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INFORMAÇÃO N.º 197/2011 

 

Consulente:  Secretário-Geral 

Assunto:  Desp SES 10430/2011, 18.VIII, n.º 3 

 

Informação: 

 

 

  Dispõe o recente despacho governamental em epígrafe, já em vigor, a propósito 

do sector convencionado
1
, entre outros aspectos, que: 

  “ 3 – As entidades referidas nos n.
os

 1 e 2 [as entidades com convenção com as 

Administrações Regionais de Saúde, as unidades convencionadas de hemodiálise, os hospitais 

privados e os médicos no exercício de medicina privada] não podem solicitar a prescrição de 

exames às unidades de cuidados de saúde primários, ficando estas últimas impedidas de 

prescrever MCDT solicitados por essas entidades”. 

  Por não assumir acuidade especial neste momento, não se discute aqui se o 

presente despacho respeita integralmente todos os requisitos de forma, de âmbito subjectivo, 

de competência legal do seu autor, de razão de matérias reguladas, e outros, para ser havido 

como genericamente conforme ao quadro legal a que um acto desta natureza deve obediência. 

Postule-se sumaria e facilitadoramente que sim, e observe-se de perto e no imediato o 

comando transcrito, como aquele que porventura apresenta maior necessidade de esforço 

hermenêutico. 

  A regra do citado n.º 3, constitui uma norma administrativa imperativa de 

conteúdo não precetivo ou proibitivo: no uso dos poderes genéricos de administração que a lei 

e a delegação de competências ministeriais aplicável lhe confere
2
, o SES regula um certo 

modo de agir específico da Administração Pública de si dependente, (i) proibindo às referidas 

entidades (“não podem solicitar”) certa forma de prescrição de MCDT e consequencialmente 

                                                 
1
 Regulado pelo DL 97/98, 18.IV, o qual desenvolve o regime das convenções que é previsto pela L 48/90, 

24.VIII, a Lei de Bases da Saúde. 
2
 Designadamente, as credenciações constantes do DL 86-A/2011, 12.II, art. 18.º/1, e do DL 212/2006, 27.X. 
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(ii) proibindo “às unidades de cuidados de saúde primários” essa mesma prescrição de MCDT 

(“ficando estas últimas impedidas de prescrever MCDT”). 

Se as tais entidades a montante se acomodarem à proibição do pedido de 

prescrição, o problema da conformidade da prescrição propriamente dita nem se chegará a 

colocar. Todavia, conhecidos os hábitos instituídos e o seu largo percurso de décadas, 

envolvendo a medicina privada, a especialidade de medicina geral e familiar presente nas 

unidades de cuidados de saúde primários em Portugal e a prática reiterada dos seus 

utentes/doentes, é de crer que o presente tópico do Desp MS 10430/2011, venha a continuar a 

gerar sucessivas perplexidades e a merecer invocações avulsas no dia a dia. 

  No que interessa, partamos da ideia de que, por exemplo, um qualquer médico 

“no exercício de medicina privada”, desconsidera a proibição que lhe é dirigida na 1.ª parte da 

norma em causa, e ainda assim vem solicitar a prescrição de MCDT a uma unidade de 

cuidados de saúde primários. Nesta, há-de ser um outro médico, em princípio da especialidade 

de medicina geral e familiar, o destinatário daquele pedido de prescrição. 

  Na linguagem profissional corrente, são estes segundos actos designados pela 

expressão transcrição. Não obstante, esta palavra é muito pouco rigorosa, na medida em que 

pode abarcar, e é sabido que tende a abarcar na prática, duas realidades diametralmente 

distintas que importa destrinçar. Assim, em bom rigor, constitui em sentido estrito ou próprio, 

verdadeira transcrição, a operação não crítica nem independente, pela qual um médico em 

ambiente de cuidados de saúde primários se dispõe a repetir os termos de certo pedido de 

realização de MCDT, da iniciativa de um médico de outra especialidade, no interesse de certo 

doente. O destinatário de um tal pedido cede deste modo o seu juízo clínico, ante o de outrem 

que não conhece nem controla, justamente porque não lhe são remetidos os elementos clínicos 

completos a isso conducentes. Nesta medida, estar-se-á perante um caso de condescendência, 

que adiante se qualificará na vertente que importa à boa deontologia. Diferentemente, 

constitui um exemplo em sentido impróprio de transcrição, a operação de análise e reflexão 

clínica autónoma, realizada com base em elementos clínicos bastantes, capazes de habilitar a 

formular em consciência técnico-científica um juízo clínico igual ao do médico subscritor do 

pedido em apreço, a que assim se adere em resultado de uma avaliação independente e não 

subordinada. Como se vê, na primeira hipótese, o médico destinatário, refugia-se numa 

competência acrítica e não responsável, enquanto que na segunda o procedimento se 

caracteriza pela adesão sustentada e justificável por critérios objectivos. Assinala-se, pois, a 
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diferença que vai de uma actuação profissional fac similar a uma actuação reflectida, 

ponderada, autónoma e consciente. No primeiro caso, o médico destinatário como que paga, 

embora mal, um tributo subserviente a um colega; no segundo, age autonomamente segundo o 

seu juízo que, naquele concreto caso, coincide ou acompanha o do médico solicitador de 

MCDT. 

  Estabelecida esta distinção essencial de situações, há que enquadrá-las na 

previsão do preceito acima transcrito. 

  O Desp SES em apreço, deve ser interpretado como: 

a) Proibindo a solicitação e a subsequente prescrição, da responsabilidade 

de um médico da área da medicina geral e familiar, nos casos em que a este último não sejam 

facultados todos os elementos clínicos que lhe permitam, com seriedade, aderir à pertinência 

da solicitação de MCDT, mediante juízo autónomo e consciente que deve realizar em face da 

concreta situação do doente por si observada; 

b) Não proibindo a prescrição por um médico da área da medicina geral e 

familiar nos casos em que este último disponha de todos os elementos clínicos que 

comprovem segundo o seu critério clínico independente a bondade e a adequação de certo/s 

MCDT ao seu doente, ainda que a realização dos mesmos MCDT, num primeiro momento, 

resulte da sugestão ou solicitação provinda de uma das entidades referidas no 1.º segmento da 

norma contida no preceito em escrutínio, visto que, por via da adesão às razões do médico 

solicitador, o médico de medicina geral e familiar como que lhes sobrepõe as razões do seu 

juízo clínico próprio, destarte aplicando com justeza os contornos do direito de deontologia 

médica, a que todos os médicos estão subordinados. 

Na verdade, na hipótese de actuação proibida acima assinalada, o médico que 

actue acriticamente viola fragorosamente o disposto no art. 3.º/1 do CódDeontológico
3
, que 

estipula que  

“ O médico, no exercício da sua profissão é técnica e deontologicamente 

independente e responsável pelos seus actos”. 

 Inversamente, o médico que reconhece a pertinência na realização de certo/s 

MCDT, está a actuar com respeito pelo princípio geral da preeminência da melhor qualidade 

dos cuidados médicos, inscrito no art. 31.º, do seu código, que declara que 

                                                 
3
 Aprovado pelo Reg 14/2009, 13.I, publicado na 2.ª série do Diário da República. 
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“O médico que aceita o encargo ou tenha o dever de atender um doente 

obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao seu alcance”. 

Por outro lado, tenha-se presente que os médicos da área de medicina geral e 

familiar, porque integrados na Carreira Médica, estão vinculados aos deveres funcionais, e aos 

correspondentes limites, inscritos nomeadamente no art. 10.º, DL 177/2009, 4.VIII, do que 

resulta que gozam de autonomia na sua actuação, devendo respeitar sempre as leges artis, o 

que lhes impõe, à luz da al. a), do n.º 2:  

“Exercer a sua profissão com respeito pelo direito à protecção da saúde dos 

doentes e da comunidade”. 

Isto desenvolve-se em regras procedimentais sedimentadas, de entre as quais 

avultam, as que lhes determinam um dever de, como se diz na cl.ª 11.ª/1, d), ACT 2/2009, 

13.X: 

“Orientar e seguir os doentes na utilização dos serviços de saúde a que 

entenda referenciá-los para adequada assistência”. 

O dever de orientação e seguimento manifesta-se de resto em situações como a 

que se aborda nesta informação. Tanto na medida em que densifica a obrigação de garantia 

dos melhores cuidados, como na medida em que reclama dos médicos desta especialidade um 

cuidado de acompanhamento que comporta, por seu turno, da parte do doente, um dever de 

comunicar, também ao seu médico de família, neste caso, os resultados do/s MSCT
4
. 

 

Em conclusão, o despacho em causa consagra no seu n.º 3 uma regra ajustada 

ao quadro normativo dos médicos da área da medicina geral e familiar, quando interpretado e 

aplicado nos termos preditos, podendo a sua desconsideração pura e simples envolver, ela sim, 

o menoscabo daqueles profissionais pelos princípios da autonomia e da preeminência da 

melhor qualidade dos cuidados médicos, com tão positiva fonte legal e deontológica, como se 

viu. 

 

  Lisboa, 14 de Setembro de 2011 

  

                                                 
4
 Aliás, se tal não se verificar, estar-se-á perante uma quebra culposa deste dever de comunicar do doente, que 

origina que o médico de família, daí por diante, se desvincule do cuidado de acompanhamento da situação que 

motivou a prescrição, bem como do dever de nova prescrição que lhe seja sucedânea. 


