
Uma visão da panóplia de direitos dos doentes 

 
 “Precisar de dominar os outros é precisar dos outros. “  

(Fernando Pessoa) 
 

 As dificuldades dos profissionais de saúde, geradoras de antagonismos pautados pela 

relação profissional-doente devem ter como foco principal a promoção e a proteção da saúde. 

Devem também ser tidas em conta a dignidade da pessoa, a recusa voluntária, curativa, 

reabilitativa e preventiva, de forma não estigmatizante, a satisfação pela cuidada informação 

do doente/utente no seu diagnóstico, prognóstico e terapêutica, com o respeito pelas suas 

crenças religiosas, culturais e/ou filosóficas, bem como a sua orientação sexual. Mais ainda, 

preservando a sua privacidade, intimidade e história de vida, nunca menosprezando o apoio 

necessário e securizante dos seus acompanhantes, independentemente de características 

físicas, sociais, emocionais, culturais ou religiosas, sem barreiras que impeçam os acessos 

igualitários.  

 O respeito pela dignidade humana, ética e solidariedade humana que define a relação 

entre pessoas, ultrapassa os limites ténues da satisfação imediata, precisa, respeitada e 

adequada. Assim, o acesso não deve ser restrito, com a autonomia necessária para o poder da 

decisão, salvo excepções moralmente comprovadas. A autonomia é conseguida pela 

concepção contemporânea de cidadão livre, dada a informação objectiva, compreensiva e 

clara que lhe é disponibilizada e que o torna habilitado à decisão consciente e informada. A 

tolerância e dedicação também devem ser reflectidas em função da compreensão das 

circunstâncias. Reconhece-se a primazia ao bem-estar físico, psíquico e social, à necessidade 

humana (física, psíquica e/ou afetiva), não comprometendo a sua desumanização, nem 

fomentando qualquer tipo de barreiras de acordo com a sua individualidade e com as suas 

vulnerabilidades (arquitetónicas, relacionais e/ou comunicacionais). Do doente tem de ser 

aceite, e aceite com normalidade, o pedido de segundo parecer/opinião, com um poder 

indiscriminável da possibilidade de reclamação.  

 Tratar cada doente de acordo com a sua singularidade específica é um princípio 

fundamental – compreender e abordar um Eu diferente de todos os Outros, aceitando as suas 

estratégias e limites. Contudo, todos os demais devem ser consolidados com os deveres do 

próprio cidadão, na medida em que esta relação só se estabelece dada a condensação de 

ambos numa normal relação quotidiana básica e diária que se pretende que seja, claro estrá, 

uma relação de confiança.   
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