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Opinião da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau 1  

a pedido da Assembleia Legislativa sobre a proposta de lei designada  

"Regime jurídico de tratamento de litígios decorrentes de erro médico" 

 

Introdução 

1. A Assembleia Legislativa aprovou em 30 de Outubro de 2013, na generalidade, a proposta de lei 

designada "Regime jurídico de tratamento de litígios decorrentes de erro médico", após vários anos 

de discussão deste assunto que é da maior importância para a população da Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM). Depois da aprovação da proposta de lei, a Assembleia Legislativa 

decidiu conhecer a opinião sobre este assunto de algumas associações médicas da RAEM, 

incluindo a Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau (AMLPM).  

 

2. Cumprindo uma das finalidades a que se propôs desde a sua criação, a AMLPM pretendendo 

colaborar para a melhoria dos cuidados de saúde da população de Macau não poderia deixar de 

contribuir para a melhoria desta lei. 

 

3. Congratulando-nos com a iniciativa da Assembleia Legislativa de ter alargado a discussão sobre 

este assunto às associações médicas locais, a AMLPM vem, por este meio, trazer ao conhecimento 

da Assembleia a sua opinião sobre a proposta de lei designada "Regime jurídico de tratamento de 

litígios decorrentes de erro médico".  

 

4. Por brevidade, a opinião da AMLPM apenas considera os pontos da proposta de lei que se 

afiguram ser mais problemáticos. 

 

5. Juntamente com a nossa opinião, apresentam-se algumas sugestões que poderão contribuir para 

melhorar a proposta de lei.  

                                                         
1 Endereço para correspondência: CP 1137, Macau, Tel/Fax:+853 28811589,  email: amlpmacau@gmail.com  AMLPM 

Webpage:www.amlpm.com, Sede AMLPM: Rua de Seng Tou, Bloco 21, 16-C. Edf. Orquídea, Nova Taipa Gardens, Taipa, RAEM 
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Considerações Gerais: 

Da Nota Justificativa da proposta 

A Saúde é um direito dos cidadãos de qualquer Estado de Direito, com consagração na Lei 

Fundamental, como decorre em Macau do Art.º 123 da Lei Básica da R.A.E.Macau que atribui a 

competência ao Governo na definição de uma política de saúde.
2
   

Corresponde a este direito o dever de satisfação do Interesse Público por parte da administração, 

da prestação de serviços de saúde, gratuitos, total ou parcial, como garantia do direito e prossecução 

daquele interesse. 

 Estamos perante um direito administrativo especial que se encontra localizado em sector 

específico da actividade da Administração, a Saúde.   

Decorre assim que, em razão da sua especificidade lhe seja consagrado regime jurídico diverso do 

direito administrativo geral. 

Como a responsabilidade causada pelo erro médico é uma questão complexa tanto a apresentação 

de provas como a determinação e a decisão da culpa requer conhecimentos específicos e exige tacto.
3
  

A noção de erro médico não recebe a unanimidade da doutrina no que respeita à sua definição mas 

é merecedora de um entendimento comum expresso, na necessidade de tornar incólume a esfera jurídica 

da pessoa afectada por uma conduta danosa em resultado de um acto médico. Para a maioria da doutrina o 

erro médico confina-se apenas e só ao acto médico praticado ou omisso, no exercício da sua profissão – 

acto médico específico – violador da sua conduta pessoal, profissional, funcional e institucional.
4
  

Para outros é entendido como um acto de saúde praticado no local de trabalho, geralmente em 

ambiente clinico, hospitalar ou consultorio ou similar.  

Estas diferenças de entendimento reflectem-se no método como os seus defensores, 

posteriormente defendem a responsabilização jurídica do dano causado ao paciente. No âmbito do 

apuramento da responsabilidade civil por prática ou omisão de acto médico danoso, a doutrina defende que 

não é todo o dano jurídicamente considerado, erro médico. 5 

Para o apuramento da responsabilidade é fundamental a realização da Perícia do Acto Médico 

indiciado como danoso, fase essencial para a avaliação do erro médico e da graduação da sua 

                                                         
2 Cit de Lucília Nunes in Curso Complementar de Direito da Saúde: Responsabilidade civil, penal e profissional  
19 Abril 2012” … A saúde tem, para cada um de nós, um significado próprio e cada um tem uma representação mental do seu estado de saúde. 
…O conceito de saúde, como outros, reflete a cultura da sociedade, partilhada pelos seus membros, espelhando a variedade de contextos da 
experiência humana. A saúde e a doença são consideradas processos mais do que estados, fazendo parte integrante da vida, do espaço que 
medeia entre o nascimento e a morte… 
3 Retirado da análise jurídica de acórdão de 2003-10-30 (TSI) 
3. Lucília Nunes in Curso Complementar de Direito da Saúde: Responsabilidade civil, penal e profissional-O profissional de saúde integrado em 
equipa, Responsabilidade do profissional de saúde– esfera de acção, enquadramento[s] e contexto[s] em 19 Abril 2012 
5 Prof. Genival Veloso de França – Erro Médico e Hospital - www.pbnet.com.br 



 

2 

 

responsabilidade, que tem por objectivos analisar o dano, estabelecer o nexo causal ou concausal e avaliar 

as circunstâncias em que se verificou o acto médico.  

Na avaliação qualitativa e quantitativa do dano deve ser utilizada uma metodologia recorrendo aos 

meios médico-legais convencionais, os exames subsidiários necessários e considerar todas as partes 

constitutivas do relatório pericial necessários para compor a parte probatória de instrução do laudo pericial 

que expressa a opinião do perito médico. 

O dano pessoal não é apenas aquele cujo resultado se traduz pela alteração anatómica ou 

funcional de uma estrutura no corpo humano, mas também o que provoca qualquer desordem da 

normalidade individual. 

 

1. Designação da Lei: 

O título dado a esta lei, pressupõe desde logo a conflitualidade entre os diversos intervenientes na 

prestação dos cuidados de saúde, com relevo para o médico e para o utente/doente. 

 

2. Prestação de cuidados de saúde: 

O acto médico assenta numa relação de confiança entre o doente e o médico. No entanto outros 

factores influenciam e interferem no acto médico, na forma como é praticado bem como nos resultados do 

mesmo. Esses factores dependem também do acesso dos utentes aos cuidados de saúde, da organização 

desses cuidados, da sua eficiência, do exercício profissional de outros agentes que directa ou 

indirectamente participam na prestação dos cuidados, como os enfermeiros, pessoal auxiliar e até os 

funcionários administrativos. 

 Não é portanto aceitável, que se pretenda transferir toda a responsabilidade para o médico, 

esquecendo toda a restante estrutura. 

 

3 . Necessidade desta Lei: 

 O acto médico e a prestação dos cuidados de saúde, têm que ser vistos também como um contrato 

entre o doente, o médico e/ou a entidade prestadora dos cuidados. 

Esta relação contractual tem sido regulada pelas leis já existentes. Para a sua aplicação, os 

tribunais recorrem a peritos de reconhecida idoneidade e de sua confiança, nomeados para as necessárias 

peritagens técnicas que considerarem necessárias para decisões em matérias tão técnicas e complexas. 

Desta forma, os conflitos que nesta área têm surgido, têm sido julgados e resolvidos de forma 

satisfatória e justa. 
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A responsabilidade que surge para o Poder Público é de natureza extracontratual, submetida 

aquela às regras do direito administrativo, pois na relação entre paciente e hospital de contrato não se trata. 

Somos de parecer que o regime em vigência actualmente é muito mais autónomo, fidedigno e 

isento que a proposta criação de uma comissão de peritagem nomeada. 

 Por essa razão, levantam-se algumas questões que consideramos essenciais na apreciação desta 

proposta de lei: 

- Será realmente necessária esta lei? 

- Será que esta lei traz algum benefício para o utente / doente? 

- Será que esta lei contribui para a resolução de eventuais conflitos (Litígios)? 

- A quem beneficia esta lei?  

É nosso parecer que a lei não é necessária nem introduz melhorias na prática clínica ou na 

prestação de cuidados de saúde, levando pelo contrário ao exercício da medicina defensiva, com a 

correspondente diminuição da qualidade dos cuidados prestados e aumento dos seus custos, beneficiando 

eventualmente os prestadores de cuidados de saúde privados. 

 

Considerações Pontuais:  

A opinião da AMLPM sobre a proposta de lei incide sobre os seguintes pontos: 

1 – “Erro Médico” vs “Erro de outros prestadores de cuidados de saúde”: 

O artigo 2º. Considera erro médico o acto médico e no artigo 3º inclui outros prestadores de cuidados de 

saúde. Assim é fundamental fazer uma separação entre acto médico e actos praticados por outros 

profissionais de saúde, fazendo-se também uma separação entre erro médico e erro dos outros 

profissionais. Na verdade, o termo erro médico não pode englobar todos os profissionais envolvidos e 

deveria ser modificado por erro dos profissionais de saúde ou similar. 

2 - Considerações sobre peritagem na avaliação do erro médico: 

– Perícia relativa a erros médicos 

Considerando que a perícia é uma actividade de interpretação de factos a provar e que por meio de 

verificação ou demonstração científica constitui um meio de prova técnica, é efectuada por um profissional 

especialmente habilitado para tal. 

Desse modo, para o médico perito atingir as suas metas, não basta ter a ciência médica; é fundamental 

que tenha formação na área pericial, de forma a possuir conhecimentos médicos e jurídicos, para que 

conheça as normas a que está adstrita a perícia, que entenda a "língua do Direito", que compreenda seus 

objetivos e que esteja ciente da jurisprudência e de cada peculiaridade da lei.  

Esses conhecimentos o capacitarão a entender, empregar e até mesmo aperfeiçoar os critérios médico-

legais, aplicáveis a cada situação. Sem esses requisitos, há uma grande possibilidade dele desservir a 

Justiça em vez de auxiliá-la.  
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Assim para o médico perito a especialização médico-legal, é fundamental para quem que deseja atuar 

nesta área, posto que a realização do relatório pericial demanda técnica e treino que se adquire com 

experiência e formação. 

A complexidade da perícia em ações por erro médico não diz respeito tão-somente, à questão do 

conhecimento científico, a balizar o veredicto técnico da adequação da prática do acto médico, na avaliação 

da culpa, mas também a verificação do nexo causal de acordo com critérios técnicos e bem estabelecidos, 

além de uma adequada avaliação e quantificação do dano eventualmente ocorrido. 

Se a avaliação do nexo causal e a quantificação do dano não forem adequados e rigorosos, corre-se o 

risco de uma avaliação e interpretação errónea ou incompleta. 

Portanto, na composição da comissão de Perícia relativa a erros médicos (artigo 10º.), é fundamental a 

participação de pelo menos um membro com formação na área de perícia médica ou especialização 

médico-legal, com competência em avaliação do dano e competência em peritagem médica, para 

assegurar que os critérios técnicos de avaliação do nexo causal e de quantificação do dano estejam 

assegurados. 

Do contrário, a comissão estará limitada apenas a uma consulta técnico-científica, estando o relatório 

pericial incompleto, pois falta competência técnica da composição é limitada para a avaliação do nexo 

causal e quantificação do dano (artigo 10º. e 15º.) 

- Direito ao contraditório e acompanhamento da perícia 

Destarte, na busca da efetividade do processo, não pode ser subtraído nem ao médico, nem ao 

paciente, o direito de acompanhar o trabalho pericial por meio de um Assistente Técnico, bem como de 

manifestar-se sobre o relatório pericial apresentado, ou de demonstrar, através de  prova pericial robusta e 

tecnicamente bem aparelhada, o ajustamento ou não da conduta profissional. 

3 - Autópsia em casos de Erro Médico  (Artigo 36º): 

Considerando que este tipo de autópsias é de grande complexidade por causa dos diferentes objectivos 

e da necessidade de avaliar eventual existência ou indícios de erro médico, além das dificuldades na 

determinação da causa da morte, principalmente porque se tratam de casos ocorridos na sequência de 

actos médicos e frequentemente na sequência de internamento hospitalar. Por isso, a rigor, apresentam-se 

muito mais como uma autópsia clínica com implicações médico-legais, ou apresentam particularidades que 

habitualmente ultrapassam o âmbito das autópsias médico-legais de rotina, como por exemplo, estudo 

detalhado do processo clinico e exames complementares realizados, bem como diferente metodologia na 

execução da autópsia, a qual inclui técnica de dissecção pormenorizada e exame macroscópico detalhado 

de todos os órgãos, incluindo estudo microscópico completo, bem como outros exames complementares 

(bioquímicos, microbiológicos, etc), caso venham a ser necessários. 

Portanto, o médico legista, não reúne formação ou preparação adequada e suficiente para a realização 

de autópsias clínicas, pois estas exigem formação especializada em anatomia patológica.  
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Por isso, é fundamental que estas autópsias sejam realizadas ou executadas com o mesmo rigor e 

metodologia das autópsias clínicas, acrescida pelos aspectos médico-legais pertinentes à avaliação do erro 

médico. Do contrário, corre-se o risco de avaliação superficial, que não vai de encontro aos objectivos da 

avaliação pericial. Assim, sugere-se que estas autópsias sejam realizadas em conjunto por dois médicos, 

sendo um médico legista e outro obrigatoriamente anatomo-patologista, habilitados ou com preparação e 

experiencia para a realização de autópsias clínica e médico-legal. 

A autopsia de erro medico também pode ser acompanhada por assistentes, conforme indicação das 

partes. 

4 - “Comissão de Perícia do Erro Médico” (Artigos 9 a 17); 

1. “Comissão de Perícia do Erro Médico” 

a.    A “Comissão de Perícia do Erro Médico” é composta por sete membros, cinco dos quais da área da 

medicina com, pelo menos, dez anos de experiência, nomeados pelo chefe do executivo. À Comissão 

são atribuídas amplas competências, destacando-se as seguintes: a) investigação e perícias técnicas 

para a verificação do “erro médico”, sendo que as conclusões da investigação e perícia técnica 

efectuadas servem de referência para a resolução dos litígios decorrentes de “erro médico”; b) fazer 

recomendações para a prevenção da ocorrência de “erro médico” idêntico ao que investiga, para o 

aperfeiçoamento da prestação de cuidados de saúde. Registe-se que Comissão pode convidar ou 

incumbir peritos, académicos, instituições ou outro pessoal, locais ou do exterior, para a emissão de 

pareceres e prestação de apoio nas perícias relacionadas com o “erro médico”. 

b.    Assim, a “Comissão de Perícia do Erro Médico” proposta é um órgão administrativo com uma 

composição que poderá inclui dois membros que não são profissionais de saúde ou, pelo menos, que 

não são médicos, que tem, nomeadamente, competências para definir o conteúdo e a correcção da 

aplicação das leges artis da Medicina (e, também, das leges artis das restantes profissões da saúde). 

Partindo da definição que faz, a Comissão tem poderes que se aproximam dos que estão reservados 

aos órgãos judiciais para investigar independentemente situações relacionadas com o “erro médico”. 

Para além de investigar, a Comissão pode ainda fazer recomendações para a prevenção da ocorrência 

de “erro médico”. 

c.    É importante ter em conta que, no caso da Medicina em geral e no ordenamento jurídico da RAEM em 

particular, as leges artis são entendidas como as regras da profissão e os deveres de conduta 

profissionais dos médicos. Isto é, as leges artis são o conjunto de aspectos técnicos e deontológicos que 

define um correcto exercício da profissão médica. Num determinado momento, as leges artis traduzem o 

estado dos conhecimentos, a experiência e a prática da Medicina, correspondendo, na literatura médica 

e legal em inglês, ao conceito de medical standard of care. 

d.    Ora, por um lado, o exercício da medicina contemporânea é, como é sabido, uma actividade em 

constante aperfeiçoamento, diferenciada, organizada por múltiplas especialidades médias e que envolve 
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uma interacção complexa e delicada de aspectos técnicos e éticos. Por outro lado, a investigação e as 

perícias técnicas para a verificação do “erro médico” são actividades de natureza médico-legal 

particularmente diferenciadas, para o desempenho das  quais é sempre necessário uma formação 

técnica específica, que a experiência de, pelo menos, “dez anos” de actividade médica de cinco dos 

elementos da Comissão nunca poderá substituir. 

e.    Considerando os factos mencionados no ponto anterior, torna-se impossível que a AMLPM concorde 

que um órgão administrativo com a composição e as competências da “Comissão de Perícia do Erro 

Médico” apesar de, se entender, poder “convidar ou incumbir peritos, académicos, instituições ou outro 

pessoal, locais ou do exterior” para a emissão de pareceres e prestação de apoio nas perícias, tenha a 

independência e a idoneidade técnica e deontológica exigidas para exercer as suas competências acima 

de qualquer dúvida, como teria sempre de ser necessário. A  AMLPM não tem, aliás, conhecimento da 

existência em países ou regiões com uma Medicina de elevada qualidade, de comissões como a referida 

na proposta de lei. 

f.     Certamente que a Assembleia Legislativa, como representante da população da RAEM, com a 

proposta de lei em causa pretende que a prática da Medicina na região venha a ser efectuada segundo 

os melhores padrões internacionais de leges artis possíveis, de modo a que a população da RAEM 

possa aceder, com mais segurança e garantias, a melhores cuidados de saúde. 

g.    Assim, considerando que “Comissão de Perícia do Erro Médico” como está prevista na proposta de lei 

não poderá contribuir para a melhoria da prática da Medicina na RAEM e poderá mesmo agravá-la, a 

AMLPM propõe que tal Comissão não seja criada.  

    Como alternativa à criação da Comissão, a AMLPM propõe que, para se efectuarem perícias sobre o 

“erro médico” eventualmente cometido por médicos, as competências necessárias a esta actividade 

sejam atribuídas, sempre que os Tribunais considerem necessário, a instituições profissionais médicas 

do exterior com idoneidade internacional e capacidade técnica e deontológica reconhecidas para o 

efeito. De facto, há que reconhecer que, no presente, não existem instituições com estas características 

na RAEM, ao contrário do que se verifica, por exemplo, na região vizinha, que dispõe de um Hong Kong 

College of Physicians. No entanto, sendo desejável e necessário que a RAEM passe a ter este tipo de 

instituições profissionais médicas, pois são imprescindíveis para a população local passar a ter acesso a 

cuidados de saúde de excelente qualidade, a AMLPM propõe, a terminar, que a Assembleia Legislativa 

considere utlizar os seus poderes para dinamizar a criação destas instituições. 

h. A criação da comissão de perícia tenta, sem conseguir, substituir uma inexistente Associação 

profissional dos médicos de Macau que, à semelhança do que acontece em Portugal com a Ordem dos 

Médicos e na maioria dos paises, nomeadamente no território vizinho de Hong Kong, detêm as 

competencias que se pretendem atribuir à referida comissão 

i. Frisamos que uma tal comissão, terá que ser constituida exclusivamente por médicos, preferencialmente 

eleitos entre pares, não sendo aceitável que seja administrativamente nomeada e muito menos que seja 
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constituida por elementos da Direcção dos Serviços de Saúde ou da Administração. 

j. Tal como proposta, esta comissão de perícia é uma tentativa de intromissão da Administração, 

nomeadamente dos Serviços de Saúde, no processo de peritagem técnica, o que à partida vicia o seu 

valor, e poderá condicionar a posterior decisão de quem tem que julgar, transformando-se assim numa 

espécie de “polícia política pericial”. 

5 - Capítulo IV - Regime de responsabilidade civil por erro médico. 

a. Responsabilidade assente na culpa, sendo que o ónus da prova pertence ao doente.  

O artigo 18.º consagra a regra geral da responsabilidade médica assente na culpa e, de outra banda, 

faz recair sobre o doente, independentemente da instituição médica e médico respectivo, se situar no 

âmbito público, por exemplo CH Conde de São Januário, ou no âmbito privado, o ónus de provar o 

«erro médico». Na actualidade entende-se que, nuns casos o ónus de provar cabe ao doente, no 

sector público, e noutros casos aos médicos, no sector privado. 

Este sistema assente na culpa é, apenas, um dos regimes possíveis – com variações na questão do 

ónus da prova – a par de outros que assentam no chamado «no fault», responsabilidade pelo risco, e, 

modernamente, em ideias assentes na socialização do risco com recurso, por exemplo, a fundos de 

garantia. 

Fácil de alcançar que, no futuro, tal como a proposta está neste concreto aspecto, sobre o doente 

recairá uma dificuldade não despicienda. 

b. Merece-nos alguma reflexão mais o “regime” criado pelos arts.18º a 20º da proposta em análise e a 

técnica legislativa utilizada, ultrapassada que está a questão da opção pelo regime da 

responsabilidade por factos ilícitos. 

Nos referidos artigos misturam-se normas pertencentes à responsabilidade por factos ilícitos e pelo 

risco de forma que não é isento de dívidas o regime de solidariedade e o regime do respectivo direito de 

regresso criado pelo art. 20º. Não nos parece boa esta técnica legislativa “misturadora”.  

Se o art. 18º da proposta remete para o código civil na parte respeitante à responsabilidade civil por 

factos ilícitos como se compreende a existência dos números 1 e 2 do art. 20º da proposta que reproduz o 

art. 490º do Código Civil que respeita àquele tipo de responsabilidade? E como se compreendem os 

números 3 e 4 que disciplinam a mesma situação que o número 3 do art. 493º do CC que dispõe para a 

responsabilidade pelo risco? 

Será que o art. 20º, nº 1 da proposta, quando se refere a “pluralidade de responsáveis” quer 

abranger, no regime de solidariedade, o comissário (que responde por culpa – art. 18º), o comitente (que 

responde pelo risco e por culpa – art. 19º e 20º, nº 4) e os que actuam fora da situação de comissão – art. 

18º (que só respondem por culpa)? Ou só abrange os responsáveis por culpa? 
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É compreensível o regime do direito de regresso? 

Atente-se no seguinte exemplo: 

“A”, médico do hospital “B” causa um dano de 100 actuando com culpa leve. O lesado demanda o 

hospital “B”, que não tem culpa. O hospital “B” paga 100 e não tem direito de regresso contra o médico “A” 

(art. 20º, nº 3). Porém, se o hospital “B” também tem culpa (50%, por ter um equipamento avariado, por 

exemplo), já parece ter direito de regresso – 50% - (art. 20º, nº 4) contra o médico (pelo menos se o médico 

actuou com culpa grave, dependendo da interpretação que se der à expressão “nos termos do número 

anterior” inserida no referido nº 4). No que respeita ao direito de regresso do comitente, este é beneficiado 

se actua com culpa. Não se compreende com facilidade a opção da proposta. 

Será adequado o regime de solidariedade da obrigação de indemnizar os danos decorrentes de 

“erro médico”? E será adequado não distinguir entre os coobrigados com base na culpa e o coobrigado 

comitente? 

A prática da medicina é hoje muito complexa, com os vários actos médicos distanciados no tempo e 

praticados por diversas entidades, muitas vezes sem qualquer relação relevante. 

Atente-se no seguinte exemplo. 

O médico “A” pede um exame de diagnóstico ao paciente “B”. O exame é feito por outro prestador 

de cuidados de saúde do exterior de Macau. O relatório de tal exame vem com um erro. O médico “A”, em 

consequência, pratica um acto médico errado, mas sem culpa, e causador de danos. A acrescer a isso, 

sem relação com o erro do relatório do exame de diagnóstico, o médico prescreve medicamento errado que 

agrava os danos. Justificar-se-á que o médico “A” responda solidariamente por todos os danos? 

Parece-nos que o regime da responsabilidade solidária não é o mais acertado para a 

responsabilidade civil com base na culpa por danos decorrentes de acto médico. Porém já nos parece 

acertado que o comitente, haja ou não culpa da sua parte, responda solidariamente com o comissário. 

Em suma: 

1- Somos de opinião que não deve optar-se pela solidariedade da obrigação de indemnizar, excepto 

quanto à responsabilidade do comitente. 

2- A manter-se a opção, deve o art. 19º passar a 20º, o actual art. 20º, nºs 1 e 2 passar a 19º e o 

artual 20º, nºs 3 e 4 passar  21º. 

6 - Criação de sistemas de protecção: 

- Seguro obrigatório (Artigo 35º) 

A criação de um seguro de responsabilidade profissional semelhante ao que existe na 

maioria dos países, seria recomendável também em Macau.  

Existem actualmente em Macau seguros deste tipo para outros ramos de actividade, como 

por exemplo para advogados, arquitectos e engenheiros. 
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Relativamente ao exercício da medicina no entanto, a criação deste seguro é improvável pelas seguintes 

razões: 

- Qualificação e certificação dos médicos especialistas que poderá ser questionada pelas companhias 

seguradoras. 

- A assunção da culpa, implicita nesta proposta de lei, não é aceite por nenhuma seguradora. 

- A mutualização do seguro e a repartição da responsabilidade pelas companhias de re-seguro é também 

uma provável impossibilidade. 

- A obrigatoriedade da caução das indemenizações em disputa por parte das seguradoras, levam a uma 

imobilização e disponibilidade de capital enorme. 

- O valor do prémio de seguro que em virtude do número de médicos a exercerem em Macau, teria que 

forçosamente ser muito elevado e proibitivo para os profissionais. 

Em alternativa:  

- Criação de um fundo de garantia médica: 

A criação de um fundo de garantia médica, autónomo, a ser accionado em caso de indeminização, 

seria uma solução alternativa ao seguro e simultâneamente, exequivel em Macau. 

Esse fundo deverá ser da responsabilidade da Administração e seria a garantia das indeminizações 

aventualmente atribuidas aos doentes.  

Em caso de erro grosseiro comprovado cometido pelo médico, o fundo poderia sempre accionar o 

médico. 

Assim o fundo funcionaria como garantia para o doente e não para o médico que continuará a ser 

responsável e responsabilizável no exercício da sua actividade. 

Os Serviços de Saúde deverão assegurar um valor mínimo de seguro obrigatório aos médicos e 

prestadores de cuidados de saúde, com valor e critérios a ser definido, tornando-se facultativo o seguro 

adicional voluntário para os medicos e outros profissionais prestadores de cuidados de saúde. 

Conclusão: 

A elaboração deste parecer decorre do espírito de colaboração e contribuição para uma melhoria 

da prestação dos cuidados de saúde à população de Macau, após discussão do texto que nos foi enviado 

pela Comissão de Redação, entre os associados que quiseram participar nesta discussão. 

 

Pela AMLPM 

 

 

 
 

Rui Mota Furtado 
Presidente da Direcção  
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