
Estimados colegas, 

 

Este ano o Juramento de Hipócrates, devido à pandemia em curso, vai acontecer de forma 

diferente, através uma cerimónia por via digital, realizada pelos Conselhos Regionais do Centro 

e do Norte no dia 8 de dezembro e pelo Conselho Regional do Sul no dia 13 de dezembro. 

 

Expresso o meu agradecimento aos Conselhos Regionais, por terem continuado a honrar um 

compromisso que a Ordem dos Médicos tem com todos os jovens médicos antes de iniciarem 

o seu internato médico, procurando reinventar um dia dentro das condições de 

responsabilidade que estes tempos difíceis nos exigem. 

 

Aproveito esta oportunidade para vos felicitar assim como às vossas respetivas famílias, que 

certamente viveram este ano com um misto de maior orgulho e apreensão pela missão que 

escolheram para as vossas vidas: arriscar a vida a dar vida. A dedicação, o carinho, o sacrifício e 

o investimento das vossas famílias, permitem que este dia seja um dia muito especial, um dia 

em que concretizam o objetivo de ser médico. A minha reverência a todas as mães, pais e 

familiares que tornam este momento único numa celebração de amor a uma causa maior. 

Bem-vindos e muito obrigado. 

 

Deixo também a minha gratidão a todos os jovens médicos pelo exemplo de dedicação, 

qualidade, conhecimento, solidariedade, humanismo, afeto, esperança, inovação, respeito, 

resiliência, coragem. E por acreditarem. Gratidão pela medicina, pelos doentes, pela dimensão 

ética, pelo ser médico, sem medo. 

 

Uma palavra de reconhecimento pelo valioso contributo no combate à pandemia em curso e 

pela adaptação permanente na resposta aos enormes desafios que todos temos pela frente. 

Sem os jovens médicos tudo estaria a ser mais difícil senão mesmo impossível de controlar. 

 

Estou igualmente grato ao património de um legado construído por médicos e legitimado por 

um homem de ampla visão humanista e social - António Arnaut, o nosso SNS, que alberga a 

joia da coroa da qualidade da medicina e da saúde em Portugal, a formação pré e pós-

graduada e a carreira médica (criada por Miller Guerra), pilar central do próprio SNS e da 

liderança clínica. 

 



Neste momento crítico que atravessamos, não posso deixar de lamentar a ausência de uma 

ministra da Saúde que não sabe estar nem sabe liderar, e que se tem escondido entre a 

ausência da verdade e a insistência em desvalorizar e humilhar os médicos, ignorando que sem 

estas pessoas nada lhe restaria para governar. Uma profunda e incompreensível falta de 

respeito por todos os médicos e pelas suas famílias, pelos doentes e por todos os cidadãos, 

pela ética política e pela educação que deve prevalecer entre as pessoas. 

 

De resto, as atitudes recentes do Ministério da Saúde, desde o prémio em forma de incentivo 

até à promoção de dezenas de administradores com efeitos retroativos, sem que igual medida 

seja aplicada também nas carreiras médicas, mostram o despudor, falta de transparência e de 

bom senso da ministra da Saúde. A democracia está cada vez mais frágil. A ética política está 

agónica. É o momento de fazer acontecer, de dar um grito de alerta e de revolta, situação bem 

descrita por Miguel Torga. 

 

Deixo-vos hoje algumas palavras sobre a essência da medicina e do juramento de Hipócrates: a 

relação médico-doente. A Ordem dos Médicos publicou em 2019 um livro com o título a 

relação médico-doente – um contributo da Ordem dos Médicos. Primeiro percurso de um 

caminho para tentar elevar a relação médico-doente a património imaterial da humanidade da 

UNESCO. Não que esta relação ancestral, por si só, não seja já um dos patrimónios mais 

genuínos da humanidade. A este propósito vale sempre a pena revisitar o pensamento de 

António Barreto, um ser humano de exceção. 

 

“Se excluirmos a relação entre o homem e a mulher, a relação médico-doente é a mais antiga e 

analisada. Com uma tradição única e universal, atravessa a mudança e renovação do tempo, 

mantendo-se permanente. Tem o mais antigo juramento deontológico, a mais antiga profissão 

de fé. Por isso o médico é o profissional mais respeitado, mais venerado e mais temido. Na 

verdade, há motivos suficientes para que esta relação tenha sentido próprio e diferente, tenha 

existência especial e como tal seja recordada e respeitada. Até porque isso significa também 

que venha a ser valorizada e preservada. Ser médico é talvez a profissão mais idolatrada de 

todas! E aquela em que o nível de responsabilidade e de competências atinge níveis sublimes. 

O que significa também que é frequentemente objeto de injustiça e ódios, de vinganças e de 

desespero. Eu sei que hoje o meu médico são muitos… Eu sei que a minha saúde hoje depende 

do sistema, de serviços, da conjugação de esforços, da convergência de atenções, exames, 

consultas, cirurgias… Eu sei isso tudo, mas no vértice, no topo deste edifício que trata de mim, 

está o meu médico! Aqui e em qualquer parte do mundo. Um médico trata o rico ou o pobre, o 



capitalista ou o trabalhador, o ditador ou o cidadão, a celebridade ou o anónimo. Trata-os da 

mesma maneira. A nenhum, pergunta pelas suas ideias. Há qualquer coisa na sua profissão 

que faz dele um homem ou mulher diferente. Não é por acaso que existe um “juramento de 

Hipócrates” há mais de 2 500 anos! Existe de facto um “ethos” médico que não existe em mais 

nenhuma profissão ou condição. O Juramento de Hipócrates, no original ou em todas as suas 

versões, mais ou menos modernas e atualizadas, é o mais antigo código profissional, o mais 

tradicional princípio ético e o mais solene repositório de regras deontológicas. Este 

“Juramento” tem a característica especial de ser feito, não a favor de privilégios do 

profissional, não para benefício do próprio, mas em proveito dos doentes e a favor de terceiros. 

Rico em deveres e obrigações para os médicos, é parco em direitos e privilégios para os 

mesmos.  

 

Eu sei que, embora com cada vez mais reservas, ainda confiamos a nossa fortuna ao 

banqueiro. Nas mãos do advogado, depositamos os nossos direitos, mas mudamos facilmente 

de advogado. Ao professor entregamos os nossos filhos, mas sempre a olhar para o lado. Ao 

padre, a nossa alma, mas sabemos que ele é apenas um intermediário. Aos políticos, damos o 

nosso voto, mas com exigências e protesto. Ao médico, entregamos a nossa vida. Tudo. E 

mesmo que pensemos mal dos médicos, a verdade é que pensamos isso de todos, menos do 

nosso.  

 

As regras do ofício e os termos de referência éticos recomendam, muito antes dos direitos dos 

médicos, os seus deveres e os direitos dos doentes. A começar pela autonomia, pela liberdade 

de escolha e pela decisão informada por parte do doente. Mesmo sabendo que ninguém é 

perfeito, é de louvar uma profissão e um código ético que faz da independência do outro e da 

liberdade do doente os seus primeiros critérios. Estamos diante de um caso único do universo 

deontológico: a parte “fraca” é a beneficiada e a sua independência é cultivada como a 

primeira regra! 

 

Mesmo com todos os múltiplos fatores de condicionamento, o essencial da relação entre o 

médico e o doente mantém-se vivo e o mais forte elo da cadeia da saúde. O médico tem hoje 

mais conhecimento, mais informação, mais experiência e mais estatística que nunca. Mas tem 

menos poder indisputado e indiscutível. São os próprios médicos, que se referem às consultas 

de dez minutos e às caras escondidas atrás dos ecrãs dos computadores. É honroso e 

gratificante que sejam os próprios médicos a reconhecer estes limites e estas condicionantes.”  

Uma lição de António Barreto que vale sempre a pena recordar. 



O médico tem de tratar todos os doentes: os mais informados e os menos informados. Os que 

acreditam mais na ciência e menos na ciência. Mas também tem que enfrentar outros desafios 

e ameaças. A começar pela noção de erro e negligência, que fazem os títulos da imprensa e 

redes sociais, sem direito a defesa ou contraditório. Defrontar os administradores que querem 

impor consultas em cinco minutos. Confrontar os advogados que querem ganhar dinheiro com 

o erro. Suplantar as muitas terapêuticas alternativas sem evidência científica, que não são 

mais do que charlatanismo e que, mesmo assim, mereceram honras ao serem incluídas na 

nova Lei de Bases da Saúde. E claro enfrentar as más decisões políticas, sim porque como já 

dizia Michel Foucault em 1977 em “O nascimento da clínica”: “A primeira missão de um 

médico é de ordem... política: A luta contra a doença deve começar pela guerra contra as más 

políticas”. 

 

A saúde em Portugal tem hoje um dia festivo. Se a Saúde é, a seguir à liberdade, o melhor que 

o Estado democrático produziu nestes quase cinquenta anos, este dia é um dia muito especial, 

um dia em que se renova a inspiração de ser médico, em que a relação médico-doente é 

reforçada, em que temos a honra e o privilégio de receber os novos médicos, e a certeza de 

sabermos que todos e cada um de vós está à altura do admirável percurso que têm pela 

frente. Hoje abraçam a profissão mais complexa, de maior responsabilidade humana, solidária, 

ética, social, jurídica e até política, mas também a mais bela e mais gratificante, que nos 

permite cuidar, tratar e salvar vidas. Que nos permite cultivar a relação humana. 

Não é a profissão que dignifica o médico, é o médico que deve dignificar a profissão, como nos 

recorda o Professor Carlos Ribeiro. 

 

Nenhum de nós nasce médico, mas ser médico é para sempre, até morrer.  

As palavras que dirão hoje no Juramento de Hipócrates devem ser o vosso farol. Não são um 

fim de uma etapa, mas o início de uma vida dedicada ao outro, ao doente, ao mais frágil, ao 

que não tem voz. É o texto que devem revisitar orgulhosamente nos dias de sucesso e a que 

devem ir buscar forças nos momentos mais difíceis. Não é um caminho para percorrermos 

sozinhos. Estamos juntos. Contem sempre comigo. Este é um caminho que se faz lado a lado. 

Obrigado por se juntarem a nós! 
 

Sejam muito felizes e façam da Ordem a casa de todos os médicos. É uma honra ter-vos como 

colegas. Bem-vindos, parabéns e muito obrigado! 

 
Miguel Guimarães 


