saúde nem na 
organização dos serviços, vis to que 
não resid e n es tas funçõ es a s ua 
especificidade, é criticado por utili
zadores, gestores e financiadores. 

Alguns sec tores propõem refor
mulações "cosméti cas" como finan
ciamentos convencionados, públicos 
e mistos da acti vidade do Médico de 
Família, no entanto o enquadramento 
global dos Serviços de Saúde não 
permite soluções pontuais ou parce
lares de impacto difícil de comprovar 
e avaliar. 

P erante es tes fa c tos propõe-se 
uma tarefas às organizações profis
sionais desta classe ou grupo profis
s ion al : D e finição d e c rité rios 
padronizados d e Cr editaçã o da 
Especialidade Médica de Clínica 
Geral em Portugal. 

Já exis tem docume ntos editados 
por Associações Médicas de Clínica 
Geral Portu gues a s (A sss oc iação 
Portuguesa de Médicos de Clíni ca 
Geral, Ins titutos de Clíni ca Geral) 
que definem um modelo ou perfil de 
médico de família, no entanto ainda 
se cons tata algum a contrové rs ia , 
vi s to que as limitações ambi entais 
tornam difícil a implementação do 
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quadro conceptual proposto. 
Os Institutos de Clínica Geral têm 

impulsionado uma tarefa árdua de 
formação específica de centenas de 
médi cos d e clíni ca ge ral e a s 
Coordenações do Internato Comple
mentar de Clínica Geral melhoraram 
extraordinariamente os seus progra
mas de formação de especialidade 
c om tare fa s exec utadas p e lo s 
formandos em Centros de Saúde. 

O Colégio da E specialidade de 
Clíni ca Geral promov e u amplo s 
debates sobre a carreira e recente
mente tem implementado uma con
sulta aos parceiros sobre a satisfação 
profissional da sua prática. 

A Clínica Geral em Portugal evo
luiu e de forma esquemática a pre
sentam-se os principais marcos: 

Evolução da Clinic a Genl em 
Portugal até 1995 
Final do Século XIX 
Era do "João Semana" 
até 1960 - Era da especialização 
Clínica Médico Hospitalar 
1971 -A primeira rede de Centros 
de Saúde 
1975- Era do Serviço Médico à 
Periferi a 
1982 - Institucionalização do 
Clínico Geral 
1982-83- Fusão dos Centros de 
Saúde com os Serviços Médicos 
Sociais ela Previdência 
"Era do Novo Médico da Caixa" 
1982-86 - O internato 
complementar de Clínica Geral 
A formação específica em Clínica 
Geral 
O Colégio da Especialidade de: 
- Clínica Geral na Ordem dos 
Médicos 
- Os institutos de Clínica Geral 
-A Clínica Geral como disciplina 
académica 
1990 - "Era do Médico de Família 
Especiali sta" 



Como se compreende o Médico de 
Família do s tempos de hoj e te m 
antecedentes, é uma carreira institu
cionalizada, com identidade, autó
noma, independente do hospital, com 
especific idade de formação e de 
actuação. 

Sugere-se que o Médico de Família 
para se manter acreditado e CI·edi
tado em Portugal deve apresentar: 
· uma actividade específica indepen

den te do gestor e do financiador 
dos serviços de saúde; 

·uma ac tividade qualifica da e m 
cri térios padronizados; 

· uma valorização dos actos praticados 
e incentivos ao seu engrandecimento; 

· uma es trutura na qual se desen
volva a activ idade des te clínico 
condigna e própria dos seus actos; 

· um apoio qualificado e sufi ciente 
em número de técnicos, nomea
damente de enfermagem; 

· equipamentos funcionai s e actuai s 
(com as inovações tec nológicas 
adequadas); 

· incentivos económicos e remunera
ção compatível com as suas funções; 

· articulação devida com outras acti 
vidades complementares de ac ti
vidade, nomeadamente hospitais; 

·simplificação do s actos buro
crático-administrativos; 

· uma parti cipação na ges tão das 
unidades de saúde, nomeadamente 
na Direcção Clínica; 

· uma melhoria global das condições 
de trabalho com horário s 
adequados às necessidades e com 
apoio logístico essencial. 

Também o modelo do Novo Médico 
de Família deve oferecer: 
· cuidados globais independentes do 

sexo, idade, grupo socio-económico 
ou problema apresentado; 

· Cuidados especiais a certos grupos 
vulneráveis ou de risco (grávidas, 
crianças, mulheres em idade fértil, 
mulh eres na menopausa, diabéti
cos, idosos e outros); 

· visitas domiciliárias; 
· a tend im e ntos em si tu ações de 

urgência; 
· melhoria dos regis tos e anotações 

clínicas dos utentes; 
· projectos de melhoria da qualidade 

dos cuidados prestados; 
· melhoria gl obal do s c uid ado s 

médicos. 
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n e r n a 

Internato Complementar 
Como Optar?* 

Estomatologia 

A Es toma tologia como especia
lidade médi ca tem uma longa hi s
tória e pensamos que será util para 
um a melh or c ompree nsão d es ta 
especialidade e por uma questão de 
conhecimento e refl exão equ ac io
narmos algumas questões hi stóri cas. 
Co m is to não se pre te nd e dar 
resposta aos muitos problemas que 
actualmente se levantam em relação 
a es ta especialidade mas, simples
mente, entender melhor o presente. 

A Estomatologia tem como objec
tivo a patologia oro-maxilo-facial. No 
regimento do colégio desta especia
lidade pode ler-se: «A Estomatologia 
é o ramo da Medicina que engloba o 
est udo das do enças do apa relho 
estomatognático entendido no seu 
sentido mais amplo ». P or aqui j á 
podemos prever que vai partilhar um 
território com vári as especialidades. 
Ass im , e te ndo e m co nta a orga
ni zação hospitalar e as difere nças 
existentes entre os vários Hospitais a 
Es toma tologia vai pa rtilha r e 
confrontar-se es pec ialmente com 
espec ia lid a d es como a Cirurgia 
Maxilo-facial e a Cirurgia Plás tica. 

I Maria Leonor Paixão 

De acordo com os diferentes Ser
viços Hospitalares e decorrente das 
grandes variabilidades nas diferen
ciações técnicas, assim assistiremos a 
modos partic ulares de convivência 
entre estas especialidades bem como a 
dife re nças entre as capac idades 
técnicas de especialistas provenientes 
de vários Servi ços. A título de 
exemplo, vemos que os Serviços de 
Estomatologia e de Cirurgia Maxila
facial são independentes no Hospital 
de S. José enquanto no Hospital de S. 
João ex i s t~ um úni co Serviço d e 
Estomatologia e Cirurgia Maxilo-facial. 

Veremos mais adi ante que tudo 
isto tem uma história e que podemos 
co n s id e rar a Es toma tolog ia um 
pouco como mãe de outras especiali
dades, que enveredaram e atingiram 
caminhos e tecnologias que eviden
temente lhes são próprios e que tor
naram possível a sua independência. 

Assim vemos também surgir deste 
vasto campo da Estomatologia a Medi
cina Dentária, com muito de influência 
do que se passava em determinados 
países es tran ge iros e d e que nos 
referiremos mais adiante. Até mesmo 
em relação à Medicina Dentária assis
te-se hoje à criação de subvalências 

que são campos tão específicos como: 
a or todônc ia, a reabili tação oral 
(prótese e oclusão) e a periodontologia. 

Voltando um pouco atrás em rela-
ção às grandes confusões que exis-
tem e às ini1uências estrangeiras, o 
que se passa tem um pouco a haver 
com as influências anglo-saxónicas, 
is to é : no s pa íses latinos como a 
França, Bélgica, Espanha e Portugal 
havia uma grande tradição de mé-e 
dicas estomatologistas, e a Estomato
logia era assim considerada a espe
cialidade "mãe", sendo mesmo uma 
das es pec ia lid ad es ma is a nti gas 
(bas ta lembrar que e m Fra nça no 
século XVIII Fa uchard é reconhe
cido como o primeiro especiali sta em 
Es toma tologia . Por outro lado, nos 
pa íses a nglo-saxó ni cos (E stado s 
Unidos da América e Reino Unido) 
não havia es ta tradição e durante a 
guerra fez -se sentir necessidade de 
formar grande número de indivíduos 
prontos a dar resposta rapidamente 
às necess id a d es e m á reas d es ta 
especialidade . Criam-se então rapi
damente e em grande número licen
ciados em "Dentistry" (não médicos). 
Estes licenciados poderiam, se assim 
o dese jassem, tornarem-se cirurgiões 
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na área oro-maxila-facial, tendo para 
isso de estudar mais 3 anos. 

Assim ass istimos a traj ectos como 
de alguns indi víduos que es tão neste 
mom e nto à fr e nte de Serviços de 
Cirurgia Maxila-facial em Londres 
qu e vieram de " Denti s try", torna
ram-se cirurgiões na área oro-maxi
la-fa c ial e s ó d e poi s fizeram 
Medicina e posteriormente especia
lizaram-se em Cirurgia Plást ica. 

Poder- se-á pensar se serão estes 
os caminhos mai s co rrec tos, ou se 
pelo contrário não se rão os países 
latin os a t e r uma tradi ção' ma i s 
correcta e equilibrada e que poste
riormente se deixaram baralhar. .. 

Concentrando-nos no nosso país, 
parece te r s ido o Dr. Ce rqu e ira 
Magro o primeiro médico a dedi car
se exclusivame nte à Estomatologia, 
e m 1877 na c idad e do Porto . Em 
Li s boa te rá s id o o Dr. Ca raç a o 
pioneiro, seguido do Dr. Juvenal de 
Paiva e alguns outros. 

Em 1906 no XV Congresso Inter
nacional de Medicina foi criada uma 
Secção d e Es tom a tologia e nesse 
Congre ss o fora m a prova d as as 
seguintes intenções: que nos futuros 
congressos internac ionais de Medi
cina se reservasse uma Secção espe
cial à Estomatologia; que essa Secção 
fo sse exclu siva me nte form ada por 
médicos; que se organizasse oficial
mente o ensino da Estomatologia em 
tod os os paí ses, apenas se nd o 
admitidos para esse ensino os médicos 
e es tudantes de Medi c in a; que se 
criassem e desenvolvessem nos Hos
pitais consultas para doenças da boca. 

Assim, e em grande parte como 
res ultado des te congresso, cri am-se 
as consultas de E s tomatologia e m 
1909 nos Ho pitais Civi s de Lisboa, 
ori entadas pelo Dr. Amor de Melo 
(c irurgião) e e m 1910 o Dr. Tiago 
Marq ues é o prim e iro direc tor do 
Serviço de Estomatologia do Hospital 
Esco lar de S. Marta. Deve ser referido 
que nos Hosp itais Civis de Lisboa se 
c ri ou o primeiro Se rviço de 
Estomatologia Hospitalar considerado 
idóneo pela Ordem dos Médicos para 
a obtenção do titulo de Especialista. 

Em 1919 a Es tomatologia cons ti
tuíu-se em Sociedade Científi ca. 

O Se rviço de Es toma tolog ia do 
Hosp ital de S. José procurou então 

dar respos ta quer à patologia oral 
que surgia, quer à traumatologia da 
face, o qu e consl iluíu um a tarefa 
giga ntesca dada a vocação tra uma
tológica do Hospital de S. José. E 
assim por volta de 1973 promoveu-se 
um a cert a divi são no Se rvi ço no 
sentido de se individualizar a Cirur
gia Maxila-facial , o qu e viri a a 
concretizar-se. 

Actualmente um Servi ço de Esto
matologia , e contrariamen te ao que 
muita gente pensa, não se ocupa só 
dos dentes, como é evidente até pela 
sua hi stóri a. 

Dando uma breve ide ia da orgâ
nica dum Serviço de Estomatologia, 
e utilizando como exemplo o Serviço 
de Estomatologia do Hospital de S. 
José, diremos que: tem vários gabi 
ne tes com equipas compl e tas, te m , 
vári os aparelhos de RX, possui um 
p equeno bJoco operatório para 
cirurgia oral e tem um Laboratório 
que se dedi ca à reabilitação oral e 
ortodôncia. O Serviço di spõe ainda 
de algumas camas de interna mento 
no Servico de Cirurgia Maxila-facial 
e de um dia por se mana no bloco 
central de cirurgia . 

A grande procura e os poucos locais 
de atendimento (estatais) levam a que 
tenhamos algumas difi culdades no 
Servi ço no qu e di z res pe ito à 
difere nciação téc nica e a profun 
dame nto do te rritório próprio da 
Es toma tologia . Pese e mbora es ta 
difi c uldade te ntamos pri vil eg iar a 
patologia trauma tológica (traum a
tologia alvéolo-dentária) e a patologia 
cirúrgica, dando evidentemente espaço 
e incentivo a outras valências como a 
o(todôncia ou a reabilitação oral. 

Aisistimos além disso a tod o um 
conjunto de doentes muito parti cu
lares e que são alvos no nosso Se r
viço de actuações es pecífi cas, como 
doe ntes ca rdíacos, rena is, do foro 
h e ma tológico e d oe ntes imun o
de primidos (sobre tud o -~ran s plan-·. 

tados e doentes com SIDA) . 
Quanto ao "Curri culum" exigido 

pela Ordem ex is tem di sc re pânc ias 
e m relação ao "C urri c ulum " Hos
pitalar. Tudo isso está a ser rev isto, 
pensando nós que iremos ler nov ida
des a qualquer momento. 

Act ua lm e nte o inte rn a to tem a 
duracão d e 4 a nos: 33 meses no 
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Serviço, distribuídas pelas diferentes 
valências (dentís le ri a, endodônc ia, 
cirurgia oral, ortodôncia, prostodôncia, 
es tomatologia oncológi ca (efectua-se 
no Instituto Português de Oncologia); 
I S meses e m áreas de c irurgia de 
cabeça e pescoço, nomeadamente em 
Servicos de Cirurgia Max ila-fa cial e 
Oto-rino-laringologia. 

Em relação à nossa ex peri ênc ia 
pessoal no Serviço de Estomatologia 
do Ho s pital d e S. J osé pod e mos 
referir co mo muito positiva. É um 
trabalho árduo, bas tando pensar que 
é um Serv iço com consultas di á ri as, 
a be rt o para o ex terior , e co m um 
atendimento di ári o de mais de cem 
doentes. Mas é uma espec ial idade 
com vasto campo, patologia variada e 
muitos caminhos para percorrer. 

Relati vamente às saídas profi ssio
na is, devemos referir que a carreira 
hospitalar em Estoma tologia depen
derá muito da pol ítica de Saúde para 
os próximo anos, nomeadamente ao 
que se refe re à abertura ou não de 
Serviços de Estomatologia quer nos 
no vos H os pita is qu er a nív el de 
outros Hosp ita is, como os Dis tritai s 
por exemplo. 

A especialidade de Estomatologia 
es tá hab itu alm e nt e l iga da a um 
conceito, ma is ou menos generali zado 
entre a nossa classe, de facilidade de 
oportunidades profiss iona is na dita 
Medi c in a Privada. Sem qu ere rmos 
negar qu e a nossa E spec ialidad e 
poderá efec li v a me nte e ncontrar- se 
entre aquelas que à partida melhores 
pe rs pec ti vas pod erão abr ir nes te 
ca mp o, não se pod e rá deixar de 
reforçar que es ta situação não é tão 
generalizada nem tão fac ilitada como 
por vezes se pensa. Por outro lado a 
Es tomatologia sofre a concorrência 
de outros profi ss ionai s da Saúde, 
como os Médicos Dentistas, Denti stas 
de outros países (os bras ile iros são o 
exemplo mais conhecido) e inclusiva
me nte " profi ss ionai s" não ha bi
lit ados, o q ue pod erá a médio ou 
mesmo curto prazo alterar as saídas 
profiss iona is ex tra- hospitalares na 
nossa Espec ial idade. 

(*) Co 11111.11icação 110 SP 111i11 rírio de 

l11g resso 11 0 lllt errwt o Complem PIIIar 

realizado pela Ordem dos 1ll ' licos 
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A Morte Provocada 
l1reneu Cruz 

A 
o contemplar ao longo dos anos a obra e a vida 
complexas de Fernando Pessoa, muitas interro
gações no s s urge m, muita s dúvida s 
permanece m. Entre e la s, o e pígono d e 

alcóoli co fere um pouco a sens ibilidade daqueles que, 
co mo os clínicos, lid am fr equ e nte me nt e c om esse 
problema. 

Revejamos : toda a obra do 
Poeta é trespassada por sinais de 
depressão. As crises de neuras
te ni a que e le próprio , muitas 
vezes em cartas a amigos, con
fessava, comprovam-no: "so u 
tímido e tenho repugnância em 
dar a conhecer as minhas angús
ti as", "s into-me abandonado 
como um náufrago no meio do 
mar" (António Quadros - "Fer
nando Pessoa", Ed Arcádia). 

conversava com o taberneiro ou com o barbeiro, ou na 
Tabacari a, com o senhor Mateus. 

O Dr. M. Saraiva, na sua publicação recente "Pessoa -
Ele Próprio", faz outro estudo da vida do Poeta, para, entre 
outras várias considerações concluir com o diagnóstico de 
esquizofrenia . Nesse mesmo livro, o Prof. Miller Guerra, 

J oão Gaspa r Simões, e m 
"Fernando P essoa - Bre ve 
hi s tória da sua vida e d a s ua 
obra" c ita de novo as própri as 
palav ras do Poe ta: crises " por 
vezes de uma mortal ne uras 
tenia"; as "verdad e iras te m
pestades mentais". E acrescenta 
da sua própria lavra: "o senti
mento de náusea, a sensação de 
loucura ... agora perigosamente 
agravada pelo álcool" referindo a 
"deambulação boémia de tasco 
em tasco". Boémio? Pessoa? ão 
se acredita que o solitário Poeta 
partilhasse alguma vez da vida 
airada. Não se consegue admitir 

A propósito 

numa carta com que essa publi
cação fecha, concorda, embora 
em parle, "no que respeita à 
patografia ... e esquizofrenia com 
grandes períodos de depressão". 
Mas ac rescenta que " a s a lte
rações psicológicas não o impe
dira m e lh e de ram in spiração 
para compor uma obra literária". 
Já antes, em 1973, Taborda de 
Vasconcelos, autor de "Antropo
grafi a d e Fernando Pessoa" e 
médi co ps iquiatra , abordou de 
uma forma superior pela isencão 
e inexcedível pelo conteúdo, a 
fa sc inante e s in gu lar vida do 
Poe ta , "em cuja inquietação o 
intelectual moderno se reconhece, 
vespeiro de con tradições". Diz
nos tratar-se de uma "personali
dad e es quizoid e, porém se m 
algum vestígio de preversidade". 
Refere também que a psicopatia 
es tá muito li gada a apetências 
toxicofílicas, como o alcoolismo. 
No caso concreto, trata-se de uma 
espéc ie de "s ui cídio le nto e ... 
Fern a ndo Pessoa pode e deve 
cons id e ra r- se um s ui c ida em 

da causa de morte 
de Fernando Pessoa 

nele uma sombra de marialvismo. 
Vinho, mulheres e toiros, apa-
nágio de outros grandes autores, que não se importaram de 
testemunhar gueiTas ou de nelas participar, como Ernest 
Hemingway, na tomada de Paris, não se vi slumbram na 
personalidade, suspeita de misoginia, do Poeta. O que ele 
nos transmite é a necessidade de quebrar o isolamento, 
quando bebia um copo de vinho e m qualquer adega e 
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potê nc ia. Um s ui c ida que se 
consumou". 

O poeta, ele próprio, terá suge
rido uma ape tência sui cida, formulando um auto-dia
gnóstico sobre a sua personalidade doentia, excessivamente 
lúcida, quando pela voz de Alberto Caeiro, mais realista, 
nos diz: "Por isso, se morrer agora, morro contente/Porque 
tudo é real e tudo está certo!" Mas, é ao lermos Bernardo 
Soares, no seu "Livro do Desassossego", organizado por 



António Quadros, um livro de desencantos, de tristezas, de 
desesperos e de prenúncios que deparamos com es tas 
outras cmúissões: "Escrever é como droga que repugno e 
tomo, o vício que desprezo e em que vivo . Há venenos 
necessários ... "; "este quarto mensalmente alugado· onde 
nada acontece, senão viver um morto"; " .. . a morte é uma 
libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre 
escravo vê-se li vre à força dos seus prazeres, da suas 
mágoas, da sua vida desejada e contínua. Vê-se liVTe o rei 
dos seus domínios, que não queria deixar. .. Por isso a 
morte enobrece ... " . 

A vida solitária do Poeta, a vida discreta do Poeta, com 
cri ses de abulia e depressão, traduzida por vezes, em 
páginas de sabor acre, quase mórbido, vida ensombrada 
pelo trágico fim de alguns dos seus poucos amigos, como 
Mário de Sá Carneiro , Luís de Montalvor, Santa Rita 
Pintor ou Amadeo Souza Cardoso, teve, possivelmente, um 
fim trágico também. A sua morte, anunciada tantas vezes, 
teria sido todavia discreta, silenciosa e inteligentemente 

rogramada. A morte provocada, o suicídio mesmo que por 
io do alcool, foi talvez a sua última verdade. 

A lu c id ez, a ve rsatilid ade geni al , a coerência, a 
universalidade da sua verdade, que nos toca a todos, hoje 
e sempre e que manteve intactas até ao último momento 
da sua curta vida, afas tam a malfadada conj ec tura do 
alcoólico. Bebedor, sim. Alcoólico crónico não. 

Fernando Pessoa passou a prova da balança de MAAT, 
a divindade egípcia da Verdade e da Justiça, que avalia as 
almas e pesa os corações com uma pena de falcão. O Poeta 
perguntou e deu a resposta como ninguém: "Valeu a pena? 
Tudo vale a pena I Se a alma não é pequena". Vale por 
isso relembrar que a vida de um poeta não é o que ele 
come ou o que ele bebe, mas a obra que realiza e nos deixa, 
ad aeternwn. 
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ética . d s c p l n a 

Conselho Disciplinar Regional do Sul 

Dando cumprimento ao artigo 42° 
do Dec.-Lei 217/94 que determina: 

11 As decisõ~s finais são notificadas ao ~rguido, 
aos inter~ssados e ao Presidente da Ordem 

dos Médicos e publicadas no orgão oficial da 
Ordem dos Médicos", a Revista da Ordem dos 

Médicos publica os seguintes pareceres e 
acórdãos dos Conselhos Disciplinares. 

L A Sr." D. Felismina Margarida dos 
Ramos qu eixa-se do Dr. José Rui 
Graça Dias Ferreira, médico da Com
panhia de Seguros Mundial Confiança. 
2. A participante teve um acidente 
de trabalho e m 10.08 .93 , tendo 
estado de baixa até 23.12.93. 
3. Em 23.12.93 o referido médico 
cons id e rou- a e m co ndiçõ es de 
retomar o trabalho com uma incapa
cidade parcial de 20%, que passou 
em 13.01.94 para 10% e em 8.02.94 
para 5%. 
4. Apesar d a participante ter 
recebido a indicação para voltar à 
consulta no dia 3.03.94 para ter alta 
definitiva, ela não compareceu a 
essa co ns ulta ne m àquelas que 
posteriormente lhe foram marcadas 
para 31.03.94 e 2.04.94. 
5. Na· sua participação a queixosa 
insurg~-se contra o facto de a sua 
incapac idad e temporária te r s ido 
progressivamente reduzida pelo Dr. 
José Rui Dias Ferreira e de este a ter 
considerado apta para o trabalho. 
6. Entendemos que isto P. matéria a 
resolver pelos peritos do tribunal de 
trabalho ou e ntão pe lo próprio 
Gabinete do Doente qu e, durante 
me_ses, teve o processo em seu poder. 
7. Pela nossa parte não vislum
bramos indicias de infracção deon
tológica, tendo fi cado .. perfeitamente 
esclarecidos com as expli cações do 
Dr. José Rui Dias Ferreira, o mesmo 
já não podendo dizer das alegações 
da participante que se nos afiguram 
particularmente co nfu sa s e não 
fundamentadas. 

8. Atendendo ao exposto propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamen to do pres ente 
processo. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1995 
O RELATOR 
Dr. Francisco Manuel Can elh as 
Freire de Andrade 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pole Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1995 

l. O Sr. An tónio Fal e iro Matos 
Martins deslocou-se ao Hospital do 
Barreiro em 26.01.92 a fim de que o 
seu filho de 7 anos aí fosse observado. 
2. Acontece que o médico pediatra 
que o atendeu, Dr. Joaquim Carlos 
Salgueiro Martins, mandou fazer um 
raio X à criança doente, mas depois, 
quando o queixoso voltou ao Serviço 
de Pediatria c"om a radiografia já 
efectuada, foi atendido por uma 
médica que disse ter indicação do 
Dr. Joaquim Salgueiro Martins para 
receitar um antibiótico à criança. 
3. Perante tal atitude, o participante 
mostrou-se perplexo por es tarem a 
ser receitados remédios sem sequer 
se dar uma vista de olhos à radiogra-
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fia, te ndo-lhe e ntão a referida 
médica dito para aguardar pe 
médico pediatra. 
4. Após algumas horas de espera, o 
patticipante dirigiu-se à sala ao lado, 
perguntando às pessoas ali presentes 
se não estava ninguém no Serviço de 
Pediatria. 
5. Um dos médicos ali presentes, o 
Dr. António Ferreira Maia, respon
deu-lhe que nada tinha a ver com 
isso e ordeno)ll-lhe que saísse, tendo 
chamado inclusivamente o agente da 
PSP de Serviço a fim de que o 
expulsasse da sala. 
6. Ouando o queixoso lhe pediu a 
identificação, o Dr. António Ferreira 
Maia recusou -se a identificar-se 
quer pe rante o parti c ipante quer 
perante o próprio agente da PSP. 
7. Entretanto c hegou o mé dico 
pediatra Dr. Jo aq uim Salgueiro 
Martins, que disse ao participante 
para co ntinuar a esperar, não o 
tratando por Senhor nem pelo seu 
nome, mas sim por "filhote" . 
8. Todo s estes factos fi caram 
comprovados no decurso do inqué
rito efectuado no Hospital Distrital 
do Barreiro em 1992, processo esse 
que foi arquivado com uma chamada 
de atenção dirigida aos arguidos, 
advertindo-os de qu e não podiam 
voltar a repetir tais atitudes. 
9. Parece -no s ev id e pte que os 
médicos em causa não ti veram um 
comportamento correcto para com o 
participante. 
10. Com efeito , eles deveriam ter 
compreendido e tolerado a impaciên-



cia do pai, fruto da s ua natural 
preocupação com a doença do filho e 
da excessiva e excusada demora no 
atendimento. 
11. Por outro lado, o Dr. António 
Ferreira Maia não se d ev ia ter 
furtado à obrigação que tinha de se 
id e ntifi car ne m o Dr. Joaquim 
Salgueiro Martins tinha o direito de 
chamar " filhote " ao queixo so, 
expressão essa que, contrariamente 
ao que o médico alega, tinha naquele 
contexto um conteúdo ofensivo, visto 
pretender diminuir o vi sado e ter 
uma cono tação patern ali s ta e de 
distanciamento. 
12. Haveria pois aqui matéria para 
sanção disciplinar, não fosse o facto 
de es te processo só ter chegado a 
es te Conselho Di sc iplinar e m 
28.10.94, ou seja , já d e poi s da 
publicação da Lei 15/94 de 11.05. 
que ve io amnistiar as infracções 
deontológicas dos médicos. 
13. Só por essa razão é que 
propomos ao Conselho Di sc iplinar 
Regional do Sul o arqui va mento do 
presente processo. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1995 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membt·os do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pole Vo?al Relator no seu 
.pm·ecer. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1995 

1. O Dr. Ca rlos Luís Re is Silva 
publicou no Jornal de Rio Maior um 
anúnc io onde e num e rava uma 
extensa lista de doenças e dizia que 
"a homeopati a é a alterna ti va que 
pode curar uma doenca cróni ca", 
nom eadame nt e " todas aq ue las 

doenças que não encontram resposta 
adequada na medicina e tratamentos 
clássicos" . 
2. Nesse mesmo anúncio o arguido 
id e ntifi cava-se como "médi co 
ass is tent e de clínica gera l co m 
formacão em homeopatia" . 
3. Ao publicar tal anúncio, o Dr. 
Rei s Silva violou vários artigos do 
Código Deontológico de 1985. 
4. Desde logo infringiu os preceitos 
que regulamentam a publi cidad e, 
vis to o anúncio não preencher os 
requisitos exigidos na parte final n° 
1 do art0 15 do Código Deontológico 
e violar o ar t 0 14 n° 1 e 2 b) do 
mesmo código onde se diz ser espe
cialmente vedado aos médicos toda e 
qualquer forma de publicidade ao 
seu nome ou aos seus mé todos de 
diagnóstico ou de terapêutica. 
5. Por outro lado o arguido violou 
também o art 0 138 n° 3 do Código 
Deontológico ao aludir no anúncio à 
sua " formação em homeopatia", o 
qu e é um a forma d e se intitular 
homeopata. 
6. Finalmente, constata-se que todo 
o teor do anúncio indicia o propósito 
d e c ri ar fal sa s ex pec tativas aos 
doentes mediante afirmações cien
tifi came nt e não fu nd a mentad as, 
violando o disposto nos artigos 6 n° 
3 e 45 do Códi go Deontológico. 
7. Na sua defesa o Dr. Carlos Luis 
Reis Silva ve io dizer que ignora va 
que, pela sua atitude, promovia uma 
publicidade que lhe estava vedada. 
8. Acrescenta ele que era sua inten
cão, exclusivamente, dar a conhecer 
a ex istê nc ia d e um a me dicina 
complementar que, no seu entender, 
só deve ser exercida por médicos. 
9. Diz a ind a o arguid o qu e, 
"sabendo que a homeopatia está em 
vias de absorção pela ordem juridica 
interna e sabendo que as instituições 
li ga d as à sa úd e r eco nh ece m e 
ace itam a homeopa tia, so ub e-se 
legitimado para dar _a conhecer sua 
existência". 
10. Finalmen te assevera o arguido 
que, perante as imputações que lhe 
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foram feitas, cancelou a publicidade 
por reconhecer que estava a violar o 
Código Deontológico. . 
11. Tomamos boa nota da intenção 
do arguido de não voltar a repetir a 
conduta anti-deontológica, mas esse 
fa c to , só por s i, não apaga as 
infracções - que foram várias - nem 
lhes diminui a censurabilidade. 
12. Para além disso, importa salien
tar que na sua contestação o arguido 
apenas se pronunciou sobre os factos 
referidos no ponto 5 deste Relatório, 
nada dizendo no tocante aos factos 
enumerado nos pontos 4 e 6. 
13. Verifica-se poi~ uma cumulação 
de infracções pun íveis com a pena 
de censura nos te"únos do art 0 16 do 
Estatuto Disciplinar de 1994. 
14 . Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul a condenação do Dr. Carlos Luís 
Reis Silva na pena de censura nos 
te rmo s do ar t 0 16 do Es ta tuto 
Disciplinar dos Médicos de 1994. 
15. Para concluir, esclarece-se que, 
nos termos da parte final do n. 0 2 do 
art. 0 34. do Estatuto Disciplinar, se 
presc indiu de ouv ir as três tes te
munhas indicadas pelo arguido por 
tal se afigurar manifestamente dila
tório e desnecessário para o apura
mento dos fa c tos, tendo em con ta 
que o arguido não refutou qualquer 
das ac usações nem espec ificou os 
factos para os quais apresentava as 
testemunhas. 

Lisboa, 7 de Março de 1995 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRDÃO 
Acm·dam os Membt·os do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que médico Dr. 

Carlos Reis Silva seja 
condenado na pen a d e cen sura 

nos termos e pelas t•azões 
expostas pelo Vogal Relator no 

seu relatório. 

Lisboa, 7 de Março de 1995 



hom enagem . 

Prof. Jacinto Simões 
O MEU TESTEMUNHO 

J OSÉ MIGUEL BOQU INH AS 

C 
onheci Jacinto Simões em 
1976. Era e u um jove m 
interno policlíni c o no 
Serviço 2 do Hospital dos 
Capuchos. V e lha e nfer

maria de cinquenta doentes, todos 
alinhados como se de uma camarata 
de um qualquer quartel se tratasse. 
Pedra fria no chão, azulejos velhos, 
alguns com dignidade. As camas de 
ferro, algo enferrujadas, condi ziam 
com o ambiente frio e pesado de fim 
de vida. Era assim há 20 anos no 2 
dos Capuchos, como carinhosamente 
lhe chamavamos. Era o Serviço do 
Prof. Fernando Nogueira, de qu e m 
g uardo na me mória um grand e 
carinho, e histórias incontáve is. 

A minha fi lh a, peq ue nit a na 
altura, chamava-lhe o caram eleiro. 
Se mpre qu e l á ia 
a tes tava-a d e ca ra
melos. 

Jacinto Simões era 
Chefe de Servi ço de 
Medic in a Interna . 
Tinha acabado de ser 
"sa neado" do Curry 
Cabral. Coisas do 
PREC (Processo Re
volu c ionário Em 
Curso). Dessa saída 
forçada a inda hoj e 
guarda uma enorme mágoa. Homem 
firm e, de convicções de mocrá ti cas 
com provas dadas durante o regime 
fascista, dificilmente pactuaria com os 
aspectos burlescos da revolu ção . 
Pagruia por isso. A história viria a dru·
lhe razão e a reconhecer a justeza das 
suas posições. Estava já nessa altura 
colocado na Direcção do Servi ço de 
Medicina Interna e efrologia e na 
Comissão Instaladora do Hospital de 
Santa Cruz. Aí, viria a continuar a 
obra inic iada no Curry Cabral, onde 
havia criado a unidade de reanimação 
e efectuado as primeiras sessões de 
hemodiálise e os primeiros transplan
tes renais . 

No Hospital de Santa Cruz iniciou, 
pela prime ira vez e m Portugal , a 
técnica da D.P.C.A. (Diáli se Perito
neal Contínua Ambulatória), e aí criou 
um centro nehológico de elevado nível 
técnico, onde viria a desenvolver a 
transplantação re nal. Apos tou nos 
jovens e ganhou a aposta. 

Nos últimos anos ainda teve força 
necessária para efec tuar a sua tese 
de doutoramento. A Faculdade 
acreditou nele até ao fim. Lá tinha as 
suas razões . 

Durante todos es tes anos muito 
aprendi qom aquele qu e foi , se m 
dúvida alguma, o meu mestre. Aprendi 
o engenho e a arte, aprendi a técnica, 
mas aprendi sobre tudo a tratar 
doentes. Gente boa ou gente má, gente 
rica ou gente pobre, crentes, agnósti-

cos ou a te us, mas 
simplesmente doentes. 
Aprendi co m ele a 
tratar da ún ica forma 
que ele senpre soube; 
sem cedências perante 
os se us prin c ípios 
éticos e deontológicos, 
de acordo com o esta
d o da arte e com os 
princípios do jura
mento de Hipócrates. 

Home m se ns ível , 
com preocupações humanistas, tinha 
por vezes um relacionamento difícil. 
Não é definitivam ente um homem 
consensual. Que m passou pela sua 
vida sabe bem tes temunhá-lo. 

Cabe-me continuar a obra à frente 
do Serviço de efrologia do Hospital 
de Santa Cruz. Difíc il tarefa essa . 
Conseguí-lo será também uma forma 
d e hom e nagear o Prof. Ja c into 
Simões . 

Embora retirado das suas funções 
públic as, va mos Le r o praze r d e 
continuar a contru· com a sua presença 
co mo Pres id e nte da Mesa da 
Assembleia da Secção Regional Sul da 
Ordem dos Méd icos. 
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Com a presença do Bastonário 
da O. M., o Pt·of. Fentando 
Pádua fez a apt·esentação do 
livt·o Remnatologia Clínica nas 
instalações da Ordem dos 
Médicos. É seu autm· o Pt·of. 
Viana de Queit·oz. 

R e um a tologia Clinica é um 
livro de texto de acesso fácil 
a Reumatologistas, Internos 

da Especialidade de Reumatologia, 
Internis tas e, sobretudo, a Clínicos 
Gerais/Médicos de Família. Poderá, 
também ser útil a outros especiali s
tas que observam e tratam doentes 
do Aparelho Locomotor como ortope
di stas, Fisiatras e Neurologistas. 

Este livro minimiza proposita
damente os aspectos e ti opatogénicos 
das doenças reumáticas (poderão ser 
encontrados nos grandes tratados da 
especialidade), para se centrar em 
torno do que é fundamental para o 
médico que tem de observar e tra tar 
doentes, ou seja, ocupa-se, apenas, 
da clínica e da terapêutica . 

Pre te nde ser uma contribui ção 
para a literatura reumatológica portu
guesa, e uma alusão aos 20 anos da 
existência da Especialidade de Reu
matologia no Hospital de S. Maria/ 
Faculdade de Medicina de Lisboa. 


