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SAUDE:
QUE LEI?
Neste número da Revista aparecem três documentos importantes que os médicos devem conhecer.
É sabido que foi publicado o Decreto-Lei das Carreiras Médicas.
Não nos interessa neste momento voltar à crítica de um diploma elaborado sem qualquer conhecimento e
muito menos colaboração da Ordem dos Médicos. Véremos o que o futuro nos reserva, mas lutaremos com toda a
firmeza para neutralizar os aspectos mais gravosos desse Decreto-Lei, muito especialmente no que se refere aos
Médicos jovens.
Os documentos que refiro são:
1) A Lei de Bases da Saúde apresentada pelo Governo à Assembleia da República;
2) A crítica na generalidade e na especialidade feita a esse documento pela Ordem dos Médicos, e
3) o projecto de Lei de Bases, também da responsabilidade do Conselho Nacional Executivo.

Estes dois documentos da Ordem foram oficialmente entregues ao Ministro da Saúde e ao Grupo Parla
mentar do PSD.
A influência que uma Lei de Bases de Saúde tem no tipo de assistência médica prestada à população, na
liberdade de exercício e nas condições de trabalhos dos profissionais dedicados a esta área tão importante justifica
que dediquemos parte de uma Revista da Ordem a este tema. É nosso dever informar os Colegas do que se está
a passar.
Entendeu o Governo levar à Assembleia da República um projecto de Decreto-Lei de Bases de Saúde. Ao
tomar essa iniciativa, o Executivo recorda o programa de Governo, onde assumiu o compromisso de tomar as ini
ciativas necessárias às alterações da Lei do Serviço Nacional de Saúde, tendo em vista o estabelecimento de um sis
tema de Saúde que visasse, antes do mais, privilegiar os utentes dos Serviços e garantir a efectiva igualdade de
todos no acesso aos cuidados de saúde.
E para cumprir essa promessa, avançou com a Proposta de Lei n. º 127 V, «em grande parte viabilizada»,
lê-se no preâmbulo, «pela revisão da Constituição». Sem entrar aqui em pormenores -esses estão referidos na
análise crítica do documento - entende a Ordem dos Médicos que o espírito da proposta, apesar das liberdades
legislativas conferidas pela citada revisão constitucional, não tem o carácter ambicioso e inovador referido pelo
legislador. Além disso, é um documento que, em alguns pontos, enferma de um evidente desenquadramento da
realidade nos países mais desenvolvidos.
Foi justamante para que as críticas não se limitassem a elementares comentários avultas, que a Ordem dos
Médicos elaborou um documento onde o texto do Governo é analisado base por base. E fez uma proposta que se
afasta, na filosofia e na prática, da Lei Governamental que começará a ser discutida na especialidade dentro de
pouco tempo.
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INTEGRAÇÃO EUROPEIA E
SISTEMA JURÍDICO PORTUGUÊS
Intervenção proferida pelo Dr. José Manuel Durão, consultor jurídico da
Ordem dos Médicos, durante os trabalhos do XII Congresso Nacional da Medi
cina. Aquele jurista abordou uma questão importante para a Classe no momento
presente - as consequências directas da adesão de Portugal às comunidades
europeias
• DR. MANUEL DURÃO
1. Com a adesão de Portugal às
Comunidades Europeias, colocam
-se, como todos bem sabemos,
grandes problemas para o nosso
país, que, quer do ponto de vista
económico quer do ponto de vista
social, vão ter e já têm importantes
repercussões nas várias actividades
profissionais.
Foi, por isso necessário iniciar-se
a harmonização da nossa ordem
interna com os vários quadros jurí
dicos comunitários, através da apli
cação em Portugal das diversas
Directivas do Conselho das Comu
nidades que constituem normas de
aplicação imediata - exceptuando
casos concretos em que o Acto de
Adesão prevê uma vigência diferida
no tempo.
Estas considerações, necessaria
mente breves, constituem uma
introdução de carácter geral ás
questões que directamente interes
sam a este congresso, questões essas
que respeitam concretamente ao
exercício profissional da actividade
de médico.
Nesta matéria assumem especial
relevância as regulamentações das
condições de acesso e de exercício
da actividade de médico, e de
médico especialista bem como o sis
tema de reconhecimento mútuo de
diplomas.
2. Antes, porém, de nos referirmos às
respectivas Directivas Comunitá
rias e legislação nacional, terá todo
o interesse aflorar as duas questões
de ordem jurídica fundamentais
que decorrem da adesão de Portu
gal à C. E. E. nesta matéria. São elas
o direito de estabelecimento e o
direito à livre prestação de serviços:
a) Conforme dispõe o Art.º 52
do Tratado de Roma, a liberdade
de estabelecimento compreende
tanto o acesso às actividades não
assalariadas e o seu exercício, como
a constituição e a gestão de empre
sas e sociedades, nas mesmas condi
ções definidas na legislação do país
de estabelecimento para os seus
próprios nacionais.
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Temos assim que, este direito
pressupõe a deslocação de nacio
nais de um Estado Membro para
outro Estado Membro (que é o
Estado Membro de acolhimento) e
implica uma ligação duradoura e
permanente a este último Estado.
b) O direito à livre prestação de
serviços engloba as prestações que
são normalmente realizadas
mediante remuneração, n a medida
em que não sejam reguladas pelas
disposições relativas à livre circula
ção de mercadorias de capitais e de
pessoas.
No conceito de serviços o Tra
tado de Roma integra expressa
mente as actividades das profissões
liberais (Art.º 69.º).
Nesta matéria prevê-se que, para
a prestação de serviços o profissio
nal possa exercer temporariamente
a sua actividade no Estado Membro
de acolhimento nas mesmas condi
ções que esse Estado impõe aos
seus próprios nacionais.
Quer isto dizer que os serviços,
tanto podem ser prestados sem des
locação ao Estado Membro de
acolhimento, como com deslocação
embora temporária e precária e
determinada pela natureza da pres
tação desse mesmo serviço.
Estas disposições constantes do
Tratado de Roma pressupõem um
princípio fundamental que é o prin
cípio da não discriminação em fun
ção da nacionalidade.
Interessa, finalmente referir que
o Tratado de Roma prevê que as
disposições relativas ao direito de
estabelecimento e livre prestação de
serviços não sejam aplicáveis às
actividades que num Estado Mem
bro estejam ligadas, mesmo que
ocasionalmente, ao exercício da
autoridade pública.
É o que se chama excepção de
ordem pública e abrange, por
exemplo, actividade de notário, de
segurança pública e de proibição de
acesso à saúde pública.
A respeito desta excepção, apli
cável ao direito de estabelecimento
e da livre prestação de serviços,
deve referir-se que o Tratado de

Roma consagra que as medidas
excepcionais fundamentadas no
exercício da autoridade pública não
são prejudicadas pelas disposições
comunitárias relativas ao exercício
daqueles direitos.
E, assim, criou-se a chamada teo
ria dos actos destacáveis segundo a
qual se, no exercício de determi
nada actividade o profissional se vê
confrontado com a prática de actos
concretos de autoridade pública,
estes actos são destacados dessa
actividade, isto é, podem não ser
exercidos pelo profissional em apli
cação do princípio de excepção da
ordem pública.
Porém, o facto de estes actos
destacáveis serem retirados concre
tamente de certo exercício profis
sional, não prejudica este no seu
normal desenvolvimento relativ
mente ao seu restante conteúdo
funcional.
3. Abordadas, ainda que brevemente,
as questões relativas ao direito de
estabelecimento e à livre prestação
de serviços, interessa focar, como
se disse, as Directivas aplicáveis à
actividade de médico, bem como
analisar a sua implementação na
ordem jurídica interna.
Essas Directivas regulamentam o
reconhecimento mútuo dos diplo
mas, certificados e outros títulos de
médico, as medidas relativas ao
efectivo exercício do direito de esta
belecimento e de livre prestação de
serviços, (Directiva n.º 75/362)
coordenam as disposições legislati
vas e regulamentares relativas à
actividade profissional de médico,
(Directiva n.º 75/363) e introduzem
regras quanto à formação especí
fica em medicina geral (Directiva
n.º 86/457).

As duas primeiras referidas
Directivas foram integradas na
nossa ordem jurídica interna pelo
Decreto-Lei n. º 326/87, de I de
Setembro que, para além de institu
cionalizar o reconhecimento mútuo
de diploma de médico e de médico
especialista, contém disposições
que, a nosso ver nos levantam
sérias dívidas e que mais adiante
referiremos.
Conforme o referido Decreto-Lei
dispõe, e aplicando à letra as Direc
tivas Comunitárias, os diplomas de
médico e de médico especialista
concedidos aos nacionais de Esta
dos Membros das Comunidades
por qualquer dos outros Estados
Membros, são automaticamente
reconhecidos em Portugal, atri
buindo-se-lhe quanto ao acesso à
actividade de médico e ao seu exer
cício profissional em território por
tuguês, o mesmo efeito que é confe
rido aos correspondentes diplomas
emitidos pelas autoridades portu
guesas competentes.
Se estas regras e outras de carác
ter meramente administrativo espe
cialmente aplicáveis para possibili
tar o direito de livre estabeleci
mento e de livre prestação de servi
ços, não levantam questões da
maior importância na medida em
que, como se disse, se limitam a
aplicar as Directivas Comunitárias
em Portugal, já o mesmo não pode
mos dizer quanto a dois dos seus
artigos, o 13.º e 16. 0•
De facto na primeira dessas dis
posições, prevê-se que as condições
de inscrição na Ordem dos Médicos
por parte dos médicos de outros
Estados Membros sejam objecto de
diploma legal próprio.
Ora, salvo melhor opinião, essas
condições nunca poderão ser dife
rentes daquelas que impendem
sobre os médicos portugueses (sob
pena de violar o referido princípio
da não discriminação em função da
nacionalidade) e, por isso, o artigo
em causa é inútil, ou pretende criar
condições diferentes, e o diploma
que em sua execução se publicar
será certamente ilegal.
Por outro lado, o Art. º 16.º do
Decreto-Lei n. º 326/87, de I de
Setembro, quando se refere às
«autoridades competentes» ou
seja, as instituições e os serviços
competentes para o desempenho
das funções que o mesmo diploma
atribui, dispõe que são designados
por despacho do Ministro da
Saúde, com intervenção quando
for caso disso dos Ministros da
tutela.
Esta disposição deveria contem
plar desde logo as competências
legais próprias da Ordem dos Médi
cos, nomeadamente quanto ao
8

reconhecimento de diplomas quer
de médico quer de médico especia
lista, designadamente para as res
pectivas inscrições.
Porém não o faz e, se bem que
tal omissão não signifique uma vio
lação do Estatuto da Ordem dos
Médicos, revela pelo menos uma
tentativa de desvalorização que, em
meu entender, deve ser energica
mente combatida, tenha-se em
conta a atribuição dos títulos de
especialista.
De qualquer forma estas ques
tões estão em aberto e só a evolu
ção legislativa, se existir' poderá
esclarecer se as dúvidas colocadas
se justificavam ou não.
4. Falta referir que a Directiva n.º
86/457 relativa à formação especi
fica em medicina geral não foi
ainda objecto de implem�ntação na
nossa ordem interna.
Todavia ela é aplicável directa
mente a Portugal pelas razões já
atrás referidas.
Segundp essa Directiva os Esta
dos Membros estão obirgados a
implementar a formação específica
em medicina geral e a passar os res
pectivos títulos e certificados até 1
de Janeiro de 1990, que são depen
dentes da posse de diplomas de
médico (Directiva n. º 75/362 Art. º
3.º).
Os requisitos mínimos que se
impõem para aquela formação são:
- Só ser acessível depois de um
período de seis anos de estudos
completados com aprovação;
- Ter a duração mínima de dois
anos a tempo inteiro e efectuar-se
sob o controlo das autoridades ou
organismos competentes;
- Ser de natureza mais prática
que teórica (seis meses em meio
hospitalar e seis meses no âmbito de
prática aprovada em medicina geral
ou em centro onde se ministrem
cuidados primários de saúde);
- Incluir a participação pessoal
do candidato na actividade profis
sional e nas responsabilidades das
pessoas com quem trabalha.
Esta Directiva contém outras
matérias que prevêem a formação
em consultório sob a supervisão de
um orientador do estágio e a for
mação em tempo parcial.
Prevê, igualmente que os títulos
de médico generalista possam ser
conferidos sem que tenham com
pletado a. respectiva formação,
desde que possuam outra formação
complementar comprovada por
diploma, certificado ou outro
título, que pressuponham conheci
mento de nível qualtativo equiva
lente ao da formação prevista na
Directiva.

Finalmente, estatui-se que, a par
tir de I de Janeiro de 1995, os Esta
dos Membros ficam obrigados a
fazer depender o exercício da activi
dade de médico generalista da posse
do diploma previsto na Directiva a
que acabamos de aludir.
Quanto à presente matéria, de
natureza legislativa, deve fazer-se
uma referência que respeita à parti
cipação portuguesa do Comité Per
manente dos Médicos da C.E.E. De
facto, a delegação portuguesa pro
pôs uma medida legislativa, a apre
sentar eventualmente no Conselho
das Comunidades, no qual se con
templa a definição legal de Acto
Médico e do exercício legal da
medicina.
5. Analisadas as Directivas do Con
selho das Comunidades directa
mente aplicáveis à profissão
médico, interessa- referir algu.;
dados estatísticos relativos ao
número de médicos de países das
Comunidades estabelecidos em
Portugal.
Assim, e com referência a Junho
deste ano, exerciam a sua activi
dade no nosso país um médico .de
nacionalidade italiana, um irlan
dês, um belga, 5 alemães, 6 france
ses, 6 ingleses, 11 holandeses e 11O
espanhóis, num total de 141 médi
cos.
O número de médicos espanhóis
é, de certa forma enganador, pois,
embora se trate do número certo de
médicos dessa nacionalidade que se
encontram em Portugal, o facto é
que, a sua esmagadora maioria é
constituída por médicos em fase de
treino, isto é a fazer o internato
complementar, o que se explica
tendo em conta as actuais dificulda
des que a administração espanho
criou para o acesso às especialid·
des.

'!a

6. Vou finalizar esta intervenção com
a qual tentei de uma forma muito
breve, aflorar as questões princi
pais relativas à actividad profissio
nal de médico e as suas implicações
com a adesão de Portugal às Comu
nidades Europeias.
Outros problemas certamente se
poderão levantar e, por isso, peço
desculpa pelas faltas que possam
ter ocorrido.
De qualquer forma penso que
tem muito mais interesse o debate
que esta matéria proporciona do
que o prolongamento monótono
desta comunicação.
Termino, por isso, aproveitando
para agradecer o honroso convite
que permitiu a minha participação
neste Congresso.
Muito obrigado.
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A INDEPENDÊNCIA PROFISSIONAL
• DR. COSTA E SOUSA
Caros Colegas.
Torna-se extremamente difícil falar-vos após o Dr. André Wynams que pelo
rigor das suas ideias, pela clareza da sua forma e pela força das suas convicções
desde há muito se tornou um expoente do pensamento profissional médico euro
peu e mundial.
Não tenho o menor rebuço em confessar que muitas das ideias que tenho e
transmito sobre o assunto dele provém directa, mas imperfeitamente.
Assim sendo, parece-me mais perti
nente abordar o Tema que me foi pro
posto duma forma menos geral e
intempora� mas mais focada no qua
dro específico do exercício da Medi
cina em Portugal neste momento.
A primeira pergunta que ocorre ao
espírito é porque razão foi, de todos os
atributos do exercício da profissão
médica, a independência escolhida
como Tema central desta exposição.
A resposta é simples. É porque con
sideramos que a independência é o
requisito em cuja ausência nenhuma
das outras facetas do exercício da pro
fissão pode ter realização plena. Acho
que tal tese não é difícil de demonstrar
e tentarei fazê-lo.
Antes porém chamo a vossa atenção
para que já por duas vezes me referi ao
exercício da profissão. E não foi por
acaso.
Julgo ser importante fazer previa
mente uma distinção clara de concei
tos que de tão óbvios por vezes se
esbatem e confundem levando insensi
velmente a erros de raciocínio.
Quero referir-me à definição de
ciência médica, técnica médica e pro
fissão médica.
Ciência médica será o conjunto de
conhecimentos biológicos e psicológi
cos sobre o homem saudável e doente e
dos factores externos e internos que o
condicionam.
Técnica médica será a aplicação des
ses conhecimentos tendo em vista a
prevenção, diagnóstico, terapêutica e
recuperação de doenças que atinjam
ou possam vir a atingir quer popula
ções quer indivíduos em particular.
Profissão médica será a actividade
de pessoas que, condicionadas por
regras éticas, utilizam essa técnica,
baseada na ciência, para prestar servi
ços à comunidade e aos indivíduos e
com esse exercício angariam os seus
meios de subsistência.
Enquanto que as duas primeiras são
neutras a última apresenta facetas
essenciais do ponto de vista ético e
económico que a caracterizam como
uma acti v i d a d e profundamente
humana e social.
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É portanto em relação à profissão e
ao seu exercício que a independência
diz respeito.
Vejamos pois quais esses valores éti
cos e factores económicos característi
cos da profissão e quais as suas rela
ções com a independência e a falta
desta.
Ainda há bem pouco, durante o
I Encontr Nacional do Conselho das
Profissões Liberais, tive ocasião de me
referir sinteticamente aos parâmetros
éticos essenciais duma profissão libe
ral, que se aplicam consequentemente
ao exercício da Medicina.
Esses parâmetros foram considera
dos como direitos do cliente decor
rendo da confiança electiva gerada
pela escolha do profissional pelo indi
víduo que necessitava dos serviços.

«Profissão médica será
a actividade de pessoas
que, condicionadas por
regras éticas, utilizam
essa técnica, baseada na
ciência, para prestar
serviços à comunidade
e aos indivíduos... »

Eram em resumo os seguintes:
O doente tem direito a que o médico
coloque os seus interesses acima de
todos os outros, incluindo os seus pró
prios, tem o direito à confidenciali
dade dos factos que lhe revela e tem o
direito a que o médico coloque ao seu
serviço todos os seus conhecimentos
técnicos e procure resolver o seu pro
blema da melhor maneira tecnica
mente possível.
Tem ainda o direito de que o médico
o informe quando não estão reunidas

as melhores condições materiais e
humanas necessárias à prestação do
serviço. A este dever do médico corres
ponde o seu direito de se recusar a
prestar o serviço quando tais condi
ções não se encontram reunidas, para
além da estrita urgência.
Acentuava-se que este conjunto de
direitos e deveres se manteria integral
mente ainda que não houvesse uma
relação financeira directa entre o
médico e cliente pois ele constituía a
essência da profissão, que lhe conferia
o carácter de liberal, qualquer que
fosse o regime de trabalho em que
fosse exercida.
Assim é do ponto de vista concepa
.
tual.
W
Na prática em medicina organizada
de tipo salariado e ainda que tudo seja
correcto, o elo de confiança entre
médico e doente é minado pela coarta
ção de liberdade de escolha do doente,
que na maioria dos casos é apenas fic
tícia e pelo desaparecimento do paga
mento por acto, símbolo do vínculo
pessoal entre ambos.
Insensivelmente, e muito embora
assim não devesse ser, o médico tende
a sentir-se menos obrigado aos direitos
do doente encarando-o cada vez
menos como seu mas da organização.
Dissemos acima «ainda que tudo
seja correcto» mas infelizmente tal
está longe de acontecer e a entidade
empregadora, mormente se é o
Estado, tende a abusar do clima psico
lógico apontado e a fazer valer os seus
interesses por via duma pressão finan
ceira expressa ou velada sobre o
médico.
•
Numa palavra coarcta-lhe a sua
independência.
Vejamos o que acontece aos princí
pios éticos acima referidos como
essenciais quando tal se verifica.
Os interesses da organização são
substituídos aos interesses do doente
como polo de lealdade por parte do
médico.
O segredo profissional é impune
mente violado.
Os padrões técnicos são rebaixados
quer qualitativa quer quantitativa
mente.
O médico é impedido de denunciar
tal situação aos doentes e obrigado a
exercer em condições muito abaixo das
óptimas.
A administração consegue assim fa
zer economias, racionando os cuidados
aos doentes e imputando ainda por
cima as carências decorrentes de tal
política à deficiente actuação aos médi
cos, entretanto mantida em silêncio.

"

-
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Que esta não é uma visão unilateral
e distorcida da realidade fácil é de
demonstrar recordando alguns factos
ocorridos num passado recente no
nosso país.
Esbateu-se a relação médico-doente
e a qualidade técnica e humana super
lativa que a deve rodear e pôs-se em
evidência o vínculo laboral à Adminis
tração Pública.
Que isto é assim mostra-o o ênfase
posto ao padrão hora e na sua regula
mentação e cumprimento caracterís
tico dum trabalho relativamente indi
ferenciado e facilmente equivalente
entre si. Ao reconhecimento da quali
dade de funções diferenciadas subs
tituiu-se o cumprimento de meros
horários de trabalho.

�Esperamos que a
.ac1asse Médica saiba
reagir, quer individual,
quer colectivamente
às prepotências que
sobre ela se pretendem
aplicar e aos iscos
pecuniários que lhe
são lançados por forma
a manter íntegra a
sua independência
profissional.»
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O segredo profissional é simples
figura de retórica.
Para além do acesso a todos os
dos confidenciais por toda a casta
funcionários administrativos insti
iu-se a sua devassa legal por inspec
tores não médicos.
Quanto às limitações de natureza
técnica são tantas que basta recordar
duas. Uma, a coarctação do pedido de
certos exames auxiliares de diagnóstico
e técnicas terapêuticas e a obrigatorie
dade prática da sua execução em cen
tros hospitalares, sujeitos a longas lis
tas de espera. Outra, de que todos
parecem esquecidos, é a obrigatorie
dade prática de prescrição de medica
mentos duma lista oficial em que o cri
tério de inclusão não é a qualidade mas
o menor custo.
Mantém-se a interdição dos médicos
se pronunciarem sobre as condições de
trabalho nos serviços oficiais
impedindo-se assim o cumprimento do
seu dever.
Quanto às deploráveis condições de
trabalho em que são obrigados a fun
cionar sendo punidos quando legiti
mamente se recusam a fazê-lo, nem

vale a pena falar.
Naturalmente que toda esta situação
gera protestos, quer individuais quer
colectivos, dos médicos numa tenta
tiva de preservar a sua independência,
essencial ao cumprimento da sua mis
são.
Não é difícil à Administração
pública compreender que tal facto só é
possível mercê do resto de independên
cia financeira que mantém.
É evidente que o grau de indepen
dência varia na razão inversa da diver
sidade de fontes de financiamento que
o profissional dispõe correndo toda a
gama desde do exercício independente
puro em que essas fontes se equacio
nam com o número de clientes até ao
emprego único.
Poderá esta afirmação ser conside
rada escandalosa e uma apologia do
tão mal visto pluriemprego mas não
deixa na prática de ser realista pois a
existência de várias fontes é garante da
independência em cada uma delas.
Aliás é um princípio banal e reco
nhecido de boa gestão empresarial
quer industrial, quer agrícola a diversi
ficação de actividades.
Que assim é reconheceu-o o Go
verno ao introduzir o princípio da
dedicação exclusiva que melhor lhe
permite violentar a independência do
médico, mercê duma pressão finan
ceira, decorrente de fonte de financia
mento exclusiva.
Assim conseguirá silenciar os seus
protestos e silenciar quando os direitos
dos doentes e a qualidade dos serviços
que lhe são fornecidos forem posterga
dos.
Claro está que camuflou os seus
desígnios ocultos sob uma capa de
uma intenção de melhoria de Serviços.
Esta não deixa de ser ofensiva para a
Classe Médica porque na melhor das
hipóteses pressupõe que os médicos
não cumprem as funções que lhe são
cometidas nus serviços públicos e na
pior, já dolosamente, resolvem a sua
favor potenciais conflitos de interes
ses, o que a Administração não deixa
explicitamente de insinuar.
Começou-se por incentivos financei
ros para quem adaptasse o regime
exclusivo.
Como a adesão não fosse significa
tiva teve de ser passar para uma solu
ção imposta.
Atacando pelo ponto mais fraco e
numa táctica de não afrontar toda a
classe simultaneamente e objectiva
mente a dividir impôs-se o regime
exclusivo aos internos.
Jogou-se e, ao que parece, com
êxito no egoísmo natural dos grupos
humanos.
Todos se recordam da peça de
Brecht. ..
No que respeita aos Internos a ati
tude é ainda mais sofisticada. Se forem

habituados compulsivamente desde
início a um regime de tal natureza,
poucos serão os que venham a ansiar
por outro. Quem nunca conheceu a
liberdade mais facilmente será subju
gado. Veja-se como os regimes totali
tários sucederam com facilidade aos
Impérios autocráticos.
Pretendeu-se depois alargar o
regime exclusivo obrigatório aos médi
cos do quadro. Como a atitude fosse
demasiado escandalosa e tivesse pro
vocado excessivas reacções optou-se
por uma forma mais subtil.
O regime não será obrigatório,
longe disso, mas a quem por ele não
optar serão criadas incompatibilidades
tais que se atinge de facto o mesmo
resultado, ainda que não de jure.
Entretanto até se poupam algumas
verbas... Perfeito.
Isto para já não falar na coarctação
unilateral dos direitos adquiridos e
legítimas esperanças dos médicos que
exerciam ao abrigo da situação ante
rior. De facto a subsistência dum privi
légio em relação aos que viessem a
entrar para os quadros ofendia com
certeza o apurado sentido de justiça
que caracteriza a Administração
Pública.
É evidente que esta discriminação de
situação laboral entre os médicos que
já se encontram nas carreiras e os que
a elas vieram a aceder também repu
gna à Ordem dos Médicos ainda que
por razões bem diferentes.
Beatíficamente afirma-se que nin
guém é obrigado a escolher uma car
reira pública e que se pretende até
incentivar o desenvolvimento paralelo
de um forte sector privado.
É evidente o farisaísmo de tal argu
mento face aos entraves crescentes
postos à actividade privada e à deten
ção pelo Estado de mais de 80% do
sector que tornam quase impraticável
à grande maioria dos médicos, nomea
damente os mais jovens, uma opção
dessa natureza. Isto para já não falar
na difuldade de treino e desenvolvi
mento técnico numa actividade pura
mente privada.
É esta a situação alarmante a que se
chegou.
Esperamos que a Classe Médica
saiba reagir, quer individual, quer
colectivamente às prepotências que
sobre ela se pretendem aplicar e aos
iscos pecuniários que lhe são lançados
por forma a manter íntegra a sua inde
pendência profissional.
De contrário, e reportando-nos às
definições iniciais, a prática da Medi
cina em Portugal transformar-se-á
numa mera técnica, quando muito
num simples ofício, porque despido de
dimensão ética, que tem como pressu
posto a independência e morrerá com
a profissão.
Se assim for que descanse em paz.
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COMUNICADO DO C.N.E.
O Conselho acional Executivo da Ordem dos Médicos, reunido na Sede
do Conselho Regional do Centro, em Coimbra, no dia 19 de Fevereiro de
1990, deliberou fazer o Comunicado seguinte:
1. Foi feita a crítica da Lei de Bases de Saúde apresentada pelo Governo à
Assembleia da República. Das propostas e alterações elaboradas dará
conhecimento imediato a Sua Excelência o Ministro da Saúde, conforme
foi solicitado;
2. Tendo tomado conhecimento da próxima publicação do Decreto-Lei das
Carreiras Médicas faz as seguintes observações:
a) O Conselho acional Executivo da Ordem dos Médicos teve já oportu
nidade de exprimir a sua total discordância e repúdio por esse Decreto,
lamentando que não tenha havido vontade política para evitar que
fosse publicado conforme, empenhadamente, solicitou a Sua Excelên
cia o Senhor Primeiro Ministro e Sua Excelência o Ministro da Saúde.
Teria sido uma demonstração de boa vontade dar ocasião à Ordem
para que revisse, com o Governo, esse Decreto já que ele foi discutido e
aprovado sem a mínima colaboração da Ordem como deveria ter sido
julgado indispensável;
b) Julga o Conselho acional Executivo ser seu dever realçar a grande
preocupação que sente com a certeza dos resultados negativos para as
instituições de saúde e para os médicos provocados por esta legislação
que introduz profundas e deletérias alterações no exercício da medi
cina. Os doentes serão os principais prejudicados, já a curto prazo.
Mas os médicos jovens, forçados ao abuso, tornado legal, do regime
de exclusividade serão colocados em situação dificílima totalmente
ímpar numa Europa Comunitária da qual nos deveríamos tentar
aproximar.
O Conselho acional Executivo da Ordem dos Médicos continuará a lutar,
sem desfalecimentos, pela inversão desta política distorcida. A realidade dos
factos e os conflitos inevitáveis provocados por esta legislação, virão mostrar
como é legítima a preocupação da Ordem dos 1édicos.
Coimbra, 19 de Fevereiro de 1990.

O Primeiro-Ministro, Cavaco Silva
recebeu os cumprimentós da nova
Direcção da Ordem dos Médicos,
recentemente eleita. Presentes na
audiência, que se efectuou a pedido da
O.M., o Prof. Machado Macedo e os
Drs. Teixeira Coelho, Santana Maia e
Costa e Sousa.
No encontro, o primeiro desde o
afastamento da anterior titular do
Ministério da Saúde, Leonor Beleza,
foram debatidos os principais proble
mas que afectam a Classe Médica Carreiras Médicas, Titulação, Lei de
Bases de Saúde, Genéricos, Código
Deontológico e Estatuto Disciplinar.
No final da reunião, Machado
Macedo afirmou que Cavaco Silva
recebeu a direcção da Ordem com
grande amabilidade e cordialidade,
mas não prometeu nada, tendo alu
dido especificamente ao decreto-lei
das Carreiras Médicas, que o Bastoná
rio da OM solicitou ao Primeiro
Ministro que fosse recolhido antes de
ser promulgado, para ser revisto com a
colaboração da Ordem.
Relativamente à proposta de Lei de
Bases da Saúde, já enviada ao Parla
mento e votada na generalidade, o Pri
meiro Ministro disse que as opiniões
da Ordem seriam bem aceites e pediu,
inclusivé, que fosse enviado um docu
mento alternativo.
Dois dias depois, a mesma delega
ção da Ordem dos Médicos teve a pri
meira reunião de trabalho com o novo
Ministro da Saúde, Arlindo de Car
valho.
Uma reunião positiva segundo Ma
chado Macedo, frisando que o Minis
tro da Saúde pretende valorizar o
diálogo.
Durante o encontro foram apresen
tados diversos «dossiers» contendo
propostas de lei, a que a Ordem dará
respostas concretas. Uma delas, o
Estatuto Disciplinar é praticamente
idêntica à proposta apresentada pela
OM. Sobre o Código Deontológico
existem algumas divergências, como
também em relação ao projecto de
titulação pela Ordem dos Médicos,
mas nenhuma delas inultrapassável.
Em relação à Lei de Bases da Saúde,
outro dos pontos debatidos durante a
reunião, ficou assente, como aliás se
pode ver neste número da Revista da
Ordem dos Médicos, o compromisso
da OM em apresentar num curto prazo
uma proposta crítica ao documento.
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PREMI O BIAL/1988
BASES PSICOTERAPÊUTICAS
NA PRÁTICA CLÍNICA
.!. COUTO SOARES PACHECO

OBRA VENCEDORA
EDITADA E DISTRIBUÍDA
Está em distribuição a obra cientí
fico-médica «Bases Psicoterapêuticas
na Prática Clínica», do médico psi
quiatra Dr. J. Couto Soares Pacheco,
classificada em 1. º lugar no «Prémio
Biai de Medicina Clínica/ 1988».
A obra tem uma vasta distribuição
pela classe médica, tal como, desde a
primeira edição deste prémio (o de
maior âmbito científico em Portugal e,
na sua especialidade um dos maiores
da Europa) se tem verificado. O livro
tem capa de mestre Júlio Resende.
Segundo o seu autor, «Bases Psico
terapêuticas na Prática Clíhica» é uma
intenção de construir, dentro do vasto
tema da comunicação, um livro que
pudesse ser um estímulo para os clíni
cos gerais perceberem o interesse de
estudarem alguma coisa de comunica
ção e, como agora se diz, sensibilizar
os médicos para as questões da comu
nicação.
De facto, parecia-me, através de
uma experiência psiquiátrica de mais
de 10 anos, que muitos doentes da clí
nica geral eram passíveis de serem tra
tados com vantagem, pelo seu próprio
clínico, bastando, para tal, que este
pudesse dispôr de uns rudimentos de
técnicas de entrevistas; parecia-me
que, noutros casos, o seu envio era
fora de tempo devido; e em certos
outros, que o doente chegava quando
não mesmo «iatrogenizado» do ponto
de vista da relação de ajuda.
Livro eminentemente prático, a su
leitura, sendo destinada a médicos, é
acessível a praticamente todos os
outros leitores. Revela poder de expo
sição e síntese e uma linguagem que,
na medida do possível, é depurada de
termos especializados.
Toda a problemática das doenças e
estados de debilidade mental, crónicos
ou extemporâneos são situados e des
critas formas de comunicação e rela
ção. Dividido em 11 capítulos, o
Dr. Couto Soares Pacheco elaborou
um verdadeiro guia que permite a
todos (e não só médicos) um auxiliar
para a compreensão, aprofundada, da
questão das doenças mentais. Gráfi
cos, estatística e mapas de densidade,
completam este livro, obra única no
seu género que mereceu unanimidade
do júri, constituído por um grupo de
professores catedráticos das faculda
des de Medicina de Portugal.
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Prémio �o@=1Ú
de
Medicina Clínica 1988
1° CLASSIFICADO

CÓDIGO DE N OMENCLATURA
E VALOR RELATIV O A ACTOS MÉDICOS
- Pesquisa directa de Chlamydia por Imunofluorescência . . . . . . . . . . .
- Pesquisa directa de Chlamydia Trachomatis por ELISA . . . . . . . . . . .
- Pesquisa directa de Herpes virus Hominis I por lmunofluorescência .
- Pesquisa directa de Herpes virus Hominis II por Imunofluorescência .
- Anticorpos anti-Ricketsia mooseri por lmunofluorescência . . . . . . .
- Anticorpos anti-Ricketsia conori por Imunofluorescência . . . . . . . . . .
- Anticorpos anti-Borrelia sp. (doença de lyme) por Imunofluorescência
Pesquisa de substâncias redutoras nas fezes»

70
70
70
70
70
70
70

15 C.

- Anticorpos anti-histones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ácido cítrico ou Citratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LEI DE BASES DA SAUDE
Nestas páginas, três documentos de grande interesse e actualidade para a Classe
Médica. O primeiro, denominado «Lei de Bases da Saúde», foi elaborado pela
Ordem dos Médicos e analisa pormenorizadamente a Proposta de Decreto-Lei
apresentado pelo Governo. É a crítica aos pontos mais polémicos do texto.
Nas páginas 21, 22 e 25, um documento, também elaborado pela OM. É uma
proposta que a Ordem dos Médicos entende ser mais razoável e consonante com
a realidade internacional.
Por último, e com início na segunda metade da página 25, a Proposta de Lei
apresentada pelo Executivo.

Torna-se simultaneamente muito fácil e muito difícil tecer considerações a res
peito da proposta de Lei de Bases de Saúde apresentada pelo Governo à Assem
bleia da República.
Muito fácil porque bastaria referir que se trata essencialmente duma Lei sobre
assistência na doença e não sobre os aspectos mais vastos da Saúde.
Acresce ainda que nesta óptica restrita o projecto é anacrónico pois, apesar das
declarações de inversão de «filosofia» expressas no preâmbulo, o texto consigna
uma total preponderância do Serviço Estatal própria dos anos 50, que se com
preendia na Lei 56/79 (Lei Arnaut) que pretende substituir e do espírito da qual
só tibiamente se afasta, mas se torna desajustada no presente e inaceitável no
futuro.
Efectivamente quando se assiste em todo o mundo à modificação e abandono
de Sistemas desse tipo parece-nos que será falta de imaginação e arrojo político
promover-se na actualidade no nosso país um figurino como o proposto. Muito
difícil porque, a não ser adaptada a atitude simplista de rejeição «in limine»,
necessário se torna demonstrar as afirmações produzidas, o que não será compli
cado através duma análise do texto na especialidade, mas sobretudo sugerir alte
rações que o transformem num projecto adaptado às concepções actuais e capaz
de, no futuro, alterar significativamente o grau de satisfação dos portugueses em
relação ao seu sistema de assistência.
Tentemos portanto, num espírito construtivo, proceder a ambas as tarefas.

A - Crítica do Projecto.
Na generalidade.

O simples ênfase posto mostra bem
qual é, sem sombra de dúvida, a orien
tação preponderante. Assim, em qua
renta e quatro bases, apenas seis se
referem a Serviços não estatais de
Saúde. Mesmo assim estas poucas
bases estão recheadas de expressões
como «poder orientador, inspecção,
licenciamento, regulamentação, vigi
lância, fiscalização, etc., que não
deixam dúvidas quanto ao grau de
confiança que o Estado deposita nas
actividades que diz pretender incenti
var e promover.
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Aliás esta atitude de espírito neste
ponto não faz mais do que reproduzir
o mesmo tipo de hegemonia e descon
fiança absoluta expressas em relação
às entidades privadas ao longo de todo
o texto de forma perseverante e quase
patológica.
Acresce que quando se afirma que o
Serviço Nacional de Saúde é universal
e tem como beneficiários todos os
cidadãos portugueses sem excepção,
não se prevendo qualquer hipótese de
opção, ocorre perguntar a quem se
destinam os serviços privados que se
pretendem promover. Clinicamente
poder-se-ia responder que aos Cida
dãos de melhores possibilidades finan
ceiras, mas com certeza que assim não

1i
!
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é, dadÓ que um dos objectivos funda
mentais da proposta é garantir a igual
dade de acesso dos Cidadãos seja qual
for a sua condição económica.
Na Especialidade.
1 - Base I - 4

Neste ponto começa por se citar o
princípio geral da fiscalização do
Estado sobre as Entidades privadas
nomeadamente em relação aos profis
sionais que, em nosso entender, deve
ria ser cometido às Ordens Profissio
nais e aos Tribunais comuns dentro da
área da sua competência.
2 - Base II - 1 a)
É uma frase vaga a que pensamos
deveria ser dado conteúdo concreto.
3 - Base II - 1 b)
Quando se fala em igualdade de
acesso sem a correlacionar com a con
dição económica e sem privilegiar o
auxílio aos de menores possibilidades,
consignando-lhe uma maior fatia em
recursos necessariamente finitos, pen
samos que se está a pretender uma
igualdade em Serviços de qualidade
abaixo da óptima possível para todos,
fora de um espírito de equidade de
esforço financeiro por parte do cida
dão.
4 - Base II - 1 e)
Esta Base está em contradição com
a Base I - 1, em que se consigna a
liberdade de prestação. É inaceitável

i
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que a implantação de Serviços de
Saúde Privados tenha de obedecer a
directrizes pré-estabelecidas pelo
Governo.
5 - Base li - 1 g)
Que se pretende dizer com «concor
rência com o Sector Público» se em
ponto algum é consignada a liberdade
absoluta de acesso e escolha a qual
quer dos sectores nem a igualdade de
financiamento?
6 - BaseIV - 2
Fala-se em acordos e mais adiante
em contratos (Base XII - 3 e Base
XXVII - e) e Convenções (Base XLI)
sem se definir claramente o seu esta
tuto, condições e garantias que pensa
mos deveria ser um dos elementos
proeminentes do projecto, se se lhe
quisesse imprimir um carácter inova1:ior para o nosso país e retirar a esses
serviços um carácter supletivo que têm
tido e, pelos vistos, o legislador pre
tende que continuem a ter.
Mais uma vez se reitera a crítica à
fiscalização pelo Estado da actividade
privada.
7 - BaseIV - 3
Este ponto deveria ser mais clarifi
cado se se pretende uma Lei de Saúde e
não uma simples Lei de assistência na
doença.
8 - BaseV - 5
Sendo a rede nacional constituída
pelos Serviços Públicos e convenciona
dos deveria ser expresso que a liber
dade de acesso se exerce por livre
escolha do utente e em igualdade de
condições financeiras pois de contrário
será meramente fictícia.
9 - BaseVI - 3
Reitera-se, e por maioria de razão, a
observação feita em 7. Julgamos que
este ponto deveria ser largamente espe
cificado e desenvolvido para constituir
um verdadeiro programa de saúde com
a dignidade de uma Lei de Bases da
Assembleia da República que envol
vesse todos os Sectores da Comuni
dade, num esforço colectivo de pro
gresso da qualidade de vida, que está
muito para além da área específica do
Ministério da Saúde.
Parece que este seria um objectivo
muito mais vasto que o texto em
apreço em que se cai em questões de
pormenor, por vezes quase regulamen
tares.
10 - BaseX
A matéria exposta é tão óbvia que
pensamos que poderia ser condensada
ou até elidida.

11-BaseXI
Idem, por maioria de razão.
12 - BaseXII - 3
É inaceitável por contrariar os prin
cípios de leal concorrência conferindo
às entidades privadas apenas um
carácter meramente supletivo para
suprir as carência do S.N.S.
Opta-se nitidamente (e tal opção é
reforçada nas Bases XXVII e) e XLI)
por contratos «ad hoc» de conteúdo
aparentemente variável no tempo e no
espaço, cuja celebração facilmente se
subentende ser baseada numa razão
inversa do custo, para ser claro, um
sistema de lota não compatível com a
manutenção de qualidade dos Serviços
de Saúde.
Afasta-se assim um Sistema de Con
venção de âmbito nacional, preço uni
forme e acordado, a que tivessem
acesso livre todos os prestadores devidamente qualificados, que julgamos
ser a desejável.
Por @utro lado a frase «desde que
esteja garantido o direito de acesso» é
ambígua.
Pode apenas ser lida como o com
promisso dos Serviços contratados
atenderem, eventualmente sem discri
minação, todos os utentes do S.N.S.
que lhe sejam presentes. Não é explí
cito que estes possam aceder livre
mente e por sua escolha aos Serviços
que desejarem e em condições finan
ceiras iguais às que usufruem nos Ser
viços Públicos.

vencionais em igualdade de condições
financeiras.
O doente deverá ter direito a usu
fruir dos benefícios de comparticipa
ção do Sistema Público, mesmo que
recorra ao Privado.
16 - Base XIV - e)
É omissa num ponto fundamental
que é a promoção da confiança entre
doente e médico, que é aliás posta em
causa nos pontos subsequentes.
Do mesmo modo não salvaguarda o
direito do doente à independência pro
fissional do médico e à livre escolha
deste nas suas decisões, quer diagnósti
cas quer terapêuticas, que permitirá ao
doente ter acesso a todos os meios que
sejam condiderados os mais adequa
dos que o Sistema deve ser obrigado a
pôr ao dispor do médico.
17 - BaseXIV - e)
Este direito é evidente mas deve ser,
todavia, condicionado ao princípio
deontológico de o médico poder não o
fazer por motivos que, em sua cons
ciência, julgue ponderosos.
18 -BaseXIV - 2
Neste ponto devem também ser
expressos o respeito devido aos profis
sionais de saúde assim como salva
guardados os seus direitos.
19 - BaseXV - 2

Quando se diz que .«Tendencial
mente deverão ser adaptadas as mes
mas regras no pagamento» admite-se
implicitamente que de momento o não
sejam e não se coloca nenhum limite
definido ao termo dessa discriminação
intolerável quando se anuncia uma
concorrência com o Sector Público.

Consideramos que referência a con
flito de interesses entre a actividade
pública e privada é descabida e até
ofensiva.
. Por outro lado as citações ao plu
riemprego e mobilidade entre sector
público e privado, que parece pressu
por a impossibilidade do seu exercício
simultâneo, são atentatórias da liber
dade de exercício profissional.

14 - BaseXIII

20 - BaseXV - 3

13 - BaseXII - 4

O conceito de cuidados primanos,
termo que aliás sempre temos conside
rado inft!liz e necessitando de
mudança, deveria ser esclarecido, bem
como os princípios que o regem e a sua
forma de organização. A mesma crí
tica se aplica aos restantes níveis de
cuidados especialmente na sua ver
tente extra hospitalar. Também nada
refere da liberdade de acesso directo,
por sua iniciativa, dos doentes aos
vários níveis.
15 - BaseXIV - 1 a)
As condicionantes postas à liber
dade de escolha tornam-na na prática
ineficaz.
Deveria ser consignada a possibili
dade de livre escolha por serviços con-

Devem ser claramente excluídos
desse registo os profissionais a cujas
Associações profissionais de direito
público a lei já confere essa competên
cia.
21 - BaseXVI
Deve ser referida a competência que
a Lei comete à Ordem dos Médicos na
formação post graduada no domínio
da especialização.
22 - BaseXIX eXX
As funções das autoridades sanitá
rias são tão clássicas e bem codificadas
na lei e nos usos e costumes que parece
desnecessário referi-las, com o desen
volvimento que é feito, numa Lei de
Bases que se pretende inovadora.
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23 - Base XXI

29 - Base XXXI - 3

Dado que não está inserta em ponto
algum talvez fosse de inserir nesta Base
a política de comparticipações nos
medicamentos (uniforme, variável
com a capacidade económica ou com o
tipo de doença, que aliás considera
mos injusta) e a liberdade de prescri
ção.

Dado que todos os cidadãos são
beneficiários do S.N.S. (Base XXV, 1)
esta disposição é de facto uma proibi
ção absurda.
Uma vez que consideramos o exercí
cio de actividade convencionada uma
forma de exercício privado, como aliás
a própria proposta o faz (Base XLII),
o disposto representa na prática um
grave atentado à liberdade de exercício
profissional.
Mas, para além deste aspecto de
natureza jurídica, também aspectos de
natureza técnica desaconselham a
separação que se pretende.
Pode-se com facilidade prever que,
com o decorrer do tempo, médicos a
exercer unicamente em regime pri
vado, sem qualquer ligação hospitalar,
possam perder qualidade técnica e
que, em contrapartida, nos serviços
públicos se venham a sedimentar médi
cos com menos iniciativa e agressivi
dade profissionais, que na ausência de
outros estímulos, possam vir a cair
num espírite rotineiro.
Pensamos, consequentemente, que,
do ponto de vista técnico-profissional,
deve existir uma complementaridade
entre os dois tipos de vivência pública
e privada, pelo menos para a grande
maioria dos profissionais, o que não
quer dizer que aqueles que o desejam
não possam optar apenas por um dos
campos.

24 - Base XXIII
Embora se não discorde do princí
pio, deveriam ser estabelecidos limites
nítidos e campos de aplicação claros à
disciplina e inspecção do Estado por
forma a salvaguardar os direitos dos
profissionais e dos cidadãos em geral.
25 - Base XXIV e XXV
É um princípio fundamental dos
cidadãos, por livre escolha, poderem
optar por outro esquema de protecção
na doença que seja equivalente. Esta
opção, que naturalmente deveria ter
contrapartidas contributivas e fiscais,
continua a ser feita, como até agora,
por forma adicional e não alternativa,
dado que todos são obrigatoriamente
incluídos.
Por outro lado também se não
aponta nitidamente para um maior
auxílio às camadas populacionais de
menor capacidade económica, com
uma gradação de custos e compartici
pações, a partir da gratuitidade, com
ela relacionada.
Julgamos que seria uma decisão
muito mais realista e justa.
26 - Bases XXVI, XXVII, XXVIII,

XXIX e XXX

Afiguram-se demasiado extensas e
de carácter regulamentar pelo que
deveriam ser remetidas para a Lei
Ordinária.
Parece todavia que se pretende mul
tiplicar os órgãos de enquadramento e
apoio, aumentar o atrito, diminuir a
fluidez, diminuir o rendimento final,
actuar e raciocinar em termos desa
daptados às mudanças e capacidades
de gestão e ao arrepio do que nos
demonstra a experiência.

27 - Base XXXI - 1
Entendemos que o regime de tra
balho dos profissionais do SNS, por
ser peculiar, deverá ser contemplado
em Estatuto próprio, diferente do da
Função Pública.
28 - Base XXXI - 2
Não é salvaguardado o poder disci
plinar e de avaliação da qualidade do
exercício técnico legalmente cometido
à Ordem dos Médicos.
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30 - Base XXXI - 4
A mesma argumentação se aplica às
actividades puramente privadas. De
notar que a redacção colide objectiva
mente com o ponto 3 do Art. º 10.º do
Decreto-Lei sobre Carreiras Médicas
fornecido por Sua Excelência o Senhor
Ministro da Saúde.

31 - Base XXXII - 1
Embora laudatória esta disposição
afigura-se dispensável a não ser que
queira significar que ao médico com
pete o papel principal na condução da
prestação dos serviços de saúde.
Bom seria também que fosse consi
gnada a independência profissional e a
liberdade de escolha dos meios de dia
gnóstico e orientação terapêutica.
32 - Base XXXII - 3
Repete-se a crítica feita em 28 de
não salvaguarda da competência disci
plinar e da avaliação do exercício téc
nico cometidos à Ordem dos Médicos.
33 - Base XXXII - 5
Para além dos inconvenientes fun
cionais e laborais que tal prática tem
provocado nos pontos em que foi

adoptada poder-se-ia perguntar quais
os doentes privados uma vez que todos
os Cidadãos são beneficiários do Sis
tema.

4

34 - Base XXXII - 6

4

Parece-nos uma disposição perigosa
sobretudo na forma vaga como está
redigida pois num Sistema de Carrei
ras afigura-se susceptível de criar con
flitos e situações litigiosas e delicadas.

c
e

35 - Base XXXIII - b) e e)
Não se percebe bem quem serão os
sujeitos destas di�posições uma vez
que todos os Cidadãos são beneficiá
rios do Serviço.
36 - Base XXXIV
Mais uma vez repetimos que deveria
existir uma gradação nestas taxas de
acordo com os valores dos exames e n
razão inversa da capacidade econó
mica dos utentes de forma a permitir
que os recursos disponíveis pudessem
ser aplicados a uma melhoria significa
tiva dos de menor capacidade.
37 - Base XXXVI
A redacção é demasiadamente vaga
e pouco clara para que sobre ela se
possa emitir qualquer juízo de valor.
Afigura-se no entanto que qualquer
disposição nesta matéria deve revestir
-se das maiores cautelas e transparên
cia para que não seja susceptível de dar
lugar a situações dúbias.
Por um lado para que não possam
ser criadas suspeitas de nepotismo, por
outro para que não possa recair sobre
médicos a necessidade de coartar cui
dados de saúde que o doente necessite
por razões de ordem financeira.
38 - Base XXXVII - 1
Como já acima dissemos a concor
rência só pode ser entendida se houver
liberdade absoluta de escolha dos
utentes em condições financeiras
iguais e um financiamento unívoco.
39 - Base XXXVII - 2
Para além da separação implícita
entre o exercício público e privado
consideramos que as formas de incen
tivo são insuficientes para uma pro
posta que faz deste ponto um dos seus
objectivos inovadores prioritários.
40 - Base XXXIX
As competências cometidas ao
Estado nesta Base deveriam ser clara
mente balizadas a fim de não poderem
ser feridas a liberdade de estabeleci
mento e a independência do exercício
profissional.

a
a
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41 - Base XI
Por maioria de razão o mesmo se
aplica em relação a profissionais e não
apenas a organizações.
42 - Base XLI
Já em pontos anteriores (6, 8, 12,
13, 15, 32 e 41) exprimimos o nosso
conceito de convenção pelo que nos
eximimos de o repetir neste ponto.
43 - Base XLII
Os incentivos ao Seguro de Saúd�',.
solução alternativa que maiores poten·;,!
cialidades parece oferecer no futuro,
deveriam ser mais explicitados e imagi
nativos.
Pretende-se apenas seguros clássicos
de carácter indemnizatório ou encara
-se a hipótese de organizações médicas
que forneçam os seus serviços mercê
de um pré-pagamento, de que se
-ssiste a um surto mundial de desen
volvimento e são incipientes no nosso
País?
Como conciliar estes incentivos
eventuais com o carácter universal do
Serviço que não deixa sujeitos para
qualquer organização alternativa?
Em resumo, a análise feita demons
tra que o Sistema, contrariamente aos
objectivos que se propõe, continua
anacronicamente a consagrar o con
trole hegemónico do Estado, não ofe
recendo nenhuma alternativa viável
aos Cidadãos, a quem, por outro lado,
não respeita a liberdade de escolha e o
direito à independência dos profissio
nais a quem recorre. Verifica-se ainda
uma desconfiança sistemática em rela
ção a estes, às suas organizações pro
fissionais e às instituições que os inte
gram.
Se vier a ser aprovado acentuará
inda
a necessidade dos Cidadãos, se
.1_�uiserem obter uma assistência de qua
lidade técnica e humana aceitáveis,
terem de a procurar fora do seu
âmbito, se para tanto tiverem capaci
dade financeira.

B - Sugestões de alteração
Poder-se-á começar por perguntar
se um documento cujo espírito e letra
se rejeita na generalidade e em 44
Bases é passível de 43 críticas na espe
cialidade, poderá ser reformulado ou
se não será preferível substituí-lo por
outro.
Aqui deixamos algumas sugestões,
tendo em vista não a definição de um
Sistema que se aproxima dos princí
pios que consideramos como desejá
veis.
Claro está que muitas das sugestões
estão implícitas ou esboçadas nas críti
cas formuladas, pelo que procurare
mos ser sintéticos.

a) Em relação ao Sistema

d) Em relação ao sector privado puro

1. Deveria integrar um Sector Público
(S.N.S.) e um Sector Privado, com
duas vertentes convencionada e pri
vada pura mas sem preponderância
de nenhum e igualdade de trata
mento entre todos.
2. Deveria ter um financiamento atra
vés de contribuição específica (de
que seriam isentos os que a ele não
aderissem) suportando o Estado a
contribuição dos que não tivessem
capacidade para o fazer.
Se assim não fosse entendido
deveria ser encarada a possibilidade
de os cidadãos que por ele não
optassem serem objecto de claras
vantagens contributivas ou fiscais.

1. Deveria poder organizar-se através
de Seguros de Saúde, quer clássicos
dentro de Companhias de Seguros,
quer de organizações profissionais
que fornecessem Serviços mercê de
pré-pagamento (tipo Health Main
tenance Organizations).

b) Em relação aos doentes

1. Deveriam ser livres de aderir ou não
ao Serviço Público, desde que fizes
sem prova de estar abrangidos por
outro esquema de protecção alter
nativo.
2. Deveria ser-lhes garantida, se ade
rissem,· a possibilidade de escolha
dentro de cada um dos sectores
(Público e Convencionado), e entre
eles, de forma absoluta e em inteira
igualdade de contribuição finan
ceira.
3. Deveria ser-lhes garantida a inde
pendência e livre escolha de deci
sões dos profissionais que os ser
vem, quer no campo diagnóstico,
quer terapêutico, bem como a qua
lidade óptima dos meios disponí
veis, qualquer que fosse a sua capa
cidade económica e o sector porque
optassem.
4. Deveriam ter uma comparticipação
financeira e auxílio não uniformes,
mas proporcional à sua capacidade
económica.
5. Deveriam ainda ter direito, se inte
grados no Serviço Público, a todas
as comparticipações que dentro
dele usufruem ainda que recorres
sem ao Sector puramente privado.
c) Em relação ao sector
convencionado privado

1. Deveria ser regido por convenções
abertas a que tivessem acesso todos
os profissionais e instituições devi
damente qualificados, uniformes
para todo o país, com garantia de
continuidade e tituladas por acor
dos negociados nos apectos técni
cos, financeiros e deontológicos
pelas organizações profissionais
competentes.
2. Deveria poder ser objecto de
escolha livre dos utentes em condi
ções financeiras iguais à dos Servi
ços Públicos.

2. Deveriam os seus utentes poder
prescindir de adesão ao Sistema
Público ou se o não fizessem não
perder as comparticipações a que
dentro dele têm direito.

e) Em relação aos profissionais

1. Deveriam poder optar livremente
pelo exercício separado, ou simul
tâneo, em qualquer dos campos de
actuação possíveis.
2. Deveriam, qualquer que fosse a sua
opção por campo de exercício,
manter-se sempre sujeitos às nor
mas deontológicas, poder discipli
nar e avaliação da capacidade de
exercício técnico das suas Ordens e
à capacidade de representação des
tas e doutras organizações profis
sionais.
3. Deveriam ter assegurado a sua
absoluta independência e liberdade
de escolha de decisões em qualquer
dos campos onde exercessem a pro
fissão, tanto no aspecto diagnós
tico, como no da orientação tera
pêutica.
Cremos que só dentro dos princípios
enunciados se obterá um sistema plu
ralista adaptado às necessidades, dese
jos e capacidades financeiras variadas
dos Cidadãos e compatível com o
máximo aproveitamento dos recursos
que a Sociedade e o Estado podem dis
por, no campo da Saúde.
Numa palavra, um Sistema desa
marrado do passado, ajustado ao pre
sente e virado ao futuro.
Só assim se conseguirá que o Estado
se alivie do pesado fardo da assistência
na doença compartilhando-o com os
Cidadãos e a Sociedade Civil e se dedi
que aos problemas mais vastos da pro
moção da Saúde e melhoria de quali
dade de vida para o qual tem especial
competência e vocação.
Dando corpo aos princípios enun
ciados junto enviamos um projecto de
Lei de Bases de Saúde inspirado
naquele que foi apresentado pelo Par
tido Social Democrata à Assembleia
da República em 10 de Maio de 1979 e
cujos princípios foram aprovados, por
unanimidade e aclamação, no seu X
Congresso - Montechoro, em Feve
reiro de 1983.
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PROJECTO DE LEI,
DE BASES DA SAUDE
Documento elaborado pelo
Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos
A
9

I - Cabe à Assembleia da República a
definição dos princípios políticos
que, com a força dos conceitos,
darão figura a uma Lei de Bases
da Saúde, sem excessiva porme
norização indesejável porque
limitativa do executivo.
Considera-se que o modelo
mais adequado à realidade do país
será aquele que, dentro dos prin
cípios fundamentais que a seguir
se enumerarão, procurará a con
vergência concorrencial entre os
sectores público e privado da
saúde, com vista a uma articula
ção adequada às necessidades
portuguesas.
Tal articulação deverá assentar
na obtenção da melhor rentabili
dade com menor gasto, sem que
bra de qualidade dos cuidados a
prestar, desiderato inevitavel
mente terá que passar pela realiza
ção profissional, material de
todos os extractos sócio-profis
sionais envolvidos, de acordo com
as limitações económico-financei
ras do País.
Desta forma, para se alcançar
semelhante objectivo, terá que se
ter bem presente que todo e qual
quer modelo de Sistema de Saúde
que encerre, explícita ou implici
tamente, factores colectivistas que
dêem origem a excessiva interven
ção estatal, não só jamais será um
Sistema de Saúde funcional e
humanizante para os doentes e
profissionais, como facilitará a
instalação de esquemas actual
mente não só ultrapassados como
regeitados pela quase totalidade
dos países da CEE, onde pro
gresso e liberdade são duas faces
de uma mesma realidade.
Reconhece-se ao Estado a
necessidade de intervenção e con
trolo na Saúde, desde que vise
mecanismos de procura de uma
maior justiça social, caracteriza-

dos sobretudo como medidas inte
gradoras e nunca substitutivas de
actividades só possíveis e eficazes
em clima de liberdade e competiti
vidade·.
II - Obedecendo a esta ordem de
ideias salientam-se as coordena
das fundamentais:
a) Princípios consagrados na
Declaração de Nuremberga,
fundamento de exercício da
Medicina na CEE, de que se
enumeram os mais significati
vos:
- Todo o homem deve ser
livre de escolher o seu médico.
Todo o homem deve ter ga
rantia de que, sejam quais
forem as obrigações do médico
face à Sociedade aquilo que
confia ao seu médico e àqueles
que com ele colaboram, per
manecerá secreto.
Todo o homem deve ter a
garantia de que o médico a
quem recorre posui total inde
pendência no plano moral, no
âmbito da técnica e a livre
escolha da terapêutica.
A vida humana desde a sua
origem e a pessoa humana na
sua integridade, material e
espiritual, devem ser objecto
de um total respeito.
As garantias desses direitos
do doente implicam uma polí
tica de saúde resultante de uma
concertação constante entre os
responsáveis do Estado e a
profissão médica organizada.
- Cada homem tem o di
reito de obter das instituições
sociais e do Corpo Médico o
auxílio que lhe seja necessário
para preservar, desenvolver ou
recobrar a saúde: ele tem o
dever de contribuir material e
moralmente para esses objecti
vos.

- O necessário diálogo sin
gular entre o médico e o seu
doente toma em linha de conta
que estes dois interlocutores
pertencem a uma Comuni
dade, pré-condição de toda e
qualquer política sanitária e
social. Mas entre o doente e o
seu médico deve reinar uma
confiança recíproca, fundada
sobre a certeza de que na sua
intervenção o médico tem
como valor único a pessoa
humana ao serviço da qual
consagra, em consciência,
todos os seus conhecimentos.
- A independência profis
sional do médico deverá ser
garantida por critérios indiscu
tíveis de acesso e nomeação e
por Estatuto que lhe assegure,
entre outras coisas, estabili
dade de funções, independên
cia económica e protecção
social.
b) O financiamento do Sector da
Saúde não deve estar exclusi
vamente dependente do orça
mento de Estado, na medida
em que, sendo o Estado o
único responsável pelo finan
ciamento, o caminho da estati
zação e consequente burocrati
zação dos profissionais e dos
Serviços será um simples coro
lário, nesta medida é desejável
que o Estado e Seguros de
Saúde surjam como instru
mentos fundamentais de tal
financiamento.
c) Defende-se que os profissio
nais de Saúde não devem ser
abrangidos pelas leis do Fun
cionalismo Público, na medida
em que a condição do exercí
cio da sua actividade se vê
sujeita à interferência de nor
mas burocrático-administrati
vas limitando o rendimento do
trabalho e desajustando a har
monia qualitativa das tarefas a
que diariamente são submeti
dos.
d) Finalmente sublinha-se que as
experiências na Europa Comu
nitária são claras e concluden
tes nesta matéria, apontando
para a eficácia dos princípios
expostos.
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BASE I
1. O Sistema de Saúde é constituído
pelo Sector Estatal - Serviço Na
cional de Saúde (SNS) - e por
todas as entidades públicas e priva
das que desenvolvem actividades de
promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação na área da saúde e,
ainda, por todos os profissionais
que nela trabalham.
2. O SNS abrange todas as instituições
e serviços oficiais prestadores de
cuidados de saúde dependentes do
Ministério da Saúde.
3. Cabe ao Governo a definição, pla
neamento e execução da Política de
Saúde.
4. Devem ser criadas condições para o
exercício da medicina como profis
são liberal e formas contratuais da
Convenção, dentro do Sistema de
Saúde, para uma salutar articula
ção entre o SNS e o Sector Privado
em plena concorrência técnica,
igualdade de acesso e de contribui
ção financeira.
5. Em consequência deve incentivar
-se a criação das Instituições de
Saúde Privadas.

BASE II
1. O Sistema de Saúde procurará asse
gurar a cada cidadão o direito à
protecção e promoção da saúde,
independentemente da sua condi
ção económica e social.
2. O Sistema de Saúde será universal e
implantado em todo o território
nacional, tendo em conta as pecu,·
liaridades regionais.
3. O acesso aos cuidados de saúde no
âmbito do SNS e das entidades pri
vadas com ele convencionadas será
gratuito quando as condições só
cio-económicas do cidadão ou do
seu agregado familiar o exijam.
4. Em todas as outras situações o
acesso aos cuidados de saúde do
SNS e das entidades privadas com
ele convencionadas deverá implicar
a existência de taxas moderadoras
idênticas, a fixar em função da
natureza, valor e frequência dos
serviços a prestar, bem como da
capacidade económica do doente.
5. As comparticipações do SNS,
nomeadamente em medicamentos
deverão ser também variáveis e cal
culadas a partir dos valores a
suportar e da capacidade econó
mica do doente.
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BASE III

BASE VI

1. Os cuidados de saúde assegurados
aos cidadãos, dentro do sistema de
saúde, inspirar-se-ão em princípios
humanísticos de respeito pela digni
dade do doente, pela preservação
do segredo médico, da intimidade
da sua vida privada, e pela salva
guarda da liberdade de escolha do
médico e, sempre que possível, do
estabelecimento prestador de cui
dados.

1. O regime de trabalho dos profissio
nais do Sistema Nacional de Saúde
à semelhança dos profissionais
livres promoverá a máxima liber
dade de independência na «praxis»,
nomeadamente dos Médicos, pelo
que devem ser privilegiados incenti
vos para a livre adesão a uma per
manente disponibilidade que per
mite o desenvolver em pleno a rela
ção médico/doente.

2. É garantida ao doente a total inde
pendência do médico na orientação
e prestação de cuidados de saúde,
quer no campo diagnóstico quer no
terapêutico.
3. Será definido na lei, com toda a
precisão, o conceito do Acto
Médico.

BASE IV
O SNS assegurará a todos os cida
dãos quer directamente, quer através
de convenções privadas:
a) Cuidados médicos de clínica geral e
de especialidade.
b) Elementos complementares de dia
gnóstico.
c) Produtos Farmacêuticos.
d) Tra t a m e n t o s e s p e c i a l i z a d o s,
incluindo as curas termais.
e) Internamentos Hospitalares.
f) Cuidados em Centros de Profi
laxia, Convalescença ou Reabilita
ção.
g) Cuidados de Enfermagem.
h) Próteses; ortóteses e outros apare
lhos complementares de terapêu
tica.
i) Suplementos alimentares e dietéti
cos.
j) Serviços de apoio e reintegração
social.

BASE V
Para a fruição dos direitos referidos
na Base anterior os doentes poderão
optar livremente e em igualdade de
condição.
a) Pelos estabelecimentos e serviços
do SNS.
b) Pelas entidades de direito público
ou privado, singulares ou colectivas
que estejam funcionalmente articu
ladas através de convenções com o
SNS.
c) Por outras entidades privadas,
sendo a diferença de custos,
quando exista suportada pelo
doente.

2. O regime de dedicação exclusiva
será sempre por livre adesão.
3. Em consequência o regime de tra
balho dos profissionais do SNS será
completado com estatuto próprio,
diferente do da Função Pública.
4. Qualquer que seja o campo de exer
cício, os profissionais de saúde fica
rão sempre sujeitos às normas éti
cas e deontológicas, poder discipli
nar e avaliação do exercício técnico
das suas Ordens e Associações Pro
fissionais com legitimidade para
tal.
BASE VII
A formação de profissionais de
saúde mesmo quando não integrados
em carreiras deverão ser objecto de
remuneração.
1. As formas de convenção referidas
na Base I terão acesso todas as enti
dades do direito público ou pri
vado, singulares ou colectivas devi
damente qualificadas. Serão titula
das por acordos uniformes para
tos e deveres das partes convencio
nantes e negociadas nos aspectos
deontológicos técnicos e financei
ros pelas Ordens e Associações Pro
fissionais competentes.
2. O exercício de funções dos profis
sionais de Saúde no SNS não será
impeditivo da livre adesão ao
regime convencionado.
3. A afectação de qualquer estabeleci
mento de Saúde ao SNS obedecerá
ao mesmo critério.
BASE IX
1. O financiamento do SNS será feito
através do OE e de uma contribui
ção proporcional aos rendimentos,
que configurará um seguro de
Saúde oficial, e ainda pelas receitas
próprias do estabelecimento do
SNS.
2. Os Cidadãos serão livres de não
aderir a esse Seguro desde que

façam prova de adesão a um
esquema de protecção na Saúde
similar, cujo valor será deductível
na matéria colectável.
Nestas circunstâncias não serão
abrangidos pelos benefícios ineren
tes do SNS.
ou, em alteranativa,
J. O financiamento do SNS será feito
através do OE e ainda das receitas
próprias dos estabelecimentos do
SNS.
2. Os Cidadãos poderão optar por
esquemas de protecção de saúde
alternativos cujos custos serão
deduzidos na Colecta do Imposto
de rendimento em termos a regula
mentar. Nestas circunstâncias não
serão abrangidos pelos benefícios
inerentes do SNS.
BASE X
1. A gestão dos estabelecimentos do
SNS, nomeadamente hospitais,
deve ter como fim último a quali
dade do serviço e a garantia da
independência profissional, cada
unidade deve ter receitas próprias
obtidas por facturação dos serviços
que produz tendendo à obtenção de
uma verdadeira autonomia finan
ceira.
2. Os órgãos de gestão serão obrigato
riamente presididos por um Médico

do Estabelecimento coadjuvado
por gestores das Carreiras de
Saúde.
3. A forma de escolha dos Presidentes
obedecerá a critérios que respeitem
a opinião do corpo clínico.
BASE XI
1. Deve ser disciplinada e moralizada
a acção dos grupos farmacêuticos,
fazendo depender a aprovação de
novos medicamentos de prévios e
seguros ensaios devidamente docu
mentados.
2. Os designados «medicamentos
genéricos» obedecerão às mesmas
regras.

BASE XII
1. No âmbito do Sistema de Saúde é
criada a P�ovedoria de Saúde.
2. Caberá à Assembleia da República
a nomeação do Provedor de Saúde.
3. O seu espectro de actuação será
fundamentalmente propiciador da
protecção dos direitos dos doentes,
das instituições e das entidades
públicas ou privadas, individuais
ou colectivas, bem como dos cor
respondentes deveres.

BASE XIII
O Sector privado, nomeadamente
na sua dimensão Convencionada, deve
ser objecto de controle de qualidade,
estabelecendo-se neste campo estreita
colaboração entre o Ministério da
Saúde, a Provedoria da Saúde e a
Ordem dos Médicos.
BASE XIV
1. O Estado ·reconhece a função social
da prestação de cuidados de saúde
privados e criará i ncentivos,
nomeadamente fiscais e de crédito
para o seu desenvolvimento.
2. Serão objecto de particular estí
mulo as Instituições Privadas de
Solidariedade Social, os Seguros de
Saúde, as Organizações Privadas de
manutenção de Saúde.
BASE XV
A execução e regulamentação da
presente Lei serão feitas por Decreto
-Lei ou outros diplomas da competên
cia do Governo.
BASE XVI
As regiões autónomas executarão e
regulamentarão, através de diplomas
regionais, a presente Lei.

PROPOSTA DE LEI N. 0 127/V

O Governo assumiu no seu programa o compromisso de
tomar as iniciativas necessárias à alteração da lei do Ser
viço Nacional de Saúde, tendo em vista o estabelecimen.o de um sistema de saúde que visasse, antes do mais, pri
vilegiar os utentes dos serviços e garantir a efectiva igual
dade de todos no acesso aos cuidados de saúde. São estes
os objectivos fundamentais prosseguidos por esta propos
ta de lei de Bases do Sistema de Saúde. A abertura à
utilização de todos os recursos que o sistema pode
aproveitar, a descentralização efectiva ao nível da toma
da de decisões no domínio da gestão, a participação de
sejada dos indivíduos e das comunidades, a primazia à
promoção da saúde são instrumentos concebidos para
aqueles grandes objectivos.
Esta proposta de lei foi, em grande parte, viabilizada pela
revisão da Constituição operada pela lei Constitucional
m 1/89, de 8 de Julho, ao modificar substancialmente a
ai ínea c) do m 3 do artigo 64� do texto fundamental.
Com efeito, o anterior texto daquela disposição constitu
cional e a Lei n? 56/79, de 15 de Setembro, em coerên
cia com aquele, consagravam a existência de um Serviço
Nacional de Saúde estatizante, depositando potencial
mente nas mãos do Estado a responsabilidade pela pres
tação directa de todos os cuidados de saúde a todos os
cidadãos.

Esta filosofia é invertida pelo presente texto. Conti
nuando a consagrar que o Estado garante a prestação de
cuidados de saúde a todos os cidadãos, deixa de se enten
der que tal garantia se efective necessariamente - mesmo
que só a prazo - pela assunção directa e total pelo sector
público dessa prestação. Uma nova forma de equacionar
o posicionamento do sector privado de prestação de cui
dados de saúde e a sua relação com o sector público
constitui assim uma profunda alteração que a actual pro
posta visa produzir na legislação, garantindo aos cidadãos
novas e promissoras oportunidades de acesso aos cuida
dos de saúde.
Por outro lado, e a par da consagração da noção de Sis
tema de Saúde, englobando todas as entidades que in
tervêm no sector sejam públicas ou privadas, propõe-se
uma modificação do Serviço Nacional de Saúde e da sua
estrutura, bem como do modelo da sua integração no Mi
nistério da Saúde. O Serviço Nacional de Saúde engloba
rá o sector operativo de prestação de cuidados a cargo do
Ministério da Saúde, devendo os organismos centrais li
mitar-se, em relação àquele, às funções de regulamenta
ção, orientação, planeamento, avaliação e inspecção. Por
outro lado, a organização do Serviço Nacional de Saúde
será descentralizada, através da criação de Administra- ·
ções Regionais de Saúde auto-suficientes na sua estrutu-
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ra, coordenando de forma integrada os organismos ofi
ciais que prestam cuidados a todos os níveis e simulta
neamente contratando com o sector privado a prestação
de serviços.
Assim, nos termos da alínea d) do n9 1 do artigo 200?
da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da
República a seguinte proposta de lei:
CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS
Base 1
(Princípios gerais)
1. A protecção da saúde constitui um direito dos indiví
duos e da comunidade que se efectiva pela responsa
bilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Es
tado, em liberdade de procura e de prestação de cui
dados, nos termos da Constituição e da lei.
2. O Estado garante ·o acesso de todos os cidadãos aos
cuidados de saúde nos limites dos recursos humanos,
técnicos e financeiros disponíveis.
3. A promoção e a defesa da saúde pública são efectua
das através da actividade do Estado e de outros entes
públicos, podendo as organizações da sociedade civil
ser associadas àquela actividade.
4. Os cuidados de saúde são prestados por serviços e es
tabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste,
por outros entes públicos ou por entidades privadas,
sem ou com fins lucrativos.
Base 11
(Política de saúde)
1. A política de saúde tem âmbito nacional e obedece às
directrizes seguintes:
a) A promoção da saúde e a prevenção da doença
fazem parte das prioridades no planeamento das
actividades do Estado;

g) É apoiado o desenvolvimento do sector privado da
saúde e, em particular, as iniciativas das institui
ções particulares de solidariedade social em con
corrência com o sector público;
h) É promovida a participação dos indivíduos e da co
munidade organizada na definição da política de
saúde e no controlo do funcionamento dos ser
viços;
i) É incentivada a educação das populações para a
saúde, estimulando nos indivíduos e nos grupos so
ciais a modificação dos comportamentos nocivos à
saúde pública ou individual;
j) É estimulada a formação e a investigação para a
saúde, devendo procurar-se envolver os serviços, os
profissionais e a comunidade.
2. A política de saúde tem carácter evolutivo, adaptan
do-se permanentemente às condições da realidade
nacional, às suas necessidades e aos seus recursos.
Base 111
(Natureza da legislação sobre saúde)
A legislação sobre saúde é de interesse e ordem pública,
pelo que a sua inobservância implica responsabilidade
penal, contraordenacional, civil e disciplinar, conforme o
estabelecido na lei.
Base IV
(Sistema de saúde e outras entidades)
1. O sistema de saúde visa a efectivação do direito a pro
tecção da saúde.
2. Para efectivação do direito à protecção da saúde, o
Estado actua através de serviços próprios, celebra
acordos com entidades privadas para a prestação de
cuidados e apoia e fiscaliza a restante actividade pri
vada na área da saúde.

b) É objectivo fundamental obter a igualdade dos
cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja qual
for a sua condição económica e onde quer que vi
vam, bem como garantir a equidade na distribuição
de recursos e na utilização de serviços;

3. Os cidadãos e as entidades públicas e privadas devem
colaborar na criação de condições que permitam o
exercício do direito à protecção da saúde e a adopção
de estilos de vida saudáveis.

c) A implantação de serviços de saúde, públicos e pri
vados, obedece às directrizes estabelecidas pelo
Governo;

Base V
(Direitos e deveres dos cidadãos)

d) São tomadas medidas especiais relativamente a gru
pos sujeitos a maiores riscos, tais como as crianças,
os adolescentes, as grávidas, os idosos, os deficien
tes, os toxicodependentes e os trabalhadores cuja
profissão o justifique;
e) Os serviços de saúde estruturam-se de acordo com
o interesse dos utentes e articulam-se entre si' e
ainda com os serviços de segurança e bem-estar so
cial;
f) A gestão dos recursos disponíveis deve ser conduzi
da por forma a obter deles o maior proveito social
mente útil e a evitar o desperdício e a utilização in
devida dos serviços;

1. Os cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua
própria saúde, individual e colectiva, tendo o dever de
a defender e promover.
2. Os cidadãos têm direito a que os serviços públicos de
saúde se constituam e funcionem de acordo com os
seus legítimos interesses.
3. i; reconhecida a liberdade de prestação de cuidados
de saúde, com as limitações decorrentes da lei, desi
gnadamente no que respeita a exigências de qualifica
ção profissional.
4. A liberdade de prestação de cuidados de saúde abran
ge a faculdade de se constituírem entidades sem ou
com fins lucrativos que visem aquela prestação.

5. É reconhecida a liberdade de acesso à rede nacional
de prestação de cuidados de saúde, com as limitações
decorrentes dos recursos existentes e da organização
.dos serviços.
Base VI
( Responsabilidade do Estado)
1. O Governo define a política de saúde.
2. Cabe ao Ministério da Saúde propôr a definição da
política nacional de saúde, promover e vigiar a respec
tiva execução e coordenar a sua acção com a dos Mi
nistérios que tutelam áreas conexas.
3. Todos os departamentos, especialmente os que actu
am nas áreas específicas da segurança e bem-estar so
cial, da educação, do emprego, do desporto, do am
biente, da economia, do sistema fiscal, da habitação
e do urbanismo, devem ser envolvidos na promoção
da saúde.

••

4. Os serviços centrais do Ministério da Saúde exercem,

em relação ao Serviço Nacional da Saúde, funções de
regulamentação, orientação, planeamento, avaliação e
inspecção.

Base VII

Base X
( Relações internacionais)
1. Tendo em vista a indivisibilidade da saúde na comu
nidade internacional, o Estado Português reconhece
as consequentes interdependências sanitárias a nível
mundial e assume as respectivas responsabilidades.
2. O Estado Português apoia as organizações internacio
nais de saúde de reconhecido prestígio, designada
mente a Organização Mundial de Saúde, coordena a
sua política com as grandes orientações dessas orga
nizações e garante o cumprimento dos compromis
sos internacionais livremente assumidos.
3. Como Estado Membro das Comunidades Europeias,
Portugal intervém na tomada de decisões em matéria
de saúde a nível comunitário, participa nas acções que
se desenvolvem a esse nível e assegura as medidas a
nível interno decorrentes de tais decisões.
4. Em particular, Portugal defenqe o progressivo incre
mento da acção comunitária visando a melhoria da
saúde pública, especialmente nas regiões menos favo
recidas e no quadro do reforço da coesão económica
e social fixado pelo Acto Único Europeu.
5. É estimulada a cooperação com outros países, no âm
bito da saúde, em particular com os países africanos
de Iíngua oficial portuguesa.

(Conselho Nacional de Saúde)

Base XI

1. O Conselho Nacional de Saúde representa os interes
sados no funcionamento do sistema de saúde e é um
órgão de consulta do Governo.

(Defesa sanitária das fronteiras)

2. O Conselho Nacional de Saúde inclui representantes
dos utentes do sistema de saúde, dos seus trabalhado
res, dos departamentos governamentais com áreas de
actuação conexas e de outras entidades.

••

3. Os representantes dos utentes são eleitos pela Assem
bleia da República.
A composição, a competência e o funcionamento do
Conselho Nacional de Saúde constam da lei.

Base VIII
( Regiões Autónomas)
Nas Regiões Autónomas a política de saúde é definida e
executada, nos termos constantes da Constituição e da
lei, pelos órgãos do Estado ou pelos órgãos de governo
próprio das regiões, e obedece aos princípios constantes
da presente lei.

1. O Estado Português promove a defesa sanitária das
suas fronteiras, com respeito pelas regras gerais emiti
rias !')elos organismos competentes.
2. Em especial, cabe aos organismos competentes estu
dar, propor, executar e fiscalizar as medidas necessá
rias para prevenir a importação ou exportação das
doenças submetidas ao Regulamento Sanitário Inter
nacional, enfrentar a ameaça de espansão de doenças
transmissíveis e promover todas as operações sanitá
rias exigidas pela defesa da saúde da comunidade in
ternacional.
CAPITULO li
DO SISTEMA DE SAÚDE
Base X li
( Elementos constitutivos)
1. O sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacio
nal de Saúde, por todas as entidades públicas e priva
das que desenvolvem actividades de promoção, pre
venção e tratamento na área da saúde e ainda por
todos os profissionais que nelas trabalham.

(Autarquias locais)

2. O Serviço Nacional de Saúde abrange todas as ins·
tituições e serviços oficiai, prestadores de cuidados
de saúde dependentes do Ministério da Saúde e dis
põe de estatuto próprio.

Sem prejuízo de eventual transferência de competências,
as autarquias locais participam na acção comum a favor
da saúde colectlva e dos indivíduos, intervêm na defini
ção das linhas de actuação em que estejam directamente
interessadas e contribuem para a sua efectivação dentro
das suas atribuições e responsabilidades.

3. Pode ser contratada com entidades privadas a presta
ção de cuidados de saúde aos beneficiários do Servi
ço Nacional de Saúde sempre que tal se afigure van
tajoso, nomeadamente face à consideração do binó
mio qualidade custos, e desde que esteja garantido o
direito de acesso.

Base IX
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4. A rede nacional de prestação de cuidados de saúde
abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde e os estabelecimentos privados e os profissio
nais em regime liberal com quem sejam celebrados
contratos nos termos do número anterior; tendenci
almente, deverão ser adoptadas as mesmas regras no
pagamento de cuidados e no financiamento de uni
dades de saúde da rede nacional de prestação de cui
dados de saúde.
Base XIII
(Níveis de cuidados de saúde)
1. O sistema de saúde assenta nos cuidados de saúde pri
mários, que se devem situar junto das comunidades.
2. Deve ser promovida a intensa articulação entre os vá
rios níveis de cuidados de saúde, reservando a inter
venção dos mais diferenciados para as situações deles
carecidas e garantindo permanentemente a circulação
recíproca e confidencial da informação clínica rele
vante sobre os utentes.
Base XIV
( Estatuto dos utentes do sistema de saúde)
1. Os utentes do sistema de saúde têm direito a:
a) Escolherem, na medida dos recursos existentes e
de acordo com as regras de organização, o serviço
e agente prestadores;
b) Decidirem receber ou recusar a prestação de cuida
dos que lhes é proposta, salvo disposição especial
da lei;
c) Serem tratados pelos meios adequados, humana
mente e com prontidão, correcção técnica, priva
cidade e respeito;
d) Verem rigorosamente respeitada a confidenciali
dade sobre os dados pessoais revelados;
e) Serem informados sobre a sua situação, as alterna
tivas possíveis de tratamento e a evolução prová
vel do seu estado;
f) Receberem, se o desejarem, assistência religiosa;
g) Reclamarem e fazerem queixa sobre a forma como·
são tratados e, se for caso disso, receberem inde
mnização por prejuízos sofridos;
h) Constituirem entidades que os representem e de
fendam perante o sistema de saúde;
i) Constituírem entidades que colaborem com o sis
tema de saúde, nomeadamente sob a forma de
grupos de amigos de estabelecimentos de saúde.
2. Os utentes do sistema de saúde devem:
a) Respeitar os direitos dos outros utentes;
b) Observar as regras sobre a organização e o funcio
namento dos serviços e estabelecimentos;
c) Colaborar com os profissionais de saúde em rela
ção à sua própria situação;
d) Utilizar os serviços de acordo com as regras estabe
lecidas e evitar os desperdícios;
e) Pagar os encargos que derivem da prestação dos
cuidados de saúde, quando for caso disso.
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3. Relativamente a menores e incapazes, a lei deve pre
ver as condições em que os seus representantes le
gais podem exercer os direitos que lhes cabem, desi
gnadamente o de recusarem a assistência, com obser
vância dos princípios constitucionalmente definidos.
Base XV
(Profissionais de saúde)
1. A lei estabelece os requisitos indispensáveis ao de
sempenho de funções e os direitos e deveres dos
profissionais de saúde, designadamente os de natureza
deontológica, tendo em atenção a relevância social da
sua actividade.
2. A política de recursos humanos para a saúde visa sa
tisfazer as necessidades da população, garantir a for
mação, a segurança e o estímulo dos profissionais,
combater o pluriemprego e as situações de conflito de
interesses entre a actividade pública e a actividade pri
vada, facilitar a mobilidade entre o sector público e o
sector privado e conseguir uma equilibrada distribuição no território nacional.
•
3. O Ministério da Saúde organiza um registo nacional
de todos os profissionais de saúde; devem ser adapta
das formas de colaboração com as associações profis
sionais de direito público a quem a lei cometa a res
ponsabilidade pela organização de registos sectoriais,
por forma a evitar duolicações.
Base XVI
( Formação do pessual cie saúde)
1. A formação e o aperfeiçoamento profissional, incluin
do a formação permanente do pessoal de saúde cons
tituem um objectivo fundamental a prosseguir.
2. O Ministério da Saúde colabora com o Ministério da
Educação nas actividades de formação que estiverem
a cargo deste, designadamente facultando nos seus
serviços campos de ensino prático e de estágios, e
prossegue as actividades que lhe estiverem cometidas
por lei nesse domínio.
3. A formação do pessoal deve assegurar uma qualific
ção técnico-científica tão elevada quanto possíve
tendo em conta o ramo e o nível do pessoal em causa,
despertar nele o sentido da responsabilidade profis
sional sem esquecer a preocupação da melhor utiliza
ção dos recursos dispon(veis, e, em todos os casos,
orientar-se no sentido de incutir nos profissionais
o respeito pela vida e pelos direitos das pessoas e dos
doentes como o primeiro dever que lhes cumpre
observar.
Base XVII
( 1 nvestigação)
1. É apoiada a investigação com interesse para a saúde,
devendo ser estimulada a colaboração neste dom(nio
entre os Serviços do Ministério da Saúde e as Universi
dades, a Junta Nacional de Investigação Científica e
Tecnológica e outras entidades, públicas ou privadas.
2. Em particular, deve ser promovida a participação por
tuguesa em programas de investigação no campo da
saúde levados a efeito no âmbito das comunidades
Europeias.

3. As acções de investigação a apoiar devem sempre
observar, como princípio orientador, o de que a vida
humana é o valor máximo a promover e salvaguardar
em quaisquer circunstâncias.
(Base XVIII
(Organização do território para o sistema de saúde)
1. A organização do sistema de saúde baseia-se na di
visão do território nacional em regiões de saúde.
2. As regiões de saúde são dotadas de meios de acção
bastantes para satisfazer autonomamente as necessida
des cor.rentes de saúde dos seus habitantes, podendo,
quando necessário, ser estabelecidos acordos inter
-regionais para a utilização de determinados recursos.
3. As regiões podem ser divididas em sub-regiões de saú
de, de acordo com as necessidades das populações e
a operacionalidade do sistema.

,.

Cada concelho constitui uma área de saúde, mas po
dem algumas localidades ser incluídas em áreas di
ferentes das dos concelhos a que pertençam quando
se verifique que tal é indispensável para tornar mais
rápida e cornada a prestação dos cuidados de saúde.

5. As grandes aglomerações urbanas podem ter organi
zação de saúde própria a estabelecer em lei, tomando
em conta as respectivas condições demográficas e sanitárias.
Base XIX
(Autoridades de saúde)
1. As autoridades de saúde situam-se a nível nacional,
regional e concelhio, para garantir a intervenção opor
tuna e discricionária do Estado em situações de grave
risco para a saúde pública, e estão hierarquicamente
dependentes do Ministério da Saúde através do Direc
tor-Geral competente.
2. As autoridades de saúde têm funções de vigilância das
decisões dos órgãos e serviços executivos do Estado
em matéria de saúde pública, podendo suspendê-las
quando as considerem prejudiciais.
3. Cabe ainda especialmente às autoridades de saúde:
a) Vigiar o nível sanitário dos aglomerados popula
cionais, dos serviços, estabelecimentos e locais de
utilização pública para defesa da saúde pública;
b) Ordenar a suspensão de actividade ou o encerra
mento dos serviços, estabelecimentos e locais re
feridos na alínea anterior, quando funcionem em
condições de grave risco para a saúde pública;
c) Desencadear, de acordo com a Constituição e a
lei, o internamento ou a prestação compulsiva de
cuidados de saúde a indivíduos em situação de pre
judicarem a saúde pública;
d) Exercer a vigilância sanitária das fronteiras;
e) Proceder à requisição de serviços, estabelecimentos
e profissionais de saúde em casos de epidemias gra
ves e outras situações semelhantes.
4. As funções de autoridade de saúde são independen
tes das de natureza operativa dos serviços de saúde e

são desempenhadas preferencialmente por médicos da
carreira de saúde pública.
5. Das decisões das autoridades de saúde, há sempre re
curso hierárquico e contencioso nos termos da lei.
Base XX
(Situações de grave emergência)
1. Quando ocorram situações de catástrofe ou de outra
grave emergência de saúde, o Ministro da Saúde toma
as medidas de excepção que forem indispensáveis, co
ordenando a actuação dos serviços centrais do Minis
tério com os órgãos do Serviço Nacional de Saúde e
os vários escalões das autoridades de saúde.
2. Sendo necessário, pode o Governo, nas situações re
feridas no n9 1, requisitar, pelo tempo absolutamente
indispensável, os profissionais e estabelecimentos de
saúde em actividade privada.
Base XXI
(Actividade farmacêutica)
1. A actividade farmacêutica abrange a produção, co
mercialização, importação e exportação de medica
mentos e produtos medicamentosos.
2. A actividade farmacêutica tem legislação especial e
fica submetida à disciplina e fiscalização conjuntas
dos Ministérios competentes.
3. A disciplina referida no número anterior incide sobre
a instalação de equipamentos produtores e estabele
cimentos distribuidores de medicamentos e produtos
medicamentosos e o seu funcionamento, com o objec
tivo da defesa da saúde, satisfação das necessidades
das populações e garantia de qualidade e racionaliza
ção do uso de medicamentos e produtos medicamen
tosos.
Base XXII
(Ensaios clínicos de medicamentos)
Os ensaios clínicos de medicamentos são sempre realiza
dos sob direcção e responsabilidade médica, segundo re
gras a definir em diploma próprio.

Base XXIII
(Outras actividades complementares)
1. Estão sujeitas a regras próprias e à disciplina e inspec
ção do Ministério da Saúde e, sendo caso disso, dos
outros Ministérios competentes, as actividades que se
destinem a facultar meios materiais ou de organiza
ção indispensáveis à prestação de cuidados de saúde,
mesmo quando desempenhadas pelo sector privado.
2. Incluem-se nomeadamente nas actividades referidas
no número anterior a colheita e distribuição de ·pro
dutos biológicos, a produção e distribuição de bens e
produtos alimentares, a produção, a comercialização
e a instalação de equipamentos e bens de saúde, o
estabelecimento e exploração de seguros de saúde e
o transporte de doentes.

31

CAPITULO Ili
DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Base XXIV
(Características)
O Serviço Nacional de Saúde caracteriza-se por:

a) Ser universal quanto à população abrangida;
b) Prestar integradamente cuidados globais ou garan
tir a sua prestação;
c) Ser tendencialmente gratuito para os utentes, tendo
em conta as condições económicas e sociais dos
cidadãos;
d) Visar a equidade no acesso dos utentes, com o
objectivo de atenuar os efeitos das desigualdades
económicas, geográficas e quaisquer outras no aces
so aos cuidados;
e) Ter organização regionalizada e gestão descentra
lizada e participada.
Base XXV
(Beneficiários)
1. São beneficiários do Serviço Nacional de Saúde todos·
os cidadãos portugueses.
2. São igualmente beneficiários do Serviço Nacional
de Saúde os cidadãos nacionais de Estados Membros
das Comunidades Europeias, nos termos das normas
comunitárias aplicáveis.
3. São ainda beneficiários do Serviço Nacional de Saúde
os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em
condições de reciprocidade, e os cidadãos apátridas
residentes em Portugal.
Base XXVI
(Organização do Serviço Nacional de Saúde)
1. O Serviço Nacional de Saúde é tutelado pelo Minis
tro da Saúde e é administrado a nível de cada região
de saúde pelo conselho de administração da respec
tiva Administração Regional de Saúde.
2. Em cada sub-região existe um coordenador sub-re
gional de saúde e em cada concelho uma Comissão
Concelhia de Saúde.
Base XXVII
(Administrações regionais de saúde)

1. As administrações regionais de saúde são responsáveis
pela saúde das populações da respectiva área geográfi
ca, coordenam a prestação de cuidados de saúde de
todos os níveis e adequam os recursos disponíveis
às necessidades, segundo a política superiormente
definida e de acordo com as normas e directivas emi
tidas pelo Ministério da Saúde.
2. Cabe em especial ao conselho de administração das
administrações regionais de saúde:
a) Propôr o orçamento respectivo, acompanhar a sua
execução e dela prestar contas;
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b) Orientar, coordenar e acompanhar a gestão do Ser
viço Nacional de Saúde a nível regional;
sa
re

c) Representar o Serviço Nacional de Saúde, em juízo
e fora dele, a nível da região respectiva;
d) Regular a procura entre os estabelecimentos e ser
viços da região e orientar, coordenar e acompanhar
o respectivo funcionamento, sem prejuízo da auto·
nomia de gestão destes consagrada na lei;
e) Contratar com entidades privadas a prestação de
cuidados de saúde aos beneficiários do Serviço Na
cional de Saúde na respectiva região nos termos do
número 3 da Base XII;

s

4. O
N
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5.

f) Avaliar permanentemente os resultados obtidos;
g) Coordenar o transporte de doentes, incluindo o
que esteja a cargo de entidades privadas.
Base XXVIII
(Coordenador sub-regional de saúde)
Ao coordenador sub-regional de saúde cabe coadjuvar a
administração regional no exercício das suas funções no
âmbito da sub-região e exercer as funções que o conse
lho de administração da administração regional nele dele
gar.
Base XXIX
(Comissões concelhias de saúde)
As comissões concelhias de saúde são órgãos consultivos
das administrações regionais de saúde em relação a cada
concelho da respectiva área de actuação.
Base XXX
(Avaliação permanente)
1. O funcionamento do Serviço Nacional de Saúde está
sujeito a avaliação permanente, baseada em informa
ções, de natureza estatística, epidemiológica e admi
nistrativa.
2. É igualmente colhida informação sobre a qualidad
dos serviços, o seu grau de aceitação pela população
utente, o nível de satisfação dos profissionais e a ra
zoabilidade da utilização dos recursos em termos de
custo/benefícios.
3. Esta informação é tratada em sistema completo e
integrado que abrange todos os níveis e todos os ór
gãos e serviços.

1. A

e.º
p

ç,
d

3. É
ni
p
4. A
pi
5.
la

d

6. O

d
d

es

men

1. O
d

c
a

b
Base XXXI
(Estatuto dos profissionais de saúde do
Serviço Nacional de Saúde)
1. Os profissionais de saúde que trabalham no Serviço
Nacional de Saúde estão submetidos às regras pró
prias da Administração Pública e podem constituir
-se em corpos especiais.
2. A lei estabelece na medida do que seja necessário, as
regras próprias sobre o estatuto dos profissionais de
saúde, o qual será adequado ao exercício das funções
e delimitado pela ética e deontologia profissionais.
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3. Os profissionais dos quadros de pessoal do Serviço
Nacional de Saúde não podem prestar cuidados de
saúde em regime de convenção ou de reembolso, com
remuneração directa ou indirecta, aos beneficiários do
Serviço Nacional de Saúde.
4. Os profissionais de saúde que trabalham no Serviço
Nacional de Saúde estão sujeitos ao regime geral da
função pública no que respeita às regras sobre incom
patibilidades e acumulações com actividades ou car
gos públicos ou privados.
5. É assegurada formação permanente aos profissionais
de saúde.

Base XXXII
(Médicos)
1. Ao pessoal médico �abe no Serviço Nacional de Saúde
particular relevo e responsabilidade.
O ingresso dos médicos e a sua permanência no Servi
ço Nacional de Saúde depende de inscrição na Ordem
dos Médicos.
3. É reconhecida à Ordem dos Médicos a função de defi
nição da deontologia médica, mesmo para os actos
praticados no quadro do Serviço Nacional de Saúde.
4. A lei regula as carreiras médicas de clínica geral, hos
pitalar e de saúde pública com a mesma dignidade.
5. A lei pode prever que os médicos da carreira hospita
lar sejam autorizados a assistir nos hospitais, os seus
doentes privados, em termos a regulamentar.
6. Os serviços e estabelecimentos de Serviço Nacional
de Saúde podem contratar para tarefas específicas
médicos do sector privado especialmente qualifica
dos.
Base XXXIII
(Financiamento)
Serviço Nacional de Saúde é financiado pelo Orça
mento do Estado.

g) O produto da efectivação de responsabilidade dos
utentes por infracções às regras da organização e
do funcionamento do sistema e por uso doloso
dos serviços e material de saúde.
Base XXXIV
(Taxas moderadoras)
1. Com o objectivo de completar as medidas regula
doras do uso dos serviços de saúde, podem ser co
bradas taxas moderadoras, as quais constituem
também receita do Serviço Nacional de Saúde.
2. Das taxas referidas no número anterior são isentos
grupos populacionais sujeitos a maiores riscos· 'ou
financeiramente mais desfavorecidos, nos termos de
terminados na lei.
Base XXXV
(Benefícios)
1. A lei pode especificar as prestações garantidas aos
beneficiários do Serviço Nacional de Saúde ou excluir
de objecto dessas prestações cuidados não justificados
pelo estado de saúde.
2. Só em circunstâncias excepcionais em que seja im
possível garantir em Portugal o tratamento nas con
dições exigíveis de segurança e em que seja possível
fazê-lo no estrangeiro o Serviço Nacional de Saúde
suporta as respectivas despesas.
Base XXXVI
(Gestão dos hospitais e centros de saúde)
1. A gestão das unidades de saúde deve obedecer, na
medida do possível, a regras de gestão empresarial; a
lei pode permitir a realização de experiências inova
doras de gestão, submetidas a regras por ela fixadas.
2. Nos termos a estabelecer em lei, pode ser autorizada
a entrega, através de contratos de gestão, de hospitais
ou centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde a
outras entidades ou, em regime de convenção, a gru
pos de médicos.

1. Os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional
de Saúde podem cobrar as seguintes receitas, a ins
crever nos seus orçamentos próprios:
a) O pagamento de cuidados em quarto particular
ou outra modalidade não prevista para a genera
lidade dos utentes;

CAPITULO IV
DAS INICIATIVAS PARTICULARES DE SAÚDE
Base XXXVII

b) O pagamento de cuidados por parte de terceiros
responsáveis, legal ou contratual mente, nomeada
mente subsistemas de saúde ou entidades segura
doras;

(Apoio ao sector privado)

c) O pagamento de cuidados prestados a não benefi
ciários d_o Serviço Nacional de Saúde quando não
há terceiros responsáveis;
d) O pagamento de taxas por serviços prestados ou
utilização de instalações ou equipamentos nos
termos legalmente previstos;
e) O produto de rendimentos próprios;
f) O produto de benemerência ou doações;

1. O Estado apoia o desenvolvimento do sector privado
de prestação de cuidados de saúde, em função das
vantagens sociais decorrentes das iniciativas em causa
e em concorrência com o sector público.
2. O apoio pode traduzir-se nomeadamente na facilita
ção da mobilidade do pessoal do Serviço Nacional de
Saúde que deseje trabalhar no sector privado, na cria
ção de incentivos à criação de unidades privadas e na
reserva de quotas de leitos. de internamento em cada
região de saúde.
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Base XXXVIII
(Instituições particulares de solidariedade
social com objectivos de saúde)
1. As instituições particulares de solidariedade social
com objectivos específicos de saúde intervém na
acção comum a favor da saúde colectiva e dos in
divíduos, de acordo com a legislação que lhes é pró·
pria e a presente lei.
2. As instituições particulares de solidariedade social
ficam sujeitas, no que respeita ás suas actividades
de saúde, do poder orientador e de inspecção dos
serviços competentes do Ministério da Saúde, sem
prejuízo da independência de gestão estabelecida
na Constituição e na sua legislação própria.

é regulamentado e fiscalizado pelo Ministério da
Saúde, sem prejuízo das funções cometidas à Ordem
dos Médicos e à Ordem dos Farmacêuticos.
3. O Serviço Nacional de Saúde, os médicos, os far·
macêuticos e outros profissionais de saúde em exercí
cio liberal devem prestar-se apoio mutuo.
4. Os profissionais de saúde em regime liberal devem ser
titulares de seguro contra os riscos decorrentes do
exercício das suas funções.
Base XLI
( Convenções)

3. Para além do que consta do n? 2 da Base XXXVII,
os serviços de saúde destas instituições podem ser
subsidiados financeiramente e apoiados técnica
mente pelo Estado e pelas autarquias locais.

1. No quadro estabelecido pelo número 3 da Base XI 1,
podem ser celebradas convenções com médicos e
outros profissionais de saúde ou casas de saúde, cl Í·
nicas ou hospitais privados, quer a nível de cuidados
de saúde primários, quer a nível de cuidados diferen·
ciados.

Base XXXIX
(Organizações de saúde com fins lucrativos)

2. A lei estabelece as condições de celebração de conven
ções e, em particular, as garantias das entidades con·
vencionadas.

1. As organizações privadas com objectivos de saúde •
e fins lucrativos fazem parte do sistema de saúde,
pelo que ficam sujeitas a licenciamento, regulamen·
tação e vigilância de qualidade por parte do Estado.
2. A hospitalização privada, em especial, actua em
articulação com o Serviço Nacional de Saúde.
3. Compreendem-se na hospitalização privada não
apenas as clínicas ou casas de saúde, gerais ou espe·
cializadas, mas ainda os estabelecimentos termais
com internamento, não pertencentes ao Estado ou
às autarquias locais.
Base XL
(Profissionais de saúde em regime liberal)
1. Os profissionais de saúde que asseguram cuidados em
regime de profissão liberal consideram-se incluídos
no sistema de saúde e, nessa situação, desempenham
funções de importância social reconhecida e prote·
gida pela lei.
2. O exercício de qualquer profissão que implique a
prestação de cuidados de saúde em regime liberal,
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Base XLII
(Seguros de saúde)
A lei fixa incentivos ao estabelecimento de seguros de
s aúde.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Base XLIII
(Regulamentação)
1. O Governo desenvolverá em decretos-leis as bases con
tidas na presente lei que não são imediatamente apli·
cáveis.
2. As Administrações Regionais de Saúde serão progres
sivamente implantadas, podendo numa fase inicial
abranger só parte da zona total ou parte dos serviços
prestadores de cuidados.
Base XLIV
(Entrada em vigor)
A presente lei entra em vigor trinta dias após a sua pu·
blicação.

