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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1º: A Ética da Medicina Osteopática consiste no conjunto dos princípios, 

políticas e práticas segundo as quais todos os osteopatas se devem reger e inspirar 

ao exercer a sua profissão. Estas regras aplicam-se tanto ao comportamento 

pessoal como ao exercício da profissão propriamente dita. 

Artigo 2º: As disposições deste Código aplicam-se a todos os osteopatas que 

façam parte da AMO. Estas são enunciativas e não restritivas. Podem ser aplicadas 

por analogia. 

Artigo 3º: O osteopata goza da liberdade de diagnóstico e tratamento. É proibido 

aconselhar exames e tratamentos desnecessários ou realizar serviços 

desnecessários. 

1.2. INDEPENDÊNCIA DOS OSTEOPATAS 

1. O terapeuta, no exercício da sua profissão, é técnica e deontologicamente 

independente e responsável pelos seus atos. 

2. Em caso algum o terapeuta pode ser subordinado à orientação técnica e 

deontológica de estranhos à profissão no exercício das funções clínicas. 

1.2. DEVERES GERAIS DOS OSTEOPATAS 

Artigo 4º: O exercício da arte da Medicina Osteopática é uma missão 

eminentemente humanitária: o osteopata zela, em todas as circunstâncias, pela 

saúde dos indivíduos e da comunidade. Uma conduta moral irrepreensível é 

fundamental nas relações do osteopata com os seus pacientes. O osteopata deve 

exercer a máxima diligência na prática da sua profissão. Tal aplica-se também, 

caso o osteopata seja encarregue, por particulares ou pelo tribunal, de uma missão 

de especialista ou de júri. 

Artigo 5º: O osteopata deve manter-se a par dos avanços científicos da sua 

profissão, a fim de garantir os melhores cuidados aos seus pacientes. Um osteopata 

mantém a sua competência através da formação contínua. 

Artigo 6º: O osteopata deve tratar com a mesma consciência todos os pacientes, 

independentemente da sua condição social, nacionalidade, etnia, género, das suas 

crenças, reputação e dos sentimentos que nutre por eles. 

Artigo 7º: O osteopata deve estar ciente dos seus deveres sociais para com a 

comunidade. As obrigações dos osteopatas para com os seus pacientes são 

geralmente reguladas pela relação contratual entre eles. Pode haver certas 

circunstâncias em que não há relação contratual (por exemplo, no caso de uma 

situação de emergência), mas em qualquer momento os osteopatas têm o dever de 

atuar com precaução, de acordo com os princípios da ética profissional geralmente 

esperados de um osteopata. 

Artigo 8º: A subscrição de uma apólice de seguro profissional de responsabilidade 

civil e de acidentes de trabalho é obrigatória, a fim de lidar com as consequências 
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financeiras que possam surgir das suas responsabilidades profissionais, 

nomeadamente para com o paciente. 

Artigo 9º: O osteopata deve abster-se de qualquer ato suscetível de denegrir a 

honra ou a dignidade da sua profissão, mesmo fora da mesma. 

Artigo 10º: A Medicina Osteopática não pode, em nenhum caso, nem de qualquer 

maneira ser praticada como uma atividade comercial. 

Artigo 11º: Os osteopatas devem manter entre eles relações de boa 

confraternização e assistência mútua. 

 

1.3. A PUBLICIDADE  

Artigo 12º: O osteopata pode ter um sítio ou uma página nas redes sociais da 

internet. A reputação do osteopata é baseada na sua competência profissional e na 

sua integridade. O osteopata deve tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar que toda a informação é positiva, correta e não afeta de forma alguma a 

imagem pública da sua profissão. 

Artigo 13º: 

§ 1: As referências mencionadas em letreiros / placas, blocos de notas, folhas de 

conselhos, listas telefónicas, páginas de internet, etc., são discretas na sua forma e 

conteúdo. O osteopata está proibido, ao preencher um cargo eletivo ou uma função 

administrativa dentro das organizações representativas da osteopatia Portuguesa 

de fazer uso de tal para aumentar os seus clientes. 

§ 2: As indicações aprovadas na placa afixada à porta do consultório de osteopatia 

são exclusivamente o nome, o título de osteopata e a sua eventual pertença a um 

grupo profissional, eventualmente os dias e horários de consultas do osteopata e o 

número de contacto telefónico. Esta placa, de acordo com os costumes das 

profissões liberais, é baseada em medidas não superiores a 36 cm x 45 cm. 

§ 3: São permitidos nas folhas de conselhos, blocos de notas e cartões-de-visita: 

os nomes, o título de osteopata e qualquer outra manchete relativa à osteopatia, 

assim como menções práticas que facilitem as relações com os pacientes. As 

indicações autorizadas num diretório não comercial são exclusivamente os nomes, 

o título de osteopata, contactos e menções práticas que facilitem as relações com 

os pacientes. Nas páginas amarelas, nada pode distinguir um anúncio de outro. É 

proibido chamar a atenção do público por meio de anúncios mais importantes do 

que a simples menção do nome do praticante e endereço. 

§ 4: Nenhuma dessas declarações pode ser incluída numa publicação comercial. 

§ 5: O osteopata não pode mencionar uma competência que não possua, ou 

realizar uma prática osteopática, ou não, para a qual não tenha competência. 

§ 6: Um osteopata que altere o endereço de seu consultório pode alertar os seus 

pacientes pessoalmente, por correio eletrónico, telefone ou publicando na sua 

página da internet a alteração dos contactos. 
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Artigo 14º: Os osteopatas que exerçam em organizações públicas ou privadas 

devem garantir que os métodos de informação utilizados pelas últimas cumprem as 

regras de ética. Os osteopatas cometem uma falha ao tolerar que essas 

organizações usem os seus nomes para fins publicitários. 

Artigo 15º: Qualquer exploração publicitária de um sucesso em benefício de uma 

pessoa, de um grupo ou de uma escola é proibida. O osteopata não pode entregar-

se direta ou indiretamente à publicidade oferecendo os seus serviços. Também não 

se pode tolerar ou permitir que terceiros o façam. Ele não pode permitir que outras 

pessoas usem o seu nome para fins de benefício publicitário ou comercial. 

Artigo 16º: Os osteopatas podem participar numa campanha de saúde, em 

emissões de rádio ou televisão para a educação do público; podem dar palestras e 

publicar artigos científicos, desde que também cumpram as regras da discrição, 

dignidade, tato e prudência próprias da profissão. Não é publicidade proibida o uso 

do nome seguido da qualidade de osteopatia na literatura de estudo ou artigos de 

revisão de carácter científico ou profissional. 

Artigo 17º: É vedado ao osteopata: utilizar o preço de serviço como forma de 

propaganda. 

1: utilizar o preço de serviço como forma de propaganda. 

2: aliciar interagentes mediante propaganda enganosa. 

3: fazer proposta de honorários que caracterizam concorrência desleal. 

 

1.4. PACIENTES / CLIENTES 

Artigo 18º: 

§ 1: O paciente tem a liberdade de escolher o seu osteopata. 

 

§ 2: A recuperação de instalações e equipamentos de um consultório de osteopatia 

deve ser objeto de uma convenção. Este acordo deve prever que o cessionário se 

torne guardião dos registos. Ele concorda em fornecer a qualquer outro praticante 

designado pelo paciente as informações do arquivo que sejam úteis à continuidade 

dos cuidados. 

Artigo 19º: 

§ 1: A aliciação porta-a-porta ou à porta do consultório, para atrair pacientes, sob 

qualquer forma é proibida. 

§ 2: O desvio e tentativa de desvio de pacientes são proibidos. 

§ 3: O osteopata pode receber qualquer paciente no seu consultório. 

 

1.5. O CONSULTÓRIO 

Artigo 20º: O consultório é onde usualmente, o osteopata recebe os pacientes, 

realiza exames, presta conselhos e / ou cuidados. Todas as medidas necessárias 
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serão tomadas em matéria de higiene, qualidade de atendimento e de segurança 

do equipamento utilizado. 

Artigo 21º: O osteopata deve exercer a sua profissão em condições que lhe 

permitam: 

"Garantir a continuidade dos cuidados 

"Praticar um tratamento de qualidade 

"Não minar a dignidade médica ou confraternização 

Artigo 22º: O osteopata deve notificar a AMO sobre os seus vários locais de 

atividade profissional, bem como as suas eventuais referentes alterações. 

Artigo 23º: A prática de osteopatia feirante é proibida. 

Artigo 24º: A prática de osteopatia, tanto preventiva como curativa, é proibida em 

locais ou estabelecimentos comerciais ou seus dependentes, a menos que haja 

aprovação prévia da AMO. 

Artigo 25º: Salvo acordo entre as partes, um osteopata não pode instalar-se no 

consultório abandonado, voluntária ou involuntariamente, por um colega ainda em 

atividade no país. 

Artigo 26º: O consultório deve ter condições que garantam a independência da 

profissão, nomeadamente: 

§ 1: Possuir porta de acesso diferente daquela pela qual se acede a qualquer 

entidade dedicada a outros fins, com exceção do consultório instalado em habitação 

do médico, desde que o respetivo espaço tenha exclusivamente esse fim; 

§ 2: Possuir equipamento adequado ao exercício dos atos terapêuticos propostos, 

sendo o terapeuta livre na sua utilização, sem condicionantes para a realização de 

quaisquer atos complementares por parte de eventuais proprietários do 

equipamento; 

§ 3: Possuir serviços de apoio, nomeadamente salas de espera e lavabos para 

utilização dos doentes, sem que essa utilização seja condicionada pela frequência 

de qualquer entidade 

 

2. A OSTEOPATIA AO SERVIÇO DO PACIENTE 

2.1. PRINCÍPIO GERAL 

Artigo 27º: O terapeuta que aceite o encargo ou tenha o dever de atender um 

doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo sempre 

com correção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, 

conservar a vida e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente nos 

doentes sem esperança de cura ou em fase terminal, no pleno respeito pela 

dignidade do ser humano. 

 

2.2. RELAÇÃO COM O PACIENTE 
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Artigo 28º: A liberdade de escolha do osteopata por parte do paciente é um 

princípio fundamental da relação com o paciente. Todos os osteopatas devem 

respeitar essa liberdade de escolha e garantir que esta seja preservada. 

Artigo 29º: Salvo em casos de emergência e em caso de negligência dos seus 

deveres de humanidade, um osteopata tem sempre o direito de recusar os seus 

cuidados por motivos pessoais ou profissionais. Da mesma forma, o osteopata pode 

libertar-se da sua missão desde que informe o paciente ou o seu círculo, que 

garanta a continuidade de cuidados e forneça todas as informações relevantes ao 

osteopata que o sucedeu. 

Artigo 30º: O osteopata deve esforçar-se por informar o paciente das razões de 

qualquer medida de diagnóstico ou terapêutica proposta. O osteopata é livre para 

usar a linguagem que acredite ser mais adequada para a compreensão do paciente. 

O tratamento de um paciente só é permitido com o seu consentimento, exceto em 

caso de emergência. Neste caso, os osteopatas devem tomar precauções 

explicando o tratamento que se propõem a administrar, e nunca devem abusar do 

consentimento de um paciente em violação da sua liberdade de recusar o 

tratamento ou ignorando a sua opinião. Se o paciente recusa um exame ou 

tratamento proposto, o osteopata pode libertar-se da sua missão em conformidade 

com o artigo 25º. 

Artigo 31º: Quando o paciente é menor de idade ou possui algum tipo de 

incapacidade e se é impossível ou inconveniente obter o consentimento do seu 

representante legal, o osteopata presta os cuidados adequados com os ditames da 

sua consciência. 

Artigo 32º: Livremente escolhido pelo paciente ou imposto por força de uma lei, 

regulamento administrativo ou das circunstâncias, o osteopata age sempre com 

correção e compreensão; abstém-se, exceto implicações terapêuticas formais, de 

qualquer intrusão em questões de família; Proíbe-se de ferir as convicções 

filosóficas, religiosas ou políticas. O osteopata tem o dever de ser objetivo. 

Artigo 33º: livremente escolhido ou não, o osteopata dá ao seu paciente a 

assistência de todo o seu saber, experiência e dedicação no seu relacionamento 

com o paciente. 

Artigo 34º: O terapeuta respeitará o desejo do doente de fazer-se acompanhar 

por alguém da sua confiança, exceto quando tal possa interferir com o normal 

desenvolvimento do ato terapêutico. 

 

2.2. QUALIDADE DOS CUIDADOS 

Artigo 35º: Aceitando tratar o paciente, o osteopata compromete-se a fornecer 

cuidados atentos, conscienciosos e consistentes com evidências atuais e adquiridas 

da ciência. 

Artigo 36º: Exceto força maior, o osteopata não pode praticar a sua profissão em 

condições que comprometem a qualidade do atendimento. Ele deve evitar 

ultrapassar a sua competência. 
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Artigo 37º: O osteopata deve garantir a prevenção do desenvolvimento de 

qualquer toxicomania. 

Artigo 38º: O osteopata deve evitar aconselhar mais consultas do que as 

necessárias para o tratamento. 

Artigo 39º: Causar deliberadamente a morte de um paciente, qualquer que seja a 

motivação, é um ato criminoso. Este ato não encontra nenhuma justificação no 

facto de ser expressamente solicitado pelo paciente. 

 

2.3. O ARQUIVO MÉDICO 

Artigo 40º: O osteopata deve manter um registro médico para cada paciente. 

Artigo 41º: O osteopata que estabeleceu e completou por si próprio o registro 

médico é responsável pela sua conservação. Ele decide a transferência da 

totalidade ou parte dos seus elementos, tendo em conta o respeito do sigilo 

profissional. 

Artigo 42º: Em contrapartida, se os registros médicos são fruto de trabalho de 

uma equipa e se estão centralizados num estabelecimento de saúde ou noutra 

instituição, apenas os osteopatas que são chamados a prestar cuidados aos doentes 

podem ter acesso aos mesmos. O conteúdo destas pastas e a sua conservação só 

pode ser confiado por estes osteopatas a pessoas igualmente abrangidas pelo sigilo 

profissional. 

Artigo 43º: O osteopata deve, a pedido ou com o consentimento do paciente, 

comunicar, num curto espaço de tempo, a um outro terapeuta, ou ao seu próprio 

sucessor, todas as informações necessárias para completar o diagnóstico ou para 

prosseguir com o tratamento. 

Artigo 44º: O osteopata, quando julgar necessário ou a pedido do próprio 

paciente, pode dar ao paciente, na medida em que o seu interesse o exija, os 

elementos objetivos do registo médico, tais como radiografias e resultados de 

exames. 

Artigo 45º: O osteopata pode usar o registo médico para o seu trabalho científico, 

desde que não conste nas suas publicações, qualquer nome ou quaisquer detalhes 

que permitam a identificação dos pacientes por terceiros. 

Artigo 46º: O osteopata guiado pelo interesse científico, pode revelar a terceiros 

determinadas informações provenientes do registo médico, do qual é responsável, 

desde que o sigilo profissional seja garantido. 

Artigo 47º: O osteopata não tem qualquer vínculo para com os elementos médicos 

do arquivo, em caso de não-pagamento de honorários. 

Artigo 48º: O osteopata deve manter registros médicos durante 10 anos; quando 

aplicável, deve garantir que, ocorrendo a destruição de registros, o sigilo 

profissional é garantida. 
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Artigo 49º: Quando as instalações e equipamentos de um consultório de 

osteopatia são objeto de uma recuperação, o cessionário deverá, em relação ao 

registro médico, cumprir com os requisitos do artigo 16. 

 

2.4. OUTROS TERAPEUTAS 

Artigo 50º: Todos os osteopatas devem garantir que seja permitido ao paciente 

escolher livremente qualquer outro terapeuta em todas as circunstâncias. Os 

osteopatas ajudam, em consciência, o paciente nesta escolha. 

 

2.5. Sigilo Médico 

Artigo 51º: O segredo médico exigido ao osteopata é de conhecimento público. Os 

osteopatas têm o dever de manter todas as informações e exames de pacientes 

totalmente confidenciais. O segredo médico impõe-se em qualquer circunstância 

aos terapeutas consultados por um paciente. 

Artigo 52º: O sigilo médico da osteopatia inclui tanto o que o paciente lhe disse ou 

confidenciou como o que o osteopata poderá descobrir em resultado de exames ou 

investigações às quais proceda ou faça proceder. 

Artigo 53º: Segredo médico estende-se a tudo o que o osteopata viu, conheceu, 

aprendeu, constatou, descobriu ou capturou no curso de ou em conexão com o 

exercício de sua profissão. É o dever dos osteopatas nunca abusar dessa confiança 

de qualquer forma. 

Artigo 54º: O osteopata é libertado de sigilo profissional em todos os casos de 

exceção previstos na lei. 

Artigo 55º: Quando o osteopata acredita que um menor de idade está sujeito a 

abuso, privação de alimentos ou cuidados, notificará os pais ou responsáveis ou as 

autoridades judiciais. Se o osteopata é informado de uma tentativa de sequestro 

arbitrária ou de uma tentativa de envenenamento, deve informar as autoridades 

judiciais. A motivação do osteopata neste caso será essencialmente a proteção da 

vítima. 

Artigo 56º: A comunicação de um diagnóstico ou de informações médicas pode ser 

feita dentro dos limites estritos, absolutamente essenciais: 

"Ao representante legal ou quando o paciente está incapacitado ou inconsciente; 

"Ao médico encarregue de uma missão de peritagem judicial, quando a 

comunicação está limitada a dados médicos objetivos diretamente relacionados com 

a finalidade específica da peritagem, e com a aprovação prévia do paciente; 

"De forma anónima para organizações com fins científicos. A confidência de um 

paciente nunca será revelada. 

Artigo 57º: O osteopata convocado perante as autoridades judiciais para depor 

sobre factos abrangidos pelo segredo médico, pode recusar-se a fazê-lo, por razões 

de confidencialidade. 
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Artigo 58º: A declaração do paciente libertando o seu osteopata do segredo 

médico não é suficiente para libertar o osteopata da sua obrigação. 

Artigo 59º: A morte do paciente não desvincula o osteopata do segredo e os 

herdeiros não o podem desvincular nem dispor do mesmo. 

Artigo 60º: O osteopata tem o direito mas não a obrigação de remeter 

diretamente ao paciente que o solicite um certificado a respeito do seu estado de 

saúde. Ele tem o direito de decidir sobre o conteúdo e a oportunidade de o dar ao 

paciente. Quando o certificado for solicitado pelo paciente, a fim de lhe permitir 

obter benefícios sociais, o osteopata está autorizado a remeter-lho revelando 

prudência e discrição na sua elaboração. 

Artigo 61º: Osteopatas convocados a comparecer ou depor em matéria disciplinar 

devem, na medida do permitido pelas regras do segredo médico para com os seus 

pacientes, revelar todos os factos relevantes para a investigação. 

Artigo 62º: O osteopata irá garantir que os seus colaboradores respeitem os 

requisitos do sigilo. 

 

2.6. OS HONORÁRIOS 

Artigo 63º: O osteopata fará prova de moderação e discrição na definição dos 

seus honorários. Dentro desses limites, pode ter em conta a importância dos 

serviços prestados, a situação económica do paciente, a sua própria reputação e as 

circunstâncias. Ele não vai recusar uma explicação ao paciente ou aos seus 

representantes acerca do valor dos honorários. 

Artigo 64º: O osteopata mantém a propriedade plena dos seus honorários, quer 

sejam recebidos diretamente ou através de um agente. 

Artigo 65º: O osteopata estabelece em princípio pessoalmente as suas faturas. Se 

utiliza pessoal ou um serviço administrativo, estes devem agir sob o seu controle e 

sob a sua responsabilidade pessoal. 

Artigo 66º: O osteopata remete ou faz remeter os seus honorários estaduais 

dentro do ano da entrega. Para a sua recuperação, abstém-se de fazer uso de 

formas ou processos que não respeitem a dignidade devida à relação entre 

pacientes e osteopatas. 

Artigo 67º: O osteopata pode exigir uma indemnização por uma visita a casa que 

se torna inútil ou um compromisso perdido, se este não foi cancelado em tempo 

útil. 

Artigo 68º: Em caso de consulta entre osteopatas ou participantes de uma 

intervenção, cada osteopata exige os seus próprios honorários. 

Artigo 69º: Se vários osteopatas colaboram no diagnóstico ou tratamento e é feita 

uma nota coletiva, o valor dos honorários cobrados por cada osteopata deve lá ser 

mencionado. 
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Artigo 70º: A solicitação de honorários claramente excessivos constitui uma 

violação da integridade e discrição e pode levar à imposição de uma sanção 

disciplinar. Onde existem os costumes locais, os osteopatas abstêm-se de qualquer 

ato que constitua um abuso do direito de definir os seus honorários a um valor 

mais baixo e em particular qualquer ato pelo qual solicitem pacientes, relatando 

qualquer forma, fixando os seus honorários a uma taxa sistematicamente mais 

baixa, sob pena de estarem a prejudicar a dignidade da profissão e desacreditar 

aquele que formulou o pagamento irrisório. 

 

Artigo 71º: É habitual que os osteopatas não cobrem honorários por tratamentos 

a familiares próximos, colegas e pessoal, bem como colegas de profissão ou 

pessoas a seu cargo. O osteopata pode, porém, pedir uma indemnização das suas 

despesas. Pode também, exceto para seus familiares próximos, cobrar montantes 

competitivos com aqueles assumidos por terceiros.  

Artigo 72º: A partilha de honorários entre osteopatas é permitida se corresponder 

a um serviço prestado diretamente ou indiretamente ao paciente no âmbito de um 

tratamento coletivo. Além deste caso, a aceitação, oferta ou demanda uma partilha 

de honorários, mesmo que não seja posta em prática, constitui uma falta grave. 

Artigo 73º: Qualquer dicotomia é proibida. 

Artigo 74º: Quando a remuneração do osteopata é pré-fixada, esta não pode ter o 

efeito de subordinar a sua atividade profissional aos interesses financeiros de 

pessoas singulares ou coletivas que o remuneram. Estas não podem obter qualquer 

benefício, explorando a diferença entre as remunerações cobradas como agente 

para o osteopata e da taxa padrão para isso. Só os custos razoáveis resultantes da 

atividade Osteopática podem justificar a diferença, se eles são conhecidos e 

aprovados pelo osteopata. A taxa normal não pode ser inferior á remuneração 

correspondente ao osteopata no caso duma sessão de trabalho habitual para uma 

atividade similar. Qualquer contrato ou estatuto tratando da taxa padrão dos 

osteopatas deve obrigatoriamente, antes da sua conclusão ou de adesão pelos 

osteopatas, ser submetida para análise por parte da AMO. 

Artigo 75º: Sem prejuízo do disposto no artigo 68, se for aprovado um agregado 

de honorários, por parte de um grupo de osteopatas, este só pode incluir os 

osteopatas em atividade, na assistência aos pacientes. O acordo de parceria deve 

ser apresentado à AMO. Este último irá garantir o cumprimento das regras 

estabelecidas no código deontológico. Examina, nomeadamente, se as condições 

para a livre escolha por parte do paciente e a independência do osteopata são 

cumpridos. Também garante que esta forma de associação não dá lugar à 

exploração da atividade de alguns membros do grupo por outros, ou a práticas que 

dão origem ao abuso de liberdade de diagnóstico e terapêutica. 

Artigo 76º: O terapeuta chamado ao domicílio do doente, tendo comparecido 

atempadamente, goza do direito a honorários mesmo que, por motivo alheio à sua 

vontade, não chegue a prestar assistência. 

Artigo 77º: É considerada violação ética grave a partilha de honorários 

(dicotomia), traduzida na perceção de vantagens financeiras, patrimoniais ou 

outras, pela referenciação do doente. 
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2.7. PESQUISA CIENTÍFICA EM SERES HUMANOS 

Artigo 78º: As pesquisas científicas em seres humanos saudáveis só são elegíveis 

se o sujeito é maior de idade, está em posição de dar o seu consentimento livre e 

em condições que lhe dão a capacidade de lidar com qualquer complicação. Quando 

o paciente é menor de idade ou possui algum tipo de deficiência, o consentimento 

do seu representante legal é necessário. 

Artigo 79º: Os pacientes esperam do osteopata alívio ou cura. Não podem de 

forma alguma ser usados sem o seu consentimento para a única finalidade de 

observação e pesquisa. 

Artigo 80º: A ética profissional proíbe todas as pesquisas que podem danificar a 

integridade física ou psíquica ou a consciência moral do sujeito, ou pôr em perigo a 

sua dignidade. 

 

3. O OSTEOPATA SERVINDO A COMUNIDADE 

3.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL E ECONÓMICA DO OSTEOPATA 

Artigo 81º: O osteopata, além de respeitar os direitos inalienáveis da pessoa 

humana deve cumprir os seus deveres para com a comunidade. 

Artigo 82º: Todos os osteopatas devem esforçar-se para melhorar a qualidade do 

atendimento, independentemente do meio em que trabalhem. O osteopata exerce 

uma profissão liberal. Seja qual for o seu estatuto, o osteopata deve assumir total 

responsabilidade pelas ações de sua profissão. 

§ 1 º: O osteopata pode praticar como independente, assalariado, funcionário ou 

agente de um serviço público. 

§ 2 º: O osteopata independente, total ou parcialmente, pratica a sua profissão 

sem estar sujeito às regras de direito público ou de um contrato de trabalho. Ele 

pode exercer a sua profissão quer sozinho, quer como colaborador de um ou mais 

colegas registados numa associação profissional de osteopatas, ou mesmo em 

associação. 

§ 3 º: Trabalhando por conta de outrem, o osteopata deve ser extremamente 

cuidadoso para garantir a liberdade de suas decisões. O fato de se ter conformado 

às ordens do empregador, não poderia ser considerado uma justificação. 

Artigo 83º: Os osteopatas devem garantir, individualmente e coletivamente, a 

promoção da saúde da população. 

Artigo 84º: A pedido de um paciente, o osteopata escreve com conhecimento e 

objetividade, todos os documentos úteis para a obtenção de benefícios. 

Artigo 85º: Sem prejuízo do disposto no artigo 32, relativo á liberdade de 

diagnóstico e tratamento, o osteopata deve estar ciente de suas responsabilidades 

sociais. A existência de um seguro privado ou público não deve levar às 
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derrogações das disposições do artigo 32, relativo ao abuso de liberdade de 

diagnóstico e tratamento. 

 

3.2. A OSTEOPATIA PREVENTIVA 

Artigo 86º: Todos os osteopatas devem estar atentos tanto ao aspeto preventivo e 

educativo da sua missão, como ao aspeto terapêutico. 

Artigo 87º: No espírito de uma consulta médico-social, o osteopata está 

autorizado a transmitir, com o consentimento da pessoa em causa, ao médico do 

trabalho ou ao médico da inspeção escolar, as informações que considera úteis 

relativas ao paciente. 

 

3.3. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, SERVIÇO PERMANENTE E ASSISTÊNCIA DE 

EMERGÊNCIA 

Artigo 88º: O osteopata é o único responsável pelo tratamento dado ao paciente. 

Ele não pode, sob quaisquer circunstâncias delegar as suas funções a um não-

qualificado. A responsabilidade do osteopata mantém-se plena, mesmo enquanto 

supervisiona um estagiário, desde que este não se afaste das suas instruções, nem 

exceda os limites da sua competência. 

Artigo 89º: A continuidade dos cuidados é um dever. Cabe a cada osteopata 

tomar as medidas necessárias, conforme apropriado, para assegurar essa 

continuidade aos seus pacientes. É dever do osteopata, em caso de ausência 

temporária do seu consultório, garantir que as medidas adequadas foram tomadas 

para permitir que o paciente possa receber o tratamento. 

Artigo 90º: Serviços permanentes podem ser estabelecidos por um lado para 

permitir aos osteopatas garantir a continuidade dos cuidados, e em segundo lugar, 

para atender aos apelos urgentes. 

Artigo 91º: A organização destes serviços é confiada às organizações profissionais 

ou organizações locais estabelecidas para o efeito. O modo de funcionamento 

desses serviços e os seus turnos devem ser comunicados à AMO. 

 

3.4. PERITAGEM 

3.4.1 A SUA MISSÃO 

Artigo 92º: O osteopata responsável pela avaliação osteopática de uma pessoa ou 

pela realização de qualquer exploração corporal, pelo controlo de um diagnóstico ou 

tratamento por conta de uma seguradora, está sujeito às disposições deste código. 

Ele não pode aceitar uma missão oposta à sua ética profissional. 

Artigo 93º: 
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§ 1 º: O osteopata encarregado de uma missão tal como qualificada no artigo 86 

deve recusar a avaliação de qualquer pessoa com quem poderia ou teria tido 

relações suscetíveis de influenciar a sua opinião. 

§ 2 º: O osteopata não pode aceitar uma missão de perito jurídico relativamente a 

uma pessoa que já tenha examinado noutro âmbito. 

Artigo 94º: O osteopata mandatado para realizar uma das tarefas previstas no 

artigo 86, deve manter a sua independência profissional relativamente ao seu 

mandato, bem como a eventuais terceiros. As conclusões que apresentar devem 

depender da sua consciência. 

3.4.2 A RELAÇÃO COM O PACIENTE 

Artigo 95º: O osteopata responsável por uma das missões nos termos do artigo 

86 deve notificar a pessoa interessada em que qualidade atua e dar a conhecer a 

sua missão. 

Artigo 96º: O osteopata designado nos termos do artigo 86 não pode usar o seu 

cargo para angariar clientes para si mesmo ou outros e, particularmente, para as 

seguradoras ou instituições com as quais colabora. Deve abster-se de qualquer 

ação suscetível de influenciar a escolha livre do paciente. 

 

4. RELAÇÃO ENTRE OSTEOPATAS 

4.1. A CONFRATERNIDADE 

Artigo 97º: A confraternidade é um dever primordial, deve ser exercida com 

respeito pelos interesses do paciente. A confraternidade é feita com todo o respeito 

pela personalidade profissional do colega e com o desejo constante de desenvolver 

relações de cortesia entre pessoas de profissão idêntica. 

Artigo 98º: Os osteopatas devem assegurar a assistência moral entre si-mesmos: 

têm o dever de defender um colega injustamente atacado. É proibida a calúnia de 

um colega, a sua difamação ou tornar-se o eco de palavras que possam prejudicá-

lo no exercício da sua profissão. Um desacordo profissional não pode dar origem a 

controvérsias públicas. 

§ 1 º: Apesar de um osteopata poder ter ideias críticas legítimas acerca da 

competência de um colega, não é ético comunicar esta opinião a terceiros. Um 

osteopata que tenha conhecimento de críticas relativamente à competência de um 

colega deve sempre agir com discrição e não deve, em nenhum caso, formular uma 

opinião. 

§ 2 º: A confraternidade não impede a crítica, desde que esta seja exercida com 

sabedoria e permaneça objetiva. Não é admissível a crítica formulada com o 

objetivo de denegrir a credibilidade de um colega para com os seus familiares, ou 

contendo exageros que sistematicamente difamem o trabalho de outrem. A 

veracidade de uma crítica deve ser apreciada tendo em conta as circunstâncias nas 

quais foi emitida e as intenções do seu autor. 
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Artigo 99º: É de boa confraternidade substituir, quando possível, um colega 

temporariamente impedido. 

Artigo 100º: Todos os osteopatas devem estar cientes dos limites dos seus 

conhecimentos e possibilidades; só podem agir em função dos mesmos. Os 

osteopatas devem ter consciência das suas responsabilidades e apenas aceitar os 

pacientes que julgarem razoável acompanhar em tratamento. 

Artigo 101º: Se o estado do paciente o justificar, o osteopata deve aconselhá-lo a 

efetuar exames complementares de diagnóstico ou a consultar uma terapêutica 

específica. O osteopata deve, com o acordo do paciente, sem atraso prejudicial, 

encaminhá-lo para um terapeuta competente. 

 

4.2. O OSTEOPATA SUBSTITUTO 

Artigo 102º: O osteopata que substitui um colega ausente ou doente deve ser 

devidamente qualificado. 

Artigo 103º: Apenas o osteopata substituto tem direito à remuneração, a partilha 

de honorários nunca se admite. Quando o espaço, pessoal ou equipamento médico 

lhe são disponibilizados, uma indemnização equitativa pode ser-lhe pedida. 

Artigo 104º: Exceto acordo prévio escrito, estabelecido entre os interessados, o 

osteopata substituto não pode usar estas circunstâncias para desviar a clientela do 

osteopata substituído. 

Artigo 105º: Exceto acordo prévio escrito, estabelecido entre os interessados, o 

osteopata estagiário não pode usar estas circunstâncias para desviar a clientela do 

osteopata que o recebeu. 

 

4.3. ASSOCIAÇÕES DE OSTEOPATAS 

Artigo 106º: Os osteopatas podem associar-se com o único objetivo de facilitar o 

exercício da sua profissão, pela organização dos meios necessários em comum. As 

associações nunca podem dar lugar à uma exploração comercial do osteopata. 

Artigo 107º: É desejável que qualquer convenção de associação entre osteopatas 

seja declarada por escrito. Além de consistir em prova, o documento escrito 

permite também às diferentes partes a resolução prévia de certas questões 

precedentemente negligenciadas, suscetíveis de acarretar, no futuro, controvérsias 

árduas. Exceto acordo prévio escrito estabelecido entre os interessados, o 

osteopata demissionário de uma associação ou de um consultório comum, não se 

pode instalar em circunstâncias tais que seja favorecido o desvio da clientela do seu 

ou dos seus antigo(s) associado(s) ou colegas(s). 
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5. RELAÇÕES DOS OSTEOPATAS COM TERCEIROS 

5.1. CONTRATOS COM ESTABELECIMENTOS DE CUIDADOS 

Artigo 108º: Qualquer convenção entre osteopatas e instituições de cuidados deve 

ser formulada por um contrato escrito. Os estatutos, contratos e regulamentos 

internos devem encontrar-se conformes aos códigos de Deontologia. Qualquer 

cláusula em oposição com as obrigações éticas do osteopata para com o seu 

paciente é proibida. 

Artigo 109º: Desde que o osteopata utilize os recursos humanos, espaços e 

equipamentos que não lhe pertencem, total ou parcialmente, as condições deste 

uso são definidas num estatuto ou numa convenção. Apenas as despesas reais 

podem ser objeto de indemnização e essa não pode ser ligada ao montante dos 

honorários recebidos. 

Artigo 110º: Nenhuma disposição estatutária, contratual ou regulamentar pode 

limitar a escolha dos meios a disponibilizar, seja para o estabelecimento do 

diagnóstico, para a implementação do tratamento e da sua execução, ou para 

consulta de um praticante que não pertence à instituição. 

Artigo 111º: Qualquer cláusula que reconheça, para julgar contestações de foro 

deontológico entre osteopatas, uma competência a um poder de direção ou a 

qualquer outro colega é proibida. 

 

5.2. RELAÇÕES COM OS MEMBROS DAS PROFISSÕES MÉDICAS E PARAMÉDICAS 

Artigo 112º: Nas suas relações profissionais com os membros das profissões 

médicas e paramédicas, os osteopatas zelam pela existência de relações de perfeita 

cooperação. 

Artigo 113º: Nenhum osteopata pode usar o título de “Doutor em Medicina” de 

forma direta ou indireta, exceto se for igualmente titular de um diploma de 

medicina, cirurgia e parteiro. Da mesma forma, nenhum osteopata pode usar o 

título de “Doutor em Osteopatia”. 

 

TITULO V: 

Artigo 114º: As dúvidas na observância desde código e os casos omissos serão 

resolvidos pela associação. 

Artigo 115º: Competirá à associação firmar jurisprudência quanto aos casos 

omissos e fazê-la incorporar a este código. 

Artigo 116º: O presente código poderá ser alterado pela associação, por iniciativa 

própria ou da categoria. 
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6. RESPEITO PELO CÓDIGO DEONTOLÓGICO – SANÇÕES 

Artigo 117º: Para além dos estatutos e do regulamento interno, os membros da 

associação deverão igualmente conformar-se às diretivas do código deontológico 

estabelecido pela direção da AMO. 

Artigo 118º: será remetido a cada membro uma cópia destes documentos, no 

momento da sua adesão. Cada membro deve tomar conhecimento destas diretivas 

e deve respeitá-las de forma rigorosa. 

Artigo 119º: qualquer modificação decidida pela direção será comunicada a todos 

os membros de forma o mais eficiente possível. 

Artigo 120º: qualquer inobservação dos estatutos e/ou do regulamento interno 

assim como do código deontológico, qualquer atentado aos interesses da AMO e 

dos seus membros e qualquer caso de má conduta notória serão examinados pela 

Direção da AMO e, se necessário, sancionados através de uma repreensão, de uma 

suspensão ou exclusão da AMO, segundo as disposições fixadas pelos estatutos. 


