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EDITORIAL 

Mas com quem? 

• 

Este número da Revista da Ordem dos Médicos traz a informação detalhada da redacção

última da Lei de Bases de Saúde, aprovada por maioria na Assembleia da República. É do conheci

mento geral, e dos médicos em particular, que o Conselho Nacional Executivo da Ordem foi convi

dado para discutir e, eventualmente, contribuir para a modificação e melhoria do texto enviado pelo 

Governo à Assembleia da República no início deste ano. Os pormeno�es dessas reuniões não carecem 

de detalhes para além da leitura do comunicado difundido pelo CNE e que se publica no fim deste 

Editorial. 

No entanto podem ler-se nesta Revista as alterações da Lei, para se realçar, em certas bases, a 

redacção que tinham e o resultado após a «terapêutica» aplicada. Os comentários da Comunicação 

Social não fugiram do que, por vezes, nem sempre, se constata: Recuou o Governo, recuou a Ordem, 

etc., conforme as tendências do jornalista ilustre. Pensamos, no entanto, que... ganharam os 

doentes. 

Pedimos aos Colegas o favor de lerem a Lei de Bases com atenção para avaliarem o trabalho 

desenvolvido pelo CNE ao longo das suas próprias reuniões, além das que teve, como interlocutor, o 

Grupo Parlamentar do PSD. 

Há Colegas que se queixam de não terem sido «auscultados» entre cada conversação. É injusta 

a crítica. Temos conciência de ter defendido os médicos e de ter contribuído para que a Lei de Bases 

se tornasse num documento ... possível. Fala-se na defesa da Medicina Privada em detrimento da pra

ticada em Instituições Públicas. Crítica injusta e que me passa «ao lado». A necessidade da Clínica 

Privada assenta em dois factos: a relação médico/doente e a impossibilidade de os Governos conse

guirem suportar o terrível ónus orçamental dos encargos crescentes com a Saúde. Têm de facto, de se 

encontrar soluções alternativas, sem sacrifício financeiro dos doentes, antes com vantagem dos servi

ços que lhes são oferecidos. 
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EDITORIAL 
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Polémica continuada? 
Mas com quem?· 

A repetição do título deste Editorial prende-se ainda mais com alguns comentários que se 
seguem. Refiro-me à Titulação das Especialidades. As críticas provêm de colegas que não desejam 
aceitar o desaparecimento do exame do fim do Internato. Tem mesmo havido a tendência por parte 
de médicos de me atacar pessoalmente porque, por vezes, até talvez com algum exagero no calor de 
uma discussão, ter utilizado adjectivos depreciativos em relação ao valor, à credibilidade do exame de 
saída do Internato Complementar. E acusam-me de tentar diminuir o valor do Internato Complemen
tar propondo-se, até, que não seja seguido de um exame. O equívoco é óbvio. É justamente para se 
realçar o valor desse período de formação, sem par no nosso País, e que é o Internato da Especiali
dade, que se acha que exame como o que existiu até agora é um factor que «deslustra» essa formação. 
Efectivamente os números são significativos. Não há praticamente reprovações. Uma percentagem 
elevadíssima de examinandos «passam» com classificação entre 16 e 19 valores. E não se trata de 
exame a nível nacional. 

Mas, em contrapartida, todos os médicos se queixávam da existência de dois exames: o de 
saída do Internato obrigatório, e o exame da Ordem, facultativo, mas valorizado por diversos facto
res entre os quais avulta o de, pelo Decreto Lei que é o Estatuto da Ordem dos Médicos, ser a prova 
que confere o título de Especialista. 

Os detractores da resolução de eliminar o exame no final do Internato, parecem esquecer que 
ele será «substituído» por uma avaliação contínua que vai responsabilizar os responsáveis pela forma
ção, aqueles que ocupam os lugares do quadro permanente dos Serviços frequentados pelos Internos. 
Aliás esta forma de avaliação é a seguida em todo o Mundo, onde o exame é opcional, dá os títulos, é 
indispensável para determinado progresso profissional. Comparemo-lo ao dificílimo exame dos 
«Boards» americanos e à «Fellowship» ou «Membership» dos Colégios Reais Britânicos. 

Os tais Colegas que prefeririam que o exame final do internato continuasse a existir, 'também 
dizem que deverá haver só um exame. Mas que não devia ser «o da Ordem». Deveria ser obrigatório, 
com júri misto (3 da Ordem e 2 do Ministério) e seguindo moldes semelhantes ao actual exame da 
Ordem: Além de esta possibilidade sair fora do âmbito do seu Estatuto, a Ordem não quer, nem 
pode, arvorar�se em Instituição cujo exame é obrigatório. E tem de trazer vantagens aos que nele são 
aprovados. Vantagens curriculares e outras como na obtenção de convenções. 

Nas negociações que decorreram com o Ministério da Saúde acerca deste e doutros assuntos os 
médicos foram representados pela Ordem. Com todo o respeito pelos Colegas em geral e por outras 
Instituições que os representam, em maior ou menor número, julgamos ter feito o nosso dever, sem 
nunca ter traído os doentes nem os Colegas. 

O ambiente de colaboração e respeito mútuo que hoje existe é fonte desse comportamento 
consciente e firme. 

Parafraseando o título deste Editorial, que não haja polémica. 

E, se alguma houver, que não seja com médicos. 
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OPINIÂO 

SIDA 

REVOLUÇÃO NA SAÚDE E 
NO PENSAR DA MEDICINA 

• PROF. MIGUEL CARNEIRO DE MOURA

A história da síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA) entra agora 
na sua segunda década e um pouco por toda a parte ainda ecoam os reflexos da 
6.ª Conferência Internacional, em S. Francisco, há duas semanas. Foi bem
patente para os que tiveram o privilégio de assistir a esta extraordinária reunião
que apesar dos avanços registados, principalmente no domínio da terapêutica e
das estratégias para as vacinas - previsíveis na próxima década, a solução dos
problemas das· pessoas infectadas pelos vírus e dos doentes com SIDA vai exigir
um renovado esforço e um pensar diferente de todos os que estão envolvidos
nesta luta.

Um dos aspectos salientes da confe
rência que se realizou em S. Francisco, 
uma das cidades norte-americanas que 
mais sofreu com os efeitos desta epide
mia e que respondeu ao desafio com o 
desenvolvimento de modelos inovado
res para o tratamento dos doentes 
infectados com vírus da imunodefi
ciência humana (VIH), foi a participa
ção nos trabalhos dos doentes, dos 
familiares dos doentes, das organiza
çes da comunidade civil e dos grupos 
activistas, que exigem a sua interven
ção nos processos de decisão e na 
orientação dos ensaios terapêuticos 
das novas drogas. Esta intervenção, 
em muitos aspectos notável e revolu
cionária, marcou o ambiente da confe
rência. Algo de novo para os médicos 
habituados a assistir a reuniões cientí
ficas foi a presença de cerca de 1000 
doentes nas sessões, divulgando as 
suas opiniões e pondo questões aos 
cientistas. 

Os investigadores que apresentavam 
os novos tratamentos viam-se confron
tados com perguntas das pessoas cuja 
vida dependia das respostas. 

Quando Robert Yarchaon, do Na
tional lnstitute of Health (Bethesda) 
terminava a sua apresentação sobre o 
AZT (zidovudina), o fármaco com um 
papel mais bem estabelecido, logo se 
levantou a questão: 

«Sou um doente com VIH e tenho 
repetidas determinações de CD4 com 
valores muito baixos e até de zero; a 
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minha filha médica diz-me que nada 
posso esperar do AZT. Qual a sua opi
nião? O que devo fazer?» 

Mais tarde, noutra sessão: 
«Dr. Fauci (Director do National 

Institute of Allergy and Infeccious 
Diseases do NIH). O nosso grupo gos
taria de ensaiar em alguns doentes o 
ddC, não conseguimos ser recebidos 
pelo laboratório ... que o produz. Con
segue uma entrevista para nós?» 

Muitos dos cientistas aceitaram a 
participação dos grupos activistas, 
como o ACT-UP (AIDS Coalition To 
Unleash Power), em acelerar o pro
cesso de aprovação de medicamentos e 
em coordenar esquemas paralelos (o 
chamado «parallel track») nos quais 
os indivíduos VIH positivos e doentes 
com SIDA, que não são aceites nos 
ensaios convencionais, podem ter 
acesso às drogas experimentais. Os 
conflitos sobre como conseguir o equi
líbrio entre os métodos científicos, 
com a sua demora e o uso dos place
bos, e a necessidade sentida por mui
tos de acelerar os tratamentos, eclodi
ram um pouco por todo o lado. Este 
facto foi bem patente na extraordiná
ria sessão plenária sobre Ensaios Tera
pêuticos na qual Martin Delaney do 
Project Inform, um grupo de S. Fran
cisco que defende a investigação cen
trada na comunidade, apresentou os 
primeiros resultados de um ensaio 
«underground» do Composto Q (tri-

cosantina, derivado da raiz de um 
pepino chinês), uma das drogas experi
mentais mais controversa. a . 

A apresentação de Delaney, muit�' 
aplaudida pelos activistas e pelos 
doentes, recebeu muitas críticas, uma 
das mais agressivas de Arnold Relman, 
editor do «New England Journal of 
Medicine», que chegou a acusar Dela
ney de «irresponsável» e lhe pediu que 
urgentemente entregasse os dados do 
seu estudo a uma comissão de especia
listas para a sua análise independente 
(o conhecido sistema do «peer re
view»).

Mais importante que o debate sobre 
o valor terapêutico do Composto Q, a
sua apresentação na conferência mar
cou uma viragem, que podemos classi
ficar de histórica, ao admitir-se publi
camente que as pessoas que sofrem de
uma doença têm uma palavra a dizer
sobre a prioridade dos projectos que se
destinam a tratá-los.

Jonathan Mann, antigo director do 
programa de SIDA da Organização 
Mundial de Saúde, teve oportunidad 
de sublinhar numa conferência notá
vel, que o impacto do SIDA nas estru
turas científicas e sociais do nosso 
tempo está a desencadear uma verda
deira revolução, a introduzir um novo 
paradigma na nossa maneira de pensar 
e equacionar os grandes problemas da 
saúde. 

Os nossos sistemas de saúde mostra
ram-se inadequados para responder a 
esta nova epidemia, cresce a contestação 
à forma como é feita a investigação 
médica, os doentes e a comunidade 
civil consideram-se marginalizados das 
decisões e das_ agendas propostas para 
resolver os seus problemas. Exigem 
participação, pretendem o seu envolvi
mento progressivo na organização das 
respostas, no acesso aos novos medica
mentos, na distribuição dos recursos 
financeiros. 

É um pensar diferente e que choca 
muitos na comunidade científica e 
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social: o reconhecimento de que o 
comportamento e a participação, indi
vidual e colectiva, é um dos elementos 
chave para a resolução de um pro
blema global. Foi este creio o sentido 
das manifestações que marcaram a 
conferência de S. Francisco e que fize
ram pensar a todos os que, como nós, 
diariamente se dirigiam para o Mos
cone Center e atravessavam (ou não) 
as barricadas, os manifestantes e o 
aparatoso dispositivo policial. 

Mas a procura de soluções exige 
recursos financeiros e estes são limita
dos e de momento considerados inade
quados, mesmo nos países mais ricos. 
As previsões são de que o número de 
doentes vai continuar a aumentar, o 
seu maior impacto vai fazer-se sentir 
nos anos 90, e atingindo grupos popu
lacionais diferentes, como os jovens e 
as mulheres. Se as estimativas de Fauci 

de outros cientistas apresentadas em 
. Francisco estão correctas o au

mento será da ordem das 10 vezes até 
ao final do século. 

Em 1990, 700000 pessoas têm SIDA 
em todo o mundo, com um total de 
cerca de 6 a 7 milhões de indivíduos 
infectados. Cerca de 750/o dos doentes 
infectados vão desenvolver a doença. 
No final da década, 5 a 6 milhões terão 
a doença e cerca de 20 milhões pode
rão estar atin11.idos nelos vírus. 

A aprovação do AZT como medica
mento de primeira linha nos indiví
duos infectados pelo VIH, mas ainda 
não doentes, foi aceite na América e 
vai certamente generalizar-se. Ainda 
são objecto de estudo o momento de 
iniciar a terapêutica, a dosagem do 
AZT e a duração da sua eficácia. Os 
custos da implementação destes pro
gramas são enormes. A possibilidade 
de que melhores resultados serão obti
dos com a combinação do AZT com 

utros agentes anti-víricos, como o 
tldl e o ddC, foi levantada por ensaios 
preliminares e pode vir a ser uma reali
dade a médio prazo. 

Os custos financeiros destes progra
mas e de quem os suporta devem ser 
analisados cuidadosamente pelos in
vestigadores envolvrdos, pelos órgãos 
da gestão hospitalar e os responsáveis 
do Ministério da Saúde. Não está em 
causa a utilização crescente de antibió
ticos e de outros agentes anti-micro
bianos e anti-víricos para o tratamento 
e profilaxia das infecções oportunistas 
que muito têm melhorado a qualidade 
de vida e a sobrevivência dos doentes 
com SIDA. 

O problema levanta-se de momento 
com o uso do interferão e do AZT. No 
que diz respeito aos custos com estes 
medicamentos durante o internamento 
hospitalar é urgente a introdução de 
novas rubricas no sistema dos Grupos 

.______o_,p_1N_1A_o _ __,I 

de Diagnóstico Homogéneo (GDH) 
para corrigir a lacuna de não atender 
especificamente aos doentes com 
SIDA e suportar os encargos financei
ros apenas à luz da complicação que 
traz o doente com SIDA ao hospital -
esofagite, pneumonia e diarreia. 

É urgente obter dados nacionais 
sobre os custos do tratamento dos 
doentes com SIDA, mesmo reconhe
cendo a ambiguidade de definir o 
doente representativo. Dos trabalhos 
europeus apresentados na reunião de 
S. Francisco, e refiro-me pela sua
importância aos estudos da Holanda e
da Inglaterra, a estimativa do custo
anual do doente com SIDA variou
entre 3000 a 5100 contos. O dia de
internamento hospitalar em 3 distritos
ingleses bem estudados (Riverside
-Londres, Oxford e Brighton) foi rela
tivamente constante e de aproximada
mente 65 000$00.

Estão feitas estimativas que permi
tem calcular o número de camas hospi
talares necessárias nos anos 1991-1994 
e o aumento dos orçamentos hospita
lares. No trabalho de J. Jager (Insti
tuto Nacional de Saúde Pública, Bil
thoven) onde se analisaram vários 
cenários possíveis do impacto soc10-
-económico da SIDA na Holanda, a

Em 1990, 700000 
pessoas têm SIDA em 
todo o mundo, com 
um total de cerca de 
6 a 7 milhões de 
indivíduos inf ectados. 
Cerca de 750"/o dos 
doentes inf ectados vão 
desenvolver a doença. 
No final da década, 
5 a 6 milhões terão a 
doença e cerca de 20 
milhões poderão estar 
atingidos pelos vírus. 

estimativa feita aponta uma incidência 
cumulativa da infecção pelo HIV de 
10 000 a 15000 indivíduos infectados 
(um total de casos notificados em 1990 
de 1074). As previsões feitas aconse
lham um aumento total das camas hos
pitalares dedicadas ao SIDA, das 129 
actualmente existentes para 230-300 
nos próximos 5 anos. A projecção dos 
custos hospitalares nacionais com a 
SIDA na Holanda, combinando em 
modelos matemáticos, os dados epide
miológicos e os custos hospitalares, foi 
de cerca de 30 milhões de dólares para 
1991 (aproximadamente 4.5 milhões 
de contos). 

Trabalhos desta natureza têm ur
gentemente de ser feitos entre nós para 
projectarmos com antecipação as neces
sidades da resposta hospitalar ao SIDA 
em Portugal na próxima década. 

É preciso recordar a que os orça
mentos hospitalares referentes à luta 
contra a infecção pelo VIH devem 
atender a outros aspectos que não 
exclusivamente aos chamados custos 
directos com o Tratamento dos doen
tes. Incluem-se nestes custos os 
programas de Educação e Prevenção 
da doença, incluindo as despesas 
suplementares, nos laboratórios de 
Patologia Clínica, nas Unidades de 
Hemofílicos, nos Serviços de lmuno
-Hemoterapia, nos Blocos Operatórios 
e nas Unidades Intensivas. 

Foi bem patente entre os médicos, 
doentes e grupos da comunidade civil, 
que se deve dar mais ênfase ao trata
mento fora dos hospitais e no ambula
tório. Mas os avanços registados no 
diagnóstico e no tratamento mostram 
que o doente com SIDA tem necessi
dade de internamento hospitalar e este 
deve ser oferecido nas melhores condi
ções possíveis. Somos de opinião que é 
necessário criar em cada hospital cen
tral uma Comissão Coordenadora do 
SIDA para análise destes problemas e 
que deve incluir, além de médicos e 
enfermeiros, elementos da comuni
dade civil e potenciais utentes. 

Na reunião de S. Francisco estive
ram particularmente em foco os tra
balhos sobre os riscos da infecção pelo 
HIV para o pessoal de saúde (médicos, 
enfermeiras, técnicos e auxiliares de 
acção médica) que atendem estes 
doentes. É um problema que só agora 
começa a ser equacionado a nível 
internacional. 

De acordo com os dados do Center 
for Diseases Contrai até Maio de 1990 
foram notificados nos E. U .A. 34 casos 
de infecção pelo HIV associados a 
actividade profissional de saúde. Em 
20 casos foi possível demonstrar a 
seroconversão após o acidente, geral
mente picada. Nos restantes 14 não foi 
possível estabelecer a data da infecção. 
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Mais 23 casos adicionais encontram-se 
a ser analisados. Na Europa a infor
mação é mais difícil de recolher, mf!S 
foram apontados 18 casos, dos quais 7 
com seroconversão demonstrada (In
glaterra, França, Espanha e Itália). 
Quatro casos adicionais estão em revi
são. 

Foram também revistos os estudos 
prospectivos já publicados sobre os 
riscos da infecção pelo VIH em traba
lhadores de saúde após contágio por 
via percutânea e/ou mucocutânea. O 
risco de infecção para este último tipo 
de exposição parece ser muito baixo, 
nos 12 estudos indicados (num total de 
870 participantes e 1051 acidentes) a 
seroconversão foi zero, com um limite 
superior estatístico de 0,3%. Em 14 
estudos prospectivos de trabalhadorés 
de saúde que registaram um acidente 
percutâneo com sangue HIV positivo 
envolvendo um total de 1962 indiví
duos (e 2008 acidentes) encontraram 6 
casos com seroconversão (o que dá 
uma percentagem média de infecção 
por acidente de 0,31 OJo, com um limiar 
superior de 0,65%). Em 237 casos 
negativos pelos testes convencionais e 
que foram seguidos com o recurso à 
nova tecnologia da Reacção em Cadeia 
da Polimerase, que amplifica a de
tecção do material genético do VIH, 
nenhum mostrou positividade. 

OPINIÂO 

De particular interesse são os estu
dos que procuram definir os riscos 
associados à actividade cirúrgica. Um 
trabalho recentemente publicado no 

Mais importante neste 
estudo é a conclusão 
de que muitos dos 
acidentes apontados 
podiam ser evitados, 
não com o 
conhecimento prévio 
da serologia dos 
doentes, mas com 
cuidados na técnica 
cirúrgica, maior 
protecção e o uso de 
equipamento mais 
seguro. 

«New England Journal of Medicine» 
no San Francisco General Hospital 
estima que os cirurgiões e as enfermei
ras dos blocos estão em risco de infec
ção pelo VIH uma vez em cada oito 
anos. Estes dados não se podem extra
polar para hospitais onde a prevalên
cia do VIH é baixa, como o nosso hos
pital, mas os investigadores estimam a 
probabilidade de uma infecção em 
cada oitenta anos nestas circunstâncias 
epidemiológicas. 

Mais importante neste estudo é a 
conclusão de que muitos dos acidentes 
apontados podiam ser evitados, não 
com o conhecimento prévio da serolo
gia dos doentes, mas com cuidados na 
técnica cirúrgica, maior protecção e o 
uso de equipamento mais seguro. 

A conferência de S. Francisco será 
lembrada por muitos como um marco 
na história da SIDA. A encruzilhada 
onde se consegue vislumbrar a luz ,a 
novas terapêuticas eficazes, perspect•' 
vas das vacinas, e o momento em que a 
comunidade científica e a comunidade 
dos doentes junta os seus esforços e 
sente a necessidade de ter uma res
posta global a um problema global, 
mas quando é ainda muito grande a 
lembrança dos que morreram, recordo 
os 12 000 painéis do Names Project 
Quilt distribuídos pela cidade, e a 
revolta contra os erros cometidos. 

REQUISIÇÃO PARA DIPLOMAS 
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LEI DE BASES DA SAUDE 

TEXTO FINAL SOBRE 
LillDEBASESDA SAÚDE 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

BASE I 
Princípios gerais 

1. A protecção da saúde constitui um direito dos indiví
duos e da comunidade que se efectiva pela responsabili
dade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, 
em liberdade de procura e de prestação de cuidados, nos 
termos da Constituição e da lei. 

2. O Estado promove e garante o acesso de todos os cida
dãos aos cuidados de saúde nos limites dos recursos 
humanos, técnicos e financeiros disponíveis. 

3. A promoção e a defesa da saúde pública são efectuadas
através da actividade do Estado e de outros entes públi
cos, podendo as organizações da sociedade civil ser asso
ciadas àquela actividade. 

4. Os cuidados de saúde são prestados por serviços e esta
belecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, por 
outros entes públicos ou por entidades privadas, sem ou 
com fins lucrativos. 

BASE II 
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 activida
des do Estado; 

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

c) 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; 

d) Os serviços de saúde estruturaram-se e funcionam de
acordo com o interesse dos utentes e articulam-se 
entre si e ainda com os serviços de segurança e bem
-estar social; 

e) A gestão dos recursos disponíveis deve ser conduzida
por forma a obter deles o maior proveito socialmente 
útil e a evitar o desperdício e a utilização indevida 
dos serviços; 

f) É apoiado o desenvolvimento do sector privado da 
saúde e, em particular, as iniciativas das instituições 
particulares de solidariedade social, em concorrên
cia, com o sector público; 
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g) É promovida a participação dos indivíduos e da 
comunidade organizada na definição da política de 
saúde e planeamento, no controlo do funcionamento 
dos serviços; 

h) É incentivada a educação das populações para a
saúde, estimulando nos indivíduos e nos grupos 
sociais a modificação dos comportamentos nocivos à 
saúde pública ou individual; 

i) 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, adaptando
-se permanentemente às condições da realidade nacio
nal, às suas necessidades e aos seus recursos. 

BASE III 
Natureza da legislação sobre saúde 

A legislação sobre saúde é de interesse e ordem pública, 
pelo que a sua inobservância implica responsabilidade 
penal, contra-ordenacional, 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 à protec
ção da saúde. 

2. Para efectivação do direito à protecção de saúde, o
Estado actua através de serviços próprios, celebra acor
dos com entidades privadas para a prestação de cuida
dos e apoia e fiscaliza a restante actividade privada na 
área da saúde. 

3. Os cidadãos e as entidades públicas e privadas deve. 
colaborar na criação de condições que permitam o exer
cício do direito à protecção da saúde e a adopção de esti
los de vida saudáveis. 

BASE V 
Direitos e deveres dos cidadãos 

1. Os cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua pró
pria 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. É reconhecida a liberdade de prestação de cuidados de
saúde, com as limitações decorrentes da lei, designada
mente no que respeita a exigências de qualificação pro
fissional. 

4. A liberdade de prestação de cuidados de saúde abrange a
faculdade de se constituírem entidades sem ou com fins 
lucrativos que visem aquela prestação. 

5. 

1. 
2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 
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5. É reconhecida a liberdade de escolha no acesso à rede
nacional de prestação de cuidados de saúde, com as limi
tações decorrentes dos recursos existentes e da organiza
ção dos serviços.

BASE VI 
Responsabilidade do Estado 

1. O Governo define a política de saúde.

2. Cabe ao Ministério da Saúde propor a definição da polí
tica nacional de saúde, promover e vigiar a respectiva
execução e coordenar a sua acção com a dos ministérios
que tutelam áreas con�xas.

3. Todos os departamentos, especialmente os que actuam
nas áreas específicas da segurança e bem-estar social, da 
educação, do emprego, do desporto, do ambiente, da
economia, do sistema fiscal, da habitação e do urba
nismo, devem ser envolvidos na promoção da saúde.

4. Os serviços centrais do Ministério da Saúde exercem, em
relação ao Serviço Nacional de Saúde, funções de regu
lamentação, orientação, planeamento, avaliação e ins
pecção.

BASE VII 
Conselho Nacional de Saúde 

1. O Conselho Nacional de Saúde representa os interessa
dos no funcionamento das entidades prestadoras de cui
dados de saúde e é um órgão de consulta do Governo.

2. O Conselho Nacional de Saúde inclui representantes dos
utentes nomeadamente dos subsistemas de saúde, dos
seus trabalhadores, dos departamentos governamentais
com áreas de actuação conexas e de outras entidades.

3. Os representantes dos utentes são eleitos pela Assem
bleia da República.

4. A composição, a competência e o funcionamento da
Conselho Nacional de Saúde constam da lei.

BASE VIII 
Regiões autónomas 

1. Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a
política de saúde é definida e executada pelos órgãos do
governo próprio, em obediência aos princípios estabele
cidos pela Constituição da República e pela presente lei.

2. O presente diploma é aplicável às Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira, desenvolvendo regulamenta
ção própria em matéria de organização, funcionamento
e regionalização dos Serviços de Saúde.

BASE IX 
Autarquias locais 

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

BASE X 
Relações internacionais 

1. Tendo em vista a indivisibilidade da saúde na comuni
dade internacional, o Estado Português reconhece as
consequentes interdependências sanitárias a nível mun
dial e assume as respectivas responsabilidades.

2. O Estado Português apoia as organizações internacio
nais de saúde de reconhecido prestígio, designadamente
a Organização Mundial de Saúde, coordena a sua polí
tica com as grandes orientações dessas organizações e
garante o cumprimento dos compromissos internacio
nais 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 defende o progressivo incre
mento da acção comunitária visando a melhoria da 
saúde pública, especialmente nas regiões menos favore
cidas e no quadro do reforço da coesão económica e
social fixado pelo Acto Único Europeu.

5. É estimulada a cooperação com outros países, no
âmbito da saúde, em particular com os países africanos
de língua oficial portuguesa.

BASE XI 
Defesa sanitária das fronteiras 

1. O Estado Português promove a defesa sanitária das suas
fronteiras, com respeito pelas regras gerais emitidas
pelos organismos competentes.

2. Em especial, cabe aos organismos competentes estudar,
propor, executar e fiscalizar as medidas necessárias para
prevenir a importação ou exportação das doenças sub
metidas ao regulamento Sanitário Internacional, enfren
tar a ameaça de expansão de doenças transmissíveis e
promover todas as operações sanitárias exigidas pela
defesa da saúde da comunidade internacional.

CAPÍTULO II 
Das entidades prestadoras dos cuidados 

de saúde em geral 

BASE XII 
Sistema de saúde 

1. O sistema de saúde é constituído pelo S.N.S. e por todas
as entidades públicas que desenvolvam actividades de
promoção, prevenção e tratamento na área da saúde,
bem como por todas as entidades privadas e por todos
os profissionais livres que acordem com os primeiros a
prestação de todas ou de algumas daquelas actividades.

2. O Serviço Nacional de Saúde abrange todas as institui
ções e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde
dependentes do Ministério da Saúde e dispõe de estatuto
próprio.

3. O Ministério da Saúde e as ARS podem contratar com
entidades privadas a prestação de cuidados de saúde aos
beneficiários do S.N .S. sempre que tal se afigure vanta-
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joso, nomeadamente face à consideração do binómio 
qualidade/custos, e desde que_ esteja garantido o direito 
de acesso. 

4. A rede nacional de prestação de cuidados de saúde
abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde e os estabelecimentos privados e os profissionais
em regime liberal com quem sejam celebrados contratos
nos termos do número anterior.

5. Tendencialmente, deverão ser adoptadas as mesmas
regras no pagamento de cuidados e no financiamento de
unidades de saúde da rede nacional da prestação de cui
dados de saúde.

6. O controlo de qualidade de toda a prestação de cuidados
de saúde está sujeito ao mesmo nível de exigência.

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 vários
níveis de cuidados de saúde, reservando a intervenção
dos mais diferenciados para as situações deles carecidas
e garantindo permanentemente a circulação recíproca e
confidencial da informação clínica relevante sobre os
utentes.

BASE XIV 
Estatuto dos utentes 

1. Os utentes têm direito a:
a) Escolheram, no âmbito do sistema de saúde e na

medida dos recursos existentes e de acordo com as
regras de organização, o serviço e agentes prestado
res;

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, privaci
dade e respeito;

d) Terem rigorosamente respeitada a confidencialidade
sobre os dados pessoais revelados;

e) Serem informados sobre a sua situação, as alternati
vas possíveis de tratamento e a evolução provável 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 indemni
zação por prejuízos sofridos;

h) Constituirem entidades que os representem e defen
dam os seus interesses;

i) Constituirem entidades que colaborem com o sistema
de saúde, nomeadamente sob a forma de associações
para a promoção e defesa da saúde ou grupos de ami
gos de estabelecimentos de saúde.

2. Os utentes devem:
a) Respeitar os direitos dos outros utentes;
b) Observar as regras sobre a organização e o funciona

mento dos serviços e estabelecimentos;
c) Colaborar com os profissionais de saúde em relação

à sua própria situação;
d) Utilizar os serviços de acordo com as regras estabele

cidas;
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e) Pagar os encargos que derivem da prestação dos cui
dados de saúde, quando for caso disso.

3. Relativamente a menores e incapazes, a lei deve prever
as condições em que os seus representantes legais podem
exercer os direitos que lhes cabem, designadamente o de
recusarem a assistência, com observância dos princípios
constitucionalmente definidos.

BASE XV 
Profissionais de saúde 

1. A lei estabelece os requisitos indispensáveis ao desempe
nho 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 satisfa
zer as necessidades da população, garantir a formação,
a segurança e o estímulo dos profissionais, incentivar a
dedicação plena evitando conflitos de interesse entre
a actividade pública e a actividade privada, facilitar a
mobilidade entre o sector público e o sector privad
e procurar uma adequada cobertura no território naci
nal.

3. O Ministério da Saúde organiza um registo nacional de
todos os profissionais de saúde, com exclusão daqueles
cuja inscrição seja obrigatória numa associação profis
sional de direito público.

4. A inscrição obrigatória referida no número anterior é da
responsabilidade da respectiva associação profissional e
de direito público e funcionará como registo nacional
dos profissionais nela inscritos sendo facultada ao
Ministério da Saúde sempre que por este solicitada.

BASE XVI 
Formação do pessoal de saúde 

1. A formação e o aperfeiçoamento profissional, incluindo
a formação permanente, do pessoal de saúde constituem
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 serv·
ços, campos de ensino prático e de estágios, e prossegu
as actividades que lhe estiverem cometidas por lei nesse
domínio.

3. A formação do pessoal deve assegurar uma qualificação
técnico-científica tão elevada quanto possível tendo em
conta o ramo e o nível do pessoal em causa, despertar
nele o sentido da responsabilidade profissional, sem
esquecer a preocupação da melhor utilização dos .recur
sos disponíveis, e, em todos os casos, orientar-se no sen
tido 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 
Investigação 

1. É apoiada a investigação com interesse para a saúde,
devendo ser estimulada a colaboração neste ·domínio
entre os serviços do Ministério da Saúde e as universida
des, a Junta Nacional de Investigação Científica e Tec
nológica e outras entidades públicas ou privadas.
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2. Em particular, deve ser promovida a participação portu
guesa 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 obser
var, como princípio orientador, o de que a vida humana
é o valor máximo a promover e salvaguardar em quais
quer circunstâncias.

BASE XVIII 
Organização do território para o sistema de 

saúde 

1. A organização do sistema de saúde baseia-se na divisão
do território nacional em regiões de saúde.

2. As regiões de saúde são dotadas de meios de acção bas
tantes para satisfazer autonomamente as necessidades
correntes 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 saúde,
de acordo com as necessidades das populações e a opera
cionalidade do sistema.

4. Cada concelho constitui uma área de saúde, mas podem
algumas localidades ser incluídas em áreas diferentes das
dos concelhos a que pertençam quando se verifique que
tal é indispensval para tornar maís rápida e cómoda a
prestação dos cuidados de saúde.

5. As grandes aglomerações urbanas podem ter organiza
ção 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 grande
risco para a saúde pública, e estão hierarquicamente
dependentes do Ministro da Saúde através do director
-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 populacio
nais, dos serviços, estabelecimentos e locais de utili
zação pública para defesa da saúde pública;

b) Ordenar a suspensão de actividade ou o encerra
mento dos serviços, estabelecimentos e locais referi
dos na alínea anterior, quando funcionem em condi
ções 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 prejudicarem 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 graves e
outras situações semelhantes.

4. As funções de autoridade de saúde são independentes
das de natureza operativa dos serviços de saúde e são
desempenhadas por médicos, preferencialmente, da car
reira de saúde pública.

5. Das decisões das autoridades de saúde há sempre
recurso 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, coorde
nando a actuação dos serviços centrais do Ministério
com os órgãos do Serviço Nacional de Saúde e os vários
escalões das autoridades de saúde.

2. Sendo necessário, pode o Governo, nas situações referi
das no n.º 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, comer
cialização, importação e exportação de medicamentos e
produtos medicamentosos.

2. A actividade farmacêutica tem legislação especial e fica
submetida à disciplina e fiscalização conjuntas dos
ministérios competentes, de forma a garantir a defesa e
protecção da saúde, a· satisfação das necessidades da
população e a racionalização do consumo de medica
mentos e produtos medicamentosos.

3. A disciplina referida no número anterior incide sobre a
instalação de equipamentos produtores e estabelecimen
tos distribuidores de medicamentos e produtos medica
mentosos e o seu funcionamento.

BASE XXII 
Ensaios clínicos de medicamentos 

Os ensaios clínicos de medicamentos são sempre realiza
dos sob direcção e responsabilidade médica, segundo regras 
a definir em diploma próprio. 

BASE XXIII 
Outras actividades complementares 

1. Estão sujeitas a regras próprias e_à disciplina e inspecção
do Ministério da Saúde e, sendo caso disso, dos outros
ministérios competentes as actividades que se destinem a
facultar meios materiais ou de organização indispensá
veis 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 produtos
biológicos, a produção e distribuição de bens e produtos
alimentares, a produção, a comercialização e a instala
ção de equipamentos e bens de saúde, o estabelecimento
e exploração de seguros de saúde e o transporte de doen
tes.
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CAPÍTULO III 
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 garantir a

sua prestação; 
c) Ser tendencionalmente gratuito para os utentes, tendo

em conta as condições económicas e sociais dos cida
dãos; 

d) Garantir a equidade no acesso dos utentes, com o
objectivo de atenuar os efeitos das desigualdades eco
nómicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos 
cuidados; 

e) Ter organização regionalizada e gestão descentrali
zada 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 comu
nitárias aplicáveis. 

3. São ainda beneficiários do Serviço Nacional de Saúde os 
cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em condi
ções 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 Ministro da
Saúde e é administrado a nível de cada região de saúde 
pelo conselho de administração da respectiva adminis
tração regional de saúde. 

2. Em cada sub-região existe um coordenador sub-regional
de saúde e em cada conselho uma comissão conselhia de 
saúde. 

BASE XXVII 
Administrações regionais de saúde 

1. As administrações regionais de saúde são responsáveis
pela saúde das populações da respectiva área geográfica, 
coordenam a prestação de cuidados de saúde de todos os 
níveis e adequam os recursos disponíveis às necessida
des, segundo a política superiormente definida e de 
acordo com as normas e directivas emitidas pelo Minis
tério da Saúde. 

2. As administrações regionais de saúde são dirigidas por 
um conselho de administração, cuja composição será
definida por lei. 
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3. Cabe em especial ao conselho de administração das
administrações regionais de saúde: 
a) Propor os planos de actividade e o Orçamento res

pectivo, acompanhar a sua execução e deles prestar 
contas. 

b) Orientar, coordenar e acompanhar a gestão do Ser
viço Nacional de Saúde a nível regional; 

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 servi
ços da região e orientar, coordenar e acompanhar o 
respectivo funcionamento, sem prejuízo da autono
mia de gestão destes consagrada na lei; 

e) Contratar com entidades privadas a prestação de cui
dados de saúde aos beneficiários do Serviço Nacional 
de Saúde na respectiva região sem prejuízo de acor
dos de âmbito nacional sobre a mesma matéria; 

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 exercicio das suas funções no 
âmbito da sub-região e exercer as funções que o conselho 
de administração da administração regional nele delegar. 

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 es'9
sujeito a avaliação permanente, baseada em informa
ções de natureza estatística, epidemiológica e adminis
trativa. 

2. É igualmente colhida informação sobre a qualidade dos
serviços, o seu grau de aceitação pela população utente, 
o nível de satisfação dos profissionais e a razoabilidade
da utilização dos recursos em termos de custos/benefí
cios. 

3. Esta informação é tratada em sistema completo e inte
grado que abrange todos os níveis e todos os órgãos e 
serviços. 

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 próprias 
da Administração Pública e podem constituir-se em cor
pos especiais. 
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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. 

3. Aos profissionais dos quadros do Serviço Nacional de
Saúde é permitido, sem prejuízo das normas que regu
lam o regime de trabalho de dedicação exclusiva, exercer 
a actividade privada, não podendo dela resultar para o 
Serviço Nacional de Saúde qualquer responsabilidade 
pelos encargos resultantes dos cuidados por esta forma 
prestados aos seus beneficiários. 

4. É assegurada formação permanente aos profissionais de
saúde. 

BASE XXXII 
Médicos 

1. Ao pessoal médico cabe no Serviço Nacional de Saúde
particular relevo e responsabilidade. 

• Será definido na lei o conceito de acto médico.
3. O ingresso dos médicos e a sua permanência no Serviço

Nacional de Saúde depende de inscrição na Ordem dos 
Médicos. 

4. É reconhecida à Ordem dos Médicos a função de defini
ção da deontologia médica, bem como a de participa
ção, em termos a regulamentar, na definição da quali
dade técnica mesmo para os actos praticados no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde, estando-lhe também 
cometida a fiscalização do exercício livre da actividade 
médica. 

5. A lei regula com a mesma dignidade as carreiras médicas
independentemente de serem estruturadas de acordo 
com a diferenciação profissional. 

6. A lei pode prever que os médicos da carreira hospitalar
sejam autorizados a assistir, nos hospitais, os seus doen
tes privados, em termos a regulamentar. 

7. Os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde podem contratar para tarefas especificas médicos do 
sector privado especialmente qualificados. 

BASE XXXIII 
Financiamento 

1. O Serviço Nacional de Saúde é financiado pelo Orça
mento do Estado. 

2. Os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde podem cobrar as seguintes receitas, a inscrever 
nos seus orçamentos próprios: 
a) O pagamento de cuidados em quarto particular ou 

outra modalidade não prevista para a generalidade 
dos utentes; 

b) O pagamento de cuidados por parte de terceiros res
ponsáveis, legal ou contratualmente, nomeadamente 
sub-sistemas de saúde ou entidades seguradoras; 

c) O pagamento de cuidados prestados a não beneficiá
rios do Serviço Nacional de Saúde quando não há 
terceiros responsáveis; 

d) O pagamento de taxas por serviços prestados ou utili
zação de instalações ou equipamentos nos termos 
legalmente previstos; 

e) O produtos de rendimentos próprios;
f) O produto de benemerências ou doações;

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 ser
viços e material de saúde. 

BASE XXXIV 
Taxas moderadoras 

1. Com o objectivo de completar as medidas reguladoras
do uso dos serviços de saúde, podem ser cobradas taxas 
moderadoras, as quais constituem também receita do 
Serviço Nacional de Saúde. 

2. Das taxas referidas no número anterior são isentos gru
pos populacionais sujeitos a maiores riscos ou financei
ramente mais desfavorecidos, nos termos determinados 
na lei. 

BASE XXXV 
Benefícios 

1. A lei pode especificar as prestações garantidas aos bene
ficiários 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 impossí
vel garantir em Portugal o tratamento nas condições exi
gíveis de segurança e em que seja possível fazê-lo no 
estrangeiro, o Serviço Nacional de Saúde suporta as res
pectivas 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 inovadoras 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 grupos de 
médicos. 

CAPÍTULO IV 
Das iniciativas particulares de saúde 

BASE XXXVII 
Apoio ao sector privado 

1. O Estado apoia o desenvolvimento do sector privado de
prestação de cuidados de saúde, em função das vanta
gens sociais decorrentes das iniciativas em causa e em 
concorrência com o sector público. 

2. O apoio pode traduzir-se nomeadamente na facilitação
da mobilidade do pessoal do Serviço Nacional de Saúde 
que deseje trabalhar no sector privado, na criação 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 especificos de saúde intervêm na acção
comum a favor da saúde colectiva e dos indivíduos, de
acordo com a legislação que lhes é própria e a presente
lei.

2. As instituições particulares de solidariedade social ficam
sujeitas, no que respeita às suas actividades de saúde, ao
poder orientador e de inspecção dos serviços competen
tes do Ministério da Saúde, sem prejuízo da independên
cia de gestão estabelecida na constituição e na sua legis
lação própria.

3. Para além do que consta do número 2 da Base XXXVII,
os serviços de saúde destas instituições podem ser subsi
diados financeiramente e apoiados tecnicamente pelo
Estado e pelas autarquias locais.

BASE XXXIX 
Organizações de saúde com fins lucrativos 

1. As organizações privadas com objectivos de saúde e fins
lucrativos estão sujeitas a licenciamento, regulamenta
ção e vigilância de qualidade por parte do Estado.

2. A hospitalização privada, em especial, actua em articu
lação com o Serviço Nacional de Saúde.

3. Compreendem-se na hospitalização privada não apenas
as clínicas ou casas de saúde, gerais ou especializadas,
mas ainda os estabelecimentos termais com interna
mento, 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 desempenham função de 
importância social reconhecida e protegida pela lei.

2. O exercido de qualquer profissão que implique a presta
ção de cuidados de saúde, em regime liberal, é regula
mentado 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 farmacêu
ticos e outros profissionais de saúde em exercicio liberal
devem prestar-se apoio mútuo.

4. Os profissionais de saúde em regime liberal devem ser
titulares de seguro contra os riscos decorrentes do exer
cido das suas funções.

• 

18 - ORDEM DOS MÉDICOS 

BASE XLI 
Convenções 

1. No quadro estabelecido pelo número 3 da Base XII,
podem ser celebradas convenções com médicos e outros
profissionais de saúde ou casas de saúde, clínicas ou
hospitais privados; quer a nível de cuidados de saúde
primários, quer a uivei de cuidados diferenciados.

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

BASE XLII 
Seguros de saúde 

A lei fixa incentivos ao estabelecimento de seguros de 
saúde. 

CAPÍTULO V 
Disposições finais e transitórias 

BASE XLIII 
Regulamentação 

1. O Governo desenvolverá em decretos-leis as bases conti
das na presente lei que não são imediatamente aplicá
veis.

2. As administrações regionais de saúde serão progressiva
mente implantadas, podendo, numa fase inicial, abran
ger só parte da zona total ou parte dos serviços prestado
res de cuidados.

BASE XLIV 
Regime transitório 

As convenções celebradas com profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde manter-se-ão transitoriamente, nos ter
mos dos respectivos contratos, em condições e por.períod 
que vierem a ser estabelecidos em diploma a regulamentar. 

BASE XLV 
Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publica
ção. 

Palácio de São Bento, em 12 de Julho de 1990. 
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LEI DE BASES DA SAÚDE 
Alterações à Proposta de Lei 127 /V acordadas entre 

a Ordem dos Médicos e o Grupo Parlamentar do PSD 

Base II 

c) A implantação de serviços de saúde públicos obedece às
directrizes estabelecidas pelo Governo; 
(esta alinea poderá vir a ser suprimida) 

Base VII 

2. O Conselho Nacional de Saúde inclui representantes dos
utentes do sistema de saúde, dos seus trabalhadores, dos 

- departamentos governamentais com áreas de actuação' conexas e de outras entidades, nomeadamente dos sub
-sistemas de saúde. 

Base XII 

1. O sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacional
de Saúde, por todas as entidades públicas que desenvol
vam actividades de promoção, prevenção e tratamento 
na área de saúde, bem como por todas as entidades pri
vadas e todos os profissionais livres que acordem com os 
primeiros a prestação de todas ou de algumas daquelas 
actividades. 

4. A rede nacional de prestação de cuidados de saúde
abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde, os estabelecimentos privados e os profissionais 
em regime liberal com quem sejam celebrados contratos 
nos termos do número anterior. 

S. Tendencialmente, deverão ser adoptadas as mesmas
regras no pagamento de cuidados e no financiamento de 
unidades de saúde da rede nacional de prestação de cui
dados de saúde. 

,Á O controlo de qualidade de toda a prestação de cuidados 
• de saúde está sujeito ao mesmo nível de exigências.

Base XV 

2. A politica de recursos humanos para a saúde visa satisfa
zer as necessidades da população, garantir a formação, 
a segurança e o estímulo dos profissionais, combater o 
pluriemprego e as situações de conflito de interesses 
entre a actividade pública e a actividade privada, facili
tar a mobilidade entre o sector público e o sector pri
vado e conseguir uma equilibrada distribuição no terri
tório nacional. 

3. O Ministério da Saúde organiza um registo nacional de
todos os profissionais de saúde, com exclusão daqueles 
cuja inscrição seja obrigatória numa associação profis
sional de direito público. 

4. A inscrição obrigatória referida no número anterior é da
responsabilidade da respectiva associação profissional e 
de direito público e funcionará como registo nacional 
dos profissionais nela inscritos sendo facultada ao 
Ministério da Saúde sempre que por este solicitada.

Base XXVII 

2. e) Contratar com entidades privadas a prestação de cui
dados de saúde aos beneficiários do Serviço Nacional 
de Saúde na respectiva região, sem prejuízo de acor
dos de âmbito nacional sobre a mesma matéria, nos 
termos previstos no n.0 3 da Base XII. 

Base XXXI 

4. Suprimida.
3. Aos profissionais dos quadros do S.N.S. é permitido,

sem prejuízo das normas que regulam o regime de tra
balho de dedicação exclusiva, exercer a actividade pri
vada, não podendo dela resultar para o S.N.S. qualquer 
responsabilidade pelos encargos por esta forma presta
dos aos seus beneficiários. 

Base XXXII 

2. Será definido na Lei o conceito de Acto Médico.
3. É reconhecida à Ordem dos Médicos a função de defini

ção da deontologia médica, bem como a de participa
ção, em termos a regulamentar, na definição da quali
dade técnica mesmo para os actos praticados no âmbito 
do S.N.S., estando-lhe também cometida a fiscalização
do exercicio livre da actividade médica. 

Base XL 

1. Os profissionais de saúde que assegurem cuidados em
regime de profissão liberal desempenham função de 
importância social reconhecida e protegida pela Lei. 

Base XLIV 

As convenções celebradas com profissionais do S.N.S. 
manter-se-ão transitoriamente nos termos dos respectivos 
contratos em condições e por período que vierem a ser esta
belecidos em diploma regulamentar. 

A base XLIV não existia. Foi introduzida porque a base 
XXXI, no número 3, não foi suprimida tal como a C. M. 
tinha proposto. 
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Texto inicial da Proposta 

de Lei de Bases da Saúde 

Base II 

c) A implantação de serviços de saúde públicos obedece às
directrizes estabelecidas pelo Governo;

ase VII 

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

Base XII 

1. O sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacional
de Saúde, por todas as entidades públicas que desenvol
vam actividades de promoção, prevenção e tratamento
na área de saúde e ainda por todos os profissionais que
nelas trabalham.

4. A rede nacional de prestação de cuidados de saúde
abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde e os estabelecimentos privados e os profissionais
em regime liberal com quem sejam celebrados contratos
nos termos do número anterior; tendencialmente, deve
rão ser adoptadas as mesmas regras no pagamento de
cuidados e no financiamento de unidades de saúde da
rede nacional de prestação de cuidados de saúde.

Base XV 

2. A política de recursos humanos para a saúde visa satisfa
zer as necessidades da população, garantir a formação,
a segurança e o estímulo dos profissionais, incentivar a
dedicação plena evitando 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 adoptadas
formas de colaboração com as associações profissionais
de direito público a quem as leis cometa a responsabili
dade pela organização de registos sectoriais, por forma a
evitar duplicações.

Base XXVII 

2. e) Contratar com entidades privadas a prestação de cui
dados de saúde aos beneficiários do Serviço Nacional 
de Saúde na respectiva região, nos termos previstos 
no número 3 da Base XII. 

Base XXXI 

4. Os profissionais de saúde que trabalham no Serviço
Nacional de Saúde estão sujeitos ao regime geral da fun
ção pública no que respeita às regras sobre incompatibi
lidades e acumulações com actividades ou cargos públi
cos ou privados.

5. É assegurada formação permanente aos profissionais de
saúde.

Base XXXII 

2. O ingresso dos médicos e a sua permanência no Serviço
Nacional de Saúde depende de inscrição na Ordem dos
Médicos.

3. É reconhecida à Ordem dos Médicos a função de defini
ção da deontologia médica, mesmo para os actos prati
cados no quadro do Serviço Nacional de Saúde.

Base XL 

1. Os profissionais de saúde que assegurem cuidados em
regime de profissão liberal consideram-se incluídos no
sistema de saúde e, nessa situação, desempenham fun
ções de importância social reconhecida e protegida pela
lei.
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Conselho Nacional Executivo 

Comunicado 

O Conselho Nacional Execu
tivo, no âmbito das conversações 
que tem mantido com o Grupo 
Parlamentar do PSD tendo em 
vista a revisão da Lei de Bases do 
S.N .S. e que hoje tiveram a sua
conclusão, torna público:

1 - Considera que o texto da Lei 
de Bases ora concluído, 
embora se afaste da configu
ração ideal que a Ordem dos 
Médicos sempre tem preconi
zado para a saúde no nosso 
País, foi o possível no quadro 
constitucional vigente; 

2 - Congratula-se pela iniciativa, 
pelo clima em que decorre
ram as conversações e pelo 
esforço demonstrado no sen
tido da obtenção de uma 
solução de consenso por 
parte do Grupo Parlamentar 
do PSD; 

3 - Reconhece que na maioria 
dos pontos que poderiam ser 
lesivos para os médicos e, 
consequentemente, para os 
doentes se encontraram solu
ções adequadas; 

4 - Não pode deixar de realçar 
que, apesar das alterações 
introduzidas, tal não aconte
ceu em relação ao contido no 
n. º 3 da Base XXXI, relativa
à plena liberdade das conven
ções para a totalidade dos
profissionais dos quadros do
Serviço Nacional de Saúde;

5 - Faz votos de que, num futuro 
próximo, seja possível aper
feiçoar esta Lei para bem da 
saúde dos portugueses. 

Lisboa, 5 de Julho de 1990. 

O Conselho Nacional Executivo 
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO POR 
CONSENSO NA COMPETÊNCIA DE 

NEURO-RADIOLOGIA 

A - Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares de Neuro-Radio
logia. 

B - Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares de Radiologia que 
tenham trabalhado pelo menos 2 anos, em regime de tempo completo, 
em Neuro-Radiologia e que demonstrem possuir conhecimentos básicos 
de neurologia e neuropatologia. 

C - Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares de Neurologia e 
Neurocirurgia que tenham trabalhado pelo menos 2 anos, em regime de 
tempo completo, em Neuro-Radiologia e que demonstrem possuir 
conhecimentos sobre a matéria curricular radiológica que é aplicável
especialidade de Neuro-Radiologia. 

D ·_ Qualquer Médico com curriculum que não se enquadrando nos 
parâmetros anteriores seja demonstrativo de o candidato possuir condi
ções para ser admitido por consenso. 

Os curricula serão avaliados caso a caso e a decisão final dependerá 
do Conselho Nacional Executivo da O.M., sob parecer da Comissão de 
Admissão por Consenso. 

CÓDIGO DE NOMENCLATURA E 
VALOR RELATIVO DE ACTOS MÉDICOS 

(CARDIOLOGIA) 

- Estudo de Doppler Cardíaco e. 1so

K 35 

Este exame deve passar a fazer parte de Nomenclatura e 

dele deve ser dado conhecimento a todos os sistemas de 

saúde e publicado na Revista da Ordem dos Médicos. 

-




