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Article 3 
Equitable access to health care 

Parties, taking into account health needs and available resourc-
es, shall take appropriate measures with a view to providing, 
within their jurisdiction, equitable access to health care of ap-
propriate quality.

Article 3 
Accès équitable aux soins de santé

Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des 
ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assu-
rer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des 
soins de santé de qualité appropriée.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais 

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, ar-
tigo 3.º. 

Direito internacional 

Carta das Nações Unidas, 1945, alínea b) do n.º 1 do artigos 13.º, alínea b) 
do artigo 55.º, n.º 1 do artigo 57.º, e n.º 1 do artigo 62.º; Constituição da 
OMS, 1946; Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 25.º; 
Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966,  artigo 
12.º; Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres, 1979, artigo 12.º; Carta Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos, 1981, artigo 16.º; Protocolo Adicional à Convenção Americana 
dos Direitos Humanos na Área dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 
1988, artigo 10.º; Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 24.º; 
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 1997; 
Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral n.º 14 
(sobre o direito ao melhor estado de saúde possível de atingir – artigo 12.º do 
Pacto), 22.ª sessão, 2000; Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos 
Humanos, 2003; Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos da 
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UNESCO, 2005, alínea f ) do artigo 2.º, e artigos 10.º, 14.º e 15.º; Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigo 25.º.
Textos constitucionais: Itália, artigo 32.º; Espanha, artigo 43.º; França, 
§9 do preâmbulo da Constituição de 1946; Bélgica, n.º 2 do artigo 23.º; 
Holanda, n.º 1 do artigo 22.º; Grécia, n.º 5 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 
21.º; Finlândia (n.º 3 do §19; Irlanda, n.º 4, 2 do artigo 45.º; Letónia, 
artigo 111.º; Lituânia, artigo 53.º; Polónia, artigo 68.º; Eslováquia, artigo 
40.º; República Checa, n.º 1 do artigo 29.º e artigo 31.º); Hungria, D do 
§70; Malta, n.º 2 do artigo 17.º. 

Direito europeu 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigos 2.º, 3.º, 4.º, 14.º 
e Protocolo n.º 12; Carta Social Europeia (revista), 1996, artigos 11.º e n.º 
1 do artigo 13.º, sobretudo, mas também, inter alia, artigo 3.º, alínea b) 
do artigo 22.º, e a alínea b) do artigo 23.º; Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, 2000, artigo 35.º; Recommendation CM/Rec (2010)5 on 
measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender 
identity; Recommendation CM/Rec (2010)6 on good governance in health sys-
tems; Recommendation CM/Rec (2011)13 on mobility, migration and access 
to health care; Committee of Ministers’ Guidelines on child-friendly health 
care, 2011; Recommendation CM/Rec (2012)8 on the implementation of good 
governance principles in health systems; Parliamentary Assembly, Resolution 
1946 (2013) Final version – Equal Access to Health Care; Recomendação 
2020 (de 2013).  

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 64.º.

2. Introdução

Subjacente ao artigo 3.º, recorta-se o problema de fundo da própria 
juridicidade, assim como das intenções políticas e constitucionais que 
parcialmente ressaltam das suas autónomas condições de emergência, o 
mesmo é dizer, a questão fulcral do acesso aos bens do mundo natural, 
técnico e cultural e da ordem de convivência requerida pela intermedia-
ção subjectivamente positiva e negativa dessa partilha e pela responsabi-
lizante relação de integração comunitária que com ela cada um mantém. 
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O sentido desta inscrição cronotopológica do homem, como ser incar-
nado no mundo e entre os outros, e as modalidades aléticas e deônticas que 
permitem gramatizá-la esquematicamente, preluzem, porém, de forma 
conspícua, diante do progresso imparável da ciência e dos seus prolonga-
mentos técnicos, sobremaneira quando os mesmos adquirem uma feição 
biopolítica, quer na faceta de redução químico-biológica do homem, quer 
na da sua dissolução sociológico-gestionária entre a massa populacional. 

Afinal, nos seus profusos desdobramentos, a saúde sempre ilaqueou 
ser e valor, conhecimento e estese, inconsciente e super-ego, individuo e 
comunidade, pondo em jogo dever e prazer, felicidade moderna e eudai-
monia clássica, correcção, justiça e bem. 

Em que se não trate, pois, face às descobertas biomédicas, de entestar 
um problema inteira ou absolutamente novo, sempre se há de assinalar a 
extensão e intensidade com que elas desvendam a tendência do direito e da 
medicina para obliterarem as suas humanísticas matrizes artísticas e práti-
cas, em favor do prestígio e eficiência tecnocientíficas; quase compelindo, 
por isso, à recuperação das afinidades entre linguagem e juízo jurídicos 
e médicos, talqualmente se reflectem na adopção filosófico-política do 
imaginário, vocabulário e alegorias hipocráticas por Platão, mas também 
na crítica foucaultiana tanto da medicalização da política, como da politi-
zação da medicina, desinentes dessa longeva intimidade. E se o cuidado de 
si e a ética do viver bebem dos clássicos, talvez se pretexte, também, nova 
alegoria da justiça qual doação terceira (ainda que não divina), essencial 
para a cidade, além e por sobre o fogo roubado1. 

A mencionada modalização aristotélica do ser e do agir e a mitológica 
invocação, tragicamente ilustrada por Ésquilo, das exigências de justiça, 
esquadrinham e iluminam, com o seu lume, a radicalidade das ques-
tões relativas à saúde, em geral, e atinentes à biomedicina, em particular, 
tocando a própria antropologia humana e as questões kantianas que a 
sintetizam: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Em 
suma, was ist der Mensch?

1  Uma ou várias póleis ideadas, no relativo à saúde, cada vez mais em rede, numa 
aliança global, consentânea com um certo tipo de internacionalismo ou cosmopo-
litismo mais solidário, cujos lídimos paladinos vão de Brigit Toebes, na sua escola 
de Gröningen, até Lawrence Gostin (e os projectos de uma convenção global para a 
saúde), passando pelas teses da responsabilidade de Kristin Voigt.  
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3. O Artigo 3.º

3.1. Elementos para uma interpretação

3.1.1. História

As preocupações e especificações metodológicas suscitadas pelo co-
mentário de um artigo desta Convenção não impedem uma perquirição, 
nem dos pressupostos jurídico-materiais, nem da deveniência histórico-cultu-
ral da norma, mesmo que não considerada como verdadeiro jus, i.e na sua 
intenção última de judicium. O facto de se escrever no rescaldo do 20.º 
aniversário da Convenção, e cerca de 10 anos depois de uma primeira revi-
sitação em jeito de balanço (Vale, 2012a, pp. 105-108), dispensando nova 
reconstituição da génese prescritiva2 e seus momentos processual e material, 
mais abona, porém, a pertinência de uma retrospectiva, seja da realidade 
histórico-social pressuposta e do ethos cultural e político ideológico que então 
impregnava a consciência histórico-social, seja do cenário jurídico-dogmático 
do direito internacional e nacional, ao tempo. 

Ora, segundo nos relembra José António Díez Fernández (Díez 
Fernandez, 2019), a Convenção como um todo surgiu em resposta ao 
silêncio cada vez mais incómodo de boa parte das legislações nacionais 
a respeito das novas possibilidades abertas, e dos riscos engendrados,  
pela investigação biomédica. Baseou-se, portanto, na convicção de que 
as questões endereçadas possuem uma relevância universal, e de que a 
falta de harmonização supranacional se arrisca a condescender com a 
criação de zonas francas e a promoção de turismo médico-jurídico3, à 
medida que o empenho de alguns Estados, na tutela dos direitos e da 
liberdade científica, revela a negligência ou deliberada abstenção de 
outros. Além disso, os próprios programas científicos requerem coo-

2  Sobre esta, Palacios (2009).
3  Estima-se que entre 10.000 a 15.000 pessoas atravessem as fronteiras nacionais, 

só para contornar as legislações mais estritas dos seus países em matéria de reprodução 
assistida (Milapidou, 2019).
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peração internacional, não se compadecendo com regulações jurídicas 
desavindas ou completamente desarticuladas.  

O artigo sob análise, afastando-se do núcleo central de inquietações 
que animaram a iniciativa e dos principais bens pretendidos salvaguar-
dar, não deixa de lhes subjazer, como se verá melhor, reconduzindo-se ao 
quadro jusinternacional de protecção, promoção e realização da saúde, 
tal como deflui do complexo axiológico-normativamente plasmado na 
teia internormativa de referências iniciais; em especial, do reconhecimen-
to crescente de um direito humano e fundamental à saúde, tanto pelos 
ordenamentos jurídicos nacionais, como no seio dos sistemas de tutela 
universais e regionais, transversais e sectoriais: da Organização das Nações 
Unidas (ONU) (Organização Mundial de Saúde [OMS], Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO]), do 
Conselho da Europa, da União Europeia, dos Países Africanos ou Sul-ame-
ricanos4. Optou, todavia, por uma versão mais pusilânime e contra-cíclica, 
que alguns remitem de realista (Andorno), mas melhor se decifra em linha 
com o viés individual-liberal de raiz anglo-saxónica originariamente im-
primido à Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) e apenas 
parcialmente corrigido por uma laborista5 visão da socialidade, na Carta 
Social Europeia (CSE) – sem menoscabo das admonições promanadas da 
Assembleia Parlamentar, dos esforços práticos envidados pelo Comité dos 
direitos sociais e das proposições do Comité da saúde6.

Naquele plano amplo, como nesta focagem, os avanços alcançados e 
alavancados pela Convenção em nada empecem um escrutínio, diacro-
nicamente informado, de deficiências e insuficiências originárias ou su-
pervenientemente reveladas7 pelo diploma e este seu artigo, em especial.  

4  Para uma história do direito à saúde, vide Gaffney (2018) e, no que toca ao direi-
to de acesso igual à saúde, cfr. Giorgi (2012); vide também, quanto à relação histórica 
da saúde com a justiça, aflorada logo na introdução (Vale, 2016).

5  Mais proclive à subsidiarização económica, do que tributária da sociológica ou 
politico-ideológica vénia à luta de classes. 

6  Todas confluentes na postulação de um direito à saúde – vide infra (nota 9) e o 
que se dirá no corpo principal do texto. 

7  Sobre a gestação e as dores de parto, vide nota 1, supra, e, para um resumo das 
críticas políticas e científicas (quer genéricas, quer pontuais) dirigidas ao texto, vide 
Taupitz (2002, pp. 2-7). 
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3.1.2. Sistema: entre fundamentos e fins

Olhando ao momento sistemático-teleológico da norma em apreço – re-
lacionados os seus fundamentos e fins pela mediação dos corpora jurídi-
cos em que sistematicamente se estabiliza o direito nacional e internacio-
nal pertinente – quatro esferas nómicas se desenham. As primeiras duas 
são formadas pelo Direito da saúde internacional e global (a) e pelo que 
se pode denominar Direito biomédico internacional (b), a terceira, pelo 
sistema jurídico do Conselho da Europa (c), e a última pela Convenção de 
Oviedo (d). 

a) Em conexão cada vez mais estreita com o direito da saúde pública e 
sob o mote da transversalidade e interseccionalidade, alentadas pelos es-
tudos sobre as multifárias determinantes da saúde, o direito fundamental 
à saúde constitui a estrela radiante da primeira constelação. 

Altos comissários e relatores especiais da ONU, em geral, grupos 
de trabalho da OMS e estudiosos dos mais reputados8 participam de 
um amplo movimento, cuja tónica se recolhe, desde logo, no trabalho 
acometido pelo Comité dos Direitos Económicos, Culturais e Sociais 
(CDESC), a respeito do Pacto Internacional dos Direitos Económicos 
Sociais e Culturais.    

No famoso comentário 14 ao artigo 12.º do Pacto, determinaram-se, 
com efeito, as dimensões constitutivas do acesso à saúde e as obrigações 
fundamentais dos Estados a respeito deste bem fundamental. Entre as 
primeiras, surpreendem-se a disponibilidade, a acessibilidade temporal, 
física, financeira e informativa, a aceitabilidade e a qualidade. As segun-
das compõem um vasto conjunto de vinculações internacionais, no sen-
tido da actuação individual ou conjunta e da cooperação e assistência 
(técnica e económica) recíproca, com vista à consecução do mais alto 
nível de saúde para todos9.  

8  Toebes (1999); Hunt (2003); Gostin (2012); Gostin & Friedman (2013).
9  A título de obrigações nucleares, o direito à saúde contempla, i.a., o acesso a 

um mínimo de comida essencial, nutricionalmente adequada e segura, a abrigo, 
habitação e saneamento, assim como à provisão adequada de água potável e segura; 
o fornecimento de medicamentos essenciais e a adopção de estratégias públicas e 
planos de acção, com base em evidência epidemiológica e dirigidos à saúde de toda 
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b) Sendo já vários os instrumentos, sobretudo intergovernamentais, 
relacionados com a biomedicina, autores como Roberto Andorno10 aven-
tam a existência de um direito biomédico internacional, essencialmente 
caracterizado pelo papel primacial concedido à dignidade da pessoa hu-
mana, pelo recurso ao enquadramento normativo provisto pelos direitos 
humanos e pelo gasalho conferido a um conjunto de princípios orien-
tadores assaz amplos, entre os quais se contaria o acesso equitativo aos 
cuidados de saúde (em particular o acesso a cuidados médicos adequados e 
a medicamentos especiais). Este descenderia directamente da dignidade 
da pessoa humana e do princípio bioético da justiça, que acompanha as 
exigências fundamentais de autonomia, confidencialidade, beneficência 
e não maleficiência (Andorno, 2005, p. 138)11. 

c) O sistema do Conselho apresenta, contudo, severas omissões, nada 
despiciendas no que concerne à saúde, tanto que empalidecem as pro-
clamações, progressivamente mais frequentes e contundentes, feitas por 
algumas das suas instituições, a começar pelo Comissariado dos Direitos 
Humanos. 

Ainda assim, vai crescendo o acervo de precedentes jurisdicionais 
do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que, a partir da 
CEDH, constroem obrigações positivas relativamente à saúde12 (sobretu-

a população; tudo isto a mais, obviamente, do próprio acesso não discriminatório 
a (e da distribuição equitativa de) instalações, bens e serviços de saúde. Quanto às 
obrigações imediatas, abrangem a garantia de que o direito será exercido sem dis-
criminação de qualquer tipo e de dar passos concretos, deliberados e finalizados 
no sentido da plena realização do artigo. No seu conjunto e em geral, fundamenta 
deveres de respeito, de protecção e de realização (subdivisíveis em obrigações de 
facilitar, prover e promover), que o CDESC exemplifica abundantemente. 

10  Vide o primeiro capítulo de Roberto Andorno (Andorno, 2013).
11  Graças ao enlevo da UNESCO, o novo panteão enriqueceu-se recentemente 

com uma projecto de responsabilidade social, de certa forma universal, escorado, 
com arrojo, em princípios de igualdade e solidariedade, mas ainda obstrito a uma 
força formalmente declaratória; de onde, aliás, a necessidade de outros instrumen-
tos vinculativos, como os anteriores, ou quantos nasceram sob a égide do Conselho 
da Europa.

12  A mais do que se dirá no apontamento jurisprudencial de encerramento, cfr. 
por exemplo, com apelo ao artigo 2.º e logo na viragem e início do século, L.C.B. 
v. United Kingdom (1999); Erikson v. Italy (2000); Calvelli and Ciglio v. Italy (n.º 
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do por via da tutela da vida e da integridade física), assim como a plêiade 
de conclusões e respostas proferidas pelo Comité Europeu dos Direitos So-
ciais, ao abrigo da Carta Social Europeia (em matéria de financiamento, 
condições de acesso e âmbito de cobertura dos sistemas de saúde)13.  

d) A convenção de Oviedo14 partilha princípios, conceitos e termi-
nologia com o sistema de protecção de direitos humanos do Conselho da 
Europa, tomando como base da sua concepção jusfundamental os prin-
cípios de direito da saúde assinalados e que, por isso mesmo, faz constar 
do seu preâmbulo (Explanatory Report, 1997, §§11 e 12). Arrancando 
deles, porém, propõe-se enfrentar directamente os desenvolvimentos da 
medicina e da biologia, colocando-os ao serviço das gerações presentes e 
futuras, numa intenção de beneficência, extensível a toda a humanidade 
(Explanatory Report, 1997, §§14 e 15) e analisável em três planos, se-
gundo uma tipologia que recorda a concepção de Edgar Morin sobre a 
identidade humana: o individuo, a sociedade e a espécie (Morin, 2001). 
Na verdade, esta trindade (entre cujas entidades componentes se verifica, 
segundo o autor francês, uma verdadeira dialógica), parece sintonizada 
com o primado do ser humano, proclamado pela convenção, e a afirma-
ção da sua integração natural e cultural.   

Efectivamente, conforme decorre da designação eleita para o docu-
mento – na sua tríplice menção à dignidade, aos direitos e ao ser humano15 
– e da referência finalística do artigo primeiro (Explanatory Report, 1997, 
§17) à garantia, diante das  aplicações humanas da biomedicina (Expla-
natory Report, 1997, §10), tanto dos direitos e liberdades fundamentais 
(com particular realce para a integridade) como da dignidade e da identi-
dade do homem, estamos aqui perante os valores fundantes da, e os fins 
visados pela, Convenção, segundo uma certa teleonomologia ou arqueo-
teleologia de intento protectivo, cuja realização última, sem prejuízo das 

32967/96, de 17 de Janeiro de 2002) ou Nitecki v. Poland (n.º 65653/01, de 21 de 
Março de 2002); a partir do artigo 8.º, vide sobretudo, Georgel and Georgeta Stoices-
cu v. Romania (n.º 9718/03, de 26 de Julho 2011).

13  Cfr. infra, Ibidem.
14  Lwoff (2018); Roscam Abbing et al. (2005); Pavone (2009).  
15  Categoria bem mais dessorada e restrita, já se observou criticamente, do que a 

ideia-valor de pessoa convocada pela língua francesa e kantianamente indissociável 
das anteriores (a começar pela Menschenwürde). 
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disposições directamente aplicáveis – em matéria de direitos individuais, 
sobretudo (Explanatory Report, 1997, §20) – se remete para os Estados, 
no respeito pelo seu direito infra-constitucional interno.

Sem embargo da índole deliberadamente perfunctória que assume, 
a modos de uma simples convenção-quadro16, trata-se, ainda assim, de 
um instrumento jurídico de indiscutível vinculatividade, que perfilha e 
propala uma perspectiva abrangente da bioética, vinca um conjunto de 
padrões normativos comuns (Andorno, 2005, pp. 134 ss.) – pese embo-
ra minimalistas – e depende do mencionado compromisso dos Estados, 
especialmente no tocante à tutela jurisdicional efectiva. 

Debilidade agravada no caso do artigo 3.º, em virtude da estrutura 
normativamente des-subjectivada que exibe, do princípio nele acoitado 
e também do seu próprio objecto imediato – algo exorbitante do animus e 
do conteúdo fulcral da Convenção, de acordo com a continuidade axio-
teleológica sugerida.

Afinal de contas, e de um modo sintético, as situações limite a que 
a ciência e a técnica biomédicas expõem o humano prendem-se justa-
mente com os momentos liminares da vida nos quais se interroga ra-
dicalmente a dignidade do homem e a Annerkennung da correspectiva 
Personlichkeit, seja na vertente da igual liberdade, seja na da identidade, 
seja, por fim, na de uma certa integridade, tanto corporal, como psíquica 
e até moral. É justamente a complexidade do referente assim convocado 
– enquanto valor intrínseco e indisponível, estatuto relacional poten-
cialmente expansivo17, co-expressão do auto-desenvolvimento e floresci-
mento pessoalmente determinados (e que tanto pode fundar, regular e 
até materializar constitutivamente os direitos humanos como opor-se à 
sua mobilização declaradamente autónoma) – a concentrar as atenções18, 

16  Isto é, passível (e na realidade carecida) de desenvolvimentos específicos me-
diante o procedimento de protocolação adicional previsto. 

17  Tem-se aqui em vista o notável trabalho de reflexão que Jeremy Waldron 
vem dedicando ao tema nos últimos anos, autonomizando e revalorizando a filiação 
jurídica do princípio da dignidade, ao mesmo tempo que lhe redescobre o poten-
cial emancipatório enquanto instância de transformadora generalização, mediante 
o alargamento universalizante das pregressas condições-estatutos de privilégio dig-
nitário (Waldron, 2013).  

18  Vide o projecto de investigação em 4 volumes, dos quais metade já saiu a públi-
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não se estranhando, por conseguinte, que, entre os contentos normativos 
da Convenção e os objectos materiais de que se ocupa, rutilem o consen-
timento informado e os direitos a saber e a não ser informado, e sobrelevem 
as questões de genética, reprodução medicamente assistida e clonagem, 
investigação biomédica ou doação de órgãos e tecidos e das pesquisas 
com embriões. 

Apesar de uns incluírem neste rol a equidade (logo após a dignidade 
humana e a primazia da pessoa) (Andorno, 2005, pp. 137 e ss.), bem se 
compreende que outros (Díez Fernández, 2019) e ressumem da Con-
venção sobretudo três partes, no cômputo das quais o acesso equitativo 
ocupa um lugar mais discreto, apesar da preeminência formal:  uma cientí-
fica – centrada no estudo do genoma, na doação e transplante de órgãos 
entre pessoas vivas, e na investigação científica mais em geral – outra 
ética – sumulada no status e missão centrais atribuídos aos Ethiksrate –  e 
uma outra jurídica, polarizada no instituto do consentimento informado 
(tendencialmente prévio, pessoal e expresso). 

O valor do conhecimento e da socialidade, assim como os interesses 
da ciência e da sociedade, articulam-se com o indivíduo, através de uma 
tutela da sua autonomia, mediante o recurso ao instituto do consenti-
mento informado e curando de salvaguardar a dignidade, a integridade 
e a identidade pessoais, sobremaneira em relação a todos quantos se não 
encontrem em condições de consentir19.

A tensão conflictiva cresce e o problema intrica-se, contudo, quando 
se pensa na dignidade qua igualdade devida, remetendo não tanto para as 
liberdades e os deveres de respeito (ou protecção) que esta impõe, quanto 
para a solidariedade exigida a fim de garantir aquela primeira, de uma forma 
positiva, mediante deveres de tutela e de realização (promoção, facilitação, 
provisão); vale asserir, e no limite, à laia de uma igualação das pessoas face 
à ciência e seus desenvolvimentos, assumida como responsabilidade social.

co, concebido por J. Reis Novais, a propósito da dignidade. Para o terceiro tomo está 
anunciado o tratamento dos problemas suscitados pelas ciências da vida, ao passo que 
o quarto promete esbruçar-se sobre o consentimento (Novais, 2016, pp. 9-12).

19  Ao mesmo tempo que se promove a liberdade de investigação e se protege a pri-
vacidade. Para Wiltrud Radau, dignidade, autodeterminação corporal e informacional, 
liberdade de investigação e direito da dignidade no início da vida constituem o noyau 
dur da jusfundamentalidade relevante em sede biomédica (Radau, 2006, pp. 19 e ss.).
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3.1.3. Norma (e problema) 

Percebe-se agora o contexto cultural mas também especificamente 
dogmático- jurídico em que emergiu e se posiciona o artigo 3.º, cuja 
epígrafe antecipa a especificidade da questão subestante.

Se, por um lado, a exigência de um acesso equitativo aos cuidados 
de saúde ocorre com a naturalidade de um (adquirido) locus communis, 
no panorama jurídico-político internacional, o baço brilho que despede 
entre os refulgentes avanços representados pela Convenção, representa 
não propriamente um eclipse, mas o adumbramento da justiça social dis-
tributiva diante das irradiações rectrizes que dominam a matéria. Trata-se 
– assertou-se já – de um terreno demasiado dominado pelas exigências 
de liberdade relativa e paridade, de um lado, e de autonomia pessoal e 
responsabilidade comunitária, de outro (e, bem assim, pelas funções de 
delimitação e de resolução de conflitos, de tutela e de garantia que requerem 
do direito), para que nele logrem ressair os princípios da solidariedade e 
da igualdade vertical, ou equidade, e as responsabilidades pela fundação, 
limitação e regulação jurídica do projecto político-social global, consti-
tucionalmente conformado. 

A mais disso, o preceito faz uso de uma formulação algo perifrástica 
e ambagiosa, onusta de cautelas e refreios, que, todavia, acabam por dela-
tar, quase como cicatrizes, os desbastes sofridos para acomodar a sobredose 
de significação potencialmente prometida e assim represa numa sorte de 
subtexto recalcado. 

Entre as línguas mais próximas, somente o inglês vinca com o modal 
a deverosidade da obrigação cometida aos Estados, confiando a maioria 
no valor semântico normativo(-normalizador) do presente do indicativo. 
De forma também mais resoluta que as restantes, não se limita a exigir 
uma garantia e a sua segurança, falando mesmo em providenciar ou pro-
ver20. Em vista estão os cuidados de saúde, que apenas o castelhano verte 
para servicios, em detrimento de care, soins, cure ou cuidado.  

20  O alemão schaffen evoca também uma criatividade e constitutividade bem 
mais assertivas que as eventualmente consentidas pelo nosso assegurar (que ecoa o 
francês e o italiano - assurer, assicurare) ou pelo garantizar castelhano.
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Desta feita, sobre os Estados faz-se impender uma obrigação, contro-
ladamente mediada ou remoradamente diferida, de tomar medidas – jul-
gadas aptas – para assegurar – o acesso aos cuidados de saúde. 

A insistência num alegado descentramento obumbrante do artigo – 
que, em rigor, nem a arquitectura formal corrobora, nem viva vox se ouve 
admitida – serve a proporcionar, o desconforto prono ao questionamen-
to da naturalizada relação que o princípio do acesso mantém com os 
problemas da biomedicina postos no cerne da Convenção. Afinal, a lisa 
superfície simulada pela pretensa platitude esconde anfractuosidades de 
monta e tensões de contrário mal-resolvidas ou escamoteadas.

Assim, se é perfeitamente possível que no trato dos desafios tecnoló-
gicos se subtenda, como ineliminável exigência condicionante o acesso 
equitativo aos cuidados de saúde, pode suceder que a garantia ensejada 
tenha por objecto precisamente os serviços e produtos resultantes da in-
vestigação biomédica ou ainda sob estudo na pesquisa em curso, caso em 
que se perfilam duas possibilidades de interacção com as demais presta-
ções médicas, medicamentosas e afins: a de uma harmoniosa combinação 
mas também a de uma friccionante competição por meios, visibilidade, 
resultado e prestígio – nada inverosímil, diante dos complicados esque-
mas e lógicas de poder e interesse que estruturam e operam no âmago, 
quer dos sistemas de pendor administrativo-institucional (ao sabor dos 
egos, estatutos, estratégias de especialistas, directores, hospitais), quer do 
mercado (sob o efeito de distorção que a singular procura de saúde e a 
prossecução do lucro pelos prestadores desencadeia na "oferta" e respec-
tiva definição de prioridades). 

 Escusado repisar que a relação de mútua alimentação, segundo os prin-
cípios cíclicos do feedback e da recursividade (já que se falou em Morin) entre 
investigação de ponta e cuidados disponibilizados à generalidade das pessoas, 
prefere às versões de disputa e concorrência. Não só: no pior dos cenários, 
durante as situações de crise e rarefacção absoluta de recursos, hão-de al-
çapremar-se os cuidados básicos em detrimento dos restantes, maugrado a 
valia intrínseca e utilitária do conhecimento e a vital importância do inves-
timento que a sua prossecução reclama. Nesse sentido se pronuncia a citada 
Declaração da UNESCO sobre Bioética e Direitos Humanos, usando de um 
denodo inversamente proporcionado à respectiva molície normativa21. 

21  Com efeito, nela se aspira a promover o acesso equitativo aos desenvolvimen-



84 • LUÍS MENESES DO VALE

3.2. Análise

Os conteúdos decantados a partir dos anteriores elementos autori-
zam algumas conclusões provisórias, passíveis de uma rápida arrumação 
diagramática, antes de se demorar o espírito numa problematização de 
certos aspectos mais controversos.

a) Assim, do ponto de vista da natureza, estamos perante uma nor-
ma prescritiva imperfeita, integrante de um acordo multilateral de direito 
internacional, formalmente22 vinculativo em Portugal (ex vi do n.º 2 do 
artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa). Nela se consagra 
um princípio/directriz de política social, com valor jurídico objectivo, im-
pondo aos Estados-Parte a adopção de determinadas medidas, com vista 
a um certo fim, segundo um procedimento que pressupõe – ao menos 
– alguma forma de planeamento e evoca, por isso, um tipo específico de 
acção racional.  

tos médicos, científicos e tecnológicos, a máxima circulação e a rápida partilha dos 
conhecimentos e respectivos benefícios, privilegiando apenas as eventuais necessi-
dades dos países em vias de desenvolvimento. (alínea f ) do artigo 2.º). Para esse fim, 
declara-se categoricamente a igualdade em dignidade e direitos, como princípio 
fundamental de justiça e equidade no tratamento que se lhes dispensa (artigo 10.º); 
encoraja-se a solidariedade entre os homens e a cooperação internacional com esse 
fito (artigo 13.º); e, em nome da responsabilidade social no sector (artigo 14.º) – e, 
mais especificamente, de um reconhecimento explícito do direito à saúde (n.º 2 do 
artigo 14.º) – assaca-se ao progresso científico o dever de contribuir para o acesso a 
serviços e produtos essenciais e de qualidade (especialmente se destinados a mulhe-
res e crianças), uma vez que «a saúde é essencial para a vida em si mesma, havendo 
portanto de ser considerada um bem humano e social», como depõe a alínea a).  

De modo particular, a comunhão mertoniana dos resultados científicos, dimana, 
expressis verbis, do artigo 15.º, que tem em vista, entre outros benefícios, os que se 
relacionam com o acesso a cuidados de saúde de qualidade, a provisão de novas 
modalidades ou produtos de diagnose e terapia, o apoio aos serviços de saúde, o 
acesso a conhecimento científico e tecnológico e as de infra-estruturas capacitadoras 
para propósitos de investigação. (alíneas b) a f )).

22  I.e., independentemente dos processos culturais de osmose, que alimentam as 
teses de uma multinivelada, inter ou trans-normatividade jurídico-pública, interna-
cional, constitucional e administrativa.
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b) Tal exigência funda(menta)-se na responsabilidade dos Estados 
pela realização da justiça social e sua precipitação principial-normativa 
na igualdade material, (cuja vertente negativa e minimal coincide com a 
proibição de não discriminação) parecendo apelar, como critério mate-
rial do acesso aos cuidados de saúde, para as necessidades correspectivas e, 
enquanto pârametro normativo dos cuidados, para um padrão de quali-
dade apropriada.   

c) Os sujeitos jurídicos vinculados pelo preceito são os Estados-parte, 
sendo que as pessoas ultimamente visadas figuram somente na qualida-
de de beneficiários indirectos ou mediatos da actividade objectivamente 
requestada.

d) A título de pressupostos fácticos, importa ter em conta a saúde da 
população (sem ignorar as pessoas em concreto), assim como os recursos 
disponíveis. 

e) Nesse intuito, esboça-se um procedimento cuja racionalidade es-
tratégico-funcional ou técnico-instrumental, guarda semelhanças com a 
propugnada pelas teorias analíticas da escolha ou decisão pública. Com 
efeito, a acreditar nos esclarecimentos do relatório explicativo (§ 26), a 
Convenção requer a maximização dos resultados permitidos pelos recur-
sos disponíveis. Os Estados devem prospectar e determinar as necessida-
des de saúde a satisfazer, verificar quais os recursos disponíveis e equa-
cionar uns e outros atentamente, a fim de encetar acções com o condão 
de permitirem alcançar o escopo visado, leia-se, a garantia de um acesso 
equitativo a cuidados de qualidade ajustada.  

f ) Quanto ao conteúdo (estrutura) obrigacional, alega o relatório 
que a norma em apreço não cria expressamente um direito individual 
invocável in judicio perante o Estado23, mas estatui um dever de comis-

23  Curiosamente, em conferência recente, pelo vigésimo aniversário da Conven-
ção, o acesso equitativo aos cuidados de saúde foi aventado como direito fundamen-
tal de escopo geral (i.e., não conscrito às questões cruciais do início e do fim-da-vida),  
especialmente pertinente, nos dias que correm, em virtude das transformações de-
mográficas e das restrições orçamentais experimentadas pela generalidade dos paí-
ses, assim como do progresso científico sem precedentes e do desenvolvimento de 
terapias inovadoras que se vem registando. Repare-se também que o debate final 
girou então à volta do padrão satisfatório de cuidados e do reconhecimento de um 
direito à saúde, bem como dos sinais de iniquidade detectados nos próprios países 
com disponibilidades financeiras. 
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são, saldado numa obrigação de meios (obligation de moyens) em prol 
do objectivo assinado. Significa isto que aos sujeitos passivos (sobre 
os quais recai a injunção) fica vedada uma omissão total de conduta e 
proscrita a possibilidade de actuarem a seu bel talante, adoptando as 
medidas que bem entendam. Estas podem, decerto, revestir diferentes 
formas e observar métodos muito variados (Explanatory Report, 1997, 
§ 27), contanto, porém, que os Estados-parte actuem efectivamente, na 
obediência ao sobredito procedimento de consideração de necessidades 
e disponibilidades e mediante acções com aptidão para alcançar o pro-
pósito ensejado (Explanatory Report, 1997, § 26)24. Os Estados quedam, 
pois, adstritos quanto ao an e aos teloi e, mais liminarmente, em relação 
ao quoadmodum e ao quid. Há que escrutar e definir necessidades e recur-
sos, ponderá-los, e, na sequência, tomar providências consentâneas com 
uma intenção de garantia (normativa, administrativa, ou material – seja 
infra – estrutural, produtiva, prestacional, etc.) do acesso (aos cuidados 
de saúde), das regras a que obedece e dos termos em que ocorre (além de 
extensível aos cuidados que se querem dotados de qualidade adequada). 
A própria escalpelização assim operada, a benefício de um inventário 
anatómico, arrisca-se, porém, a iludir a específica força normativo-subs-
tancial com que se investe a obrigação, a partir das unidades formadas 
pelo acesso equitativo e os cuidados de qualidade.

Sem prejuízo das vantagens empíricas, seja individuais seja colectivas, 
de um acesso a cuidados de saúde, equitativo e de qualidade apropriada, 
o merecimento de desígnios quejandos procede dos valores que consti-
tutivamente os justificam, regulam e projectam, ao mesmo tempo que é 
praticamente guiado e determinado por aqueles, – comprovando as recor-
rências e remissões mútuas, as continuidades, saltos e sobre-emergências
que neste campo se percebem entre a justiça, a correcção e o bem, entre o 
dever, a norma e o prazer, a felicidade ou o bem-estar individual. 

g) Pelo que respeita ao seu âmbito objectivo, a obrigação, com as suas 
ramificações procedimentais e prolongamentos consequenciais, restrin-
ge-se à jurisdição nacional de cada Estado, o que permite a subsistência 

24  O relatório explicativo emprega expressão homóloga da usada pelo CDESC, 
ao extrair do artigo o requisito de dar passos apropriados para a consecução optimi-
zada do objectivo definido (as far as the available resources permit).
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de divergências e assimetrias assaz significativas entre os países signatários 
e terá de coadunar-se com a mobilidade crescente das pessoas, as práticas 
de turismo da saúde e os esquemas de protecção transfronteiriça já insti-
tuídos pela UE25. 

h). No encadeamento de objectivos em que se escandiu a actuação 
postulada, descobre-se a conexão íntima entre os seus objectos imediato 
e mediato, pois que as acções empreendidas se orientam pelo fim estima-
do e, como tal, ultimamente tido em vista em razão desse valor.

A consecução e concretização deste último, como se verá melhor na 
sequência, dificilmente deveria bastar-se com um acesso não discrimi-
natório a cuidados não perniciosos – para o dizer pela negativa e a rasar 
o incumprimento da norma – mas, a partir daí, enfrenta,  agravados, os 
constrangimentos teórico-metodológicos à concepção e desígn(io) e as 
objecções prático-normativas levantados à validade e eficácia da justiça 
social, do mesmo modo que sofre as dúvidas suscitadas pela outrossim 
inspiradora metáfora do acesso. 

Nelas se incluem operações materiais de diverso tipo, assim como ac-
tos e regulamentos administrativos, medidas legislativas, acções políticas 
e práticas públicas em sentido mais ou menos amplo, colimadas a asse-
gurar equidade no acesso a cuidados de saúde timbrados pelos padrões 
apropriados de qualidade. 

i). Eventualmente prejudicada pela relativa indeterminação da cláu-
sula normativa, assim como pela natureza puramente objectiva da tutela 

25  A qual toma a CEDH e a jurisprudência do TEDH por referência, convém 
lembrar. Por força do direito da União, muitos dos Estados Parte da Convenção 
admitem já a prestação de cuidados além-fronteiras, ainda que submetida a con-
dições de entrada e saída nos países de provisão e de origem – ver, na sequência de 
uma jurisprudência constante (Acordãos Kohl, Decker,…), se bem que não imune 
a críticas, a  Diretiva n.º 2011/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 2011, e a Diretiva de Execução n.º 2012/52/UE da Comissão, de 20 
de dezembro de 2012, assim como a Lei n.º 52/2014 de 25 de agosto, que as trans-
pôs para o ordenamento jurídico nacional. Deve notar-se que o direito em causa se 
desenvolveu a partir das liberdades de circulação, antes que do direito à protecção 
da saúde constante do artigo 35 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Eu-
ropeia. – vide Vale (2016). Sobre a gestação de um direito constitucional europeu 
da saúde, com suporte no duplo pilar do Conselho Europeu e da UE, ao abrigo do 
amplo pórtico da ONU, vide num excelente resumo, Pereira (2010).
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que concede ao bem saúde, a garantia de um acesso équo e de qualidade 
nos cuidados acessíveis e acedidos resta sob dependência dos Estados-
-Parte, dos quais parece requerer-se, todavia, a previsão de meios proces-
suais cautelares, invalidantes (23.º), sancionatórios (25.º) e reparatórios 
(24.º), destinados a prevenir ou interromper celeremente as violações 
ilícitas de que o princípio seja alvo e a corrigir equitativamente, nos ter-
mos e de acordo com as modalidades da lei, os danos sofridos pelo lesado 
à conta dessa ofensa. 

Na ausência de uma jurisdição específica para assegurar a realiza-
ção judicial das normas convencionais, inexiste também qualquer meio 
processual apósito (Díez Fernández, 2019, pp. 52 e ss.), mas prevê-se a 
possibilidade de os governos de uma parte (condicionados por um dever 
de prévia informação aos demais) e o Comité de Bioética (respeitados 
certos requisitos de composição, deliberação e aprovação), solicitarem 
ao tribunal a emissão de pareceres consultivos sobre questões jurídicas de 
interpretação, independentes de qualquer litígio em curso (29.º)26, e a 
obrigação daqueles primeiros apresentarem relatórios sobre a efectivação 
interna das disposições convencionais, sempre que o Secretário-Geral do 
Conselho da Europa requestar tais esclarecimentos (30.º).

Sendo impossível uma completa uniformização, diga-se, ainda a pro-
pósito da harmonização pretendida, que o artigo 3.º e as demais dis-
posições actuam como normas semi-imperativas, não precludindo nem 
tolhendo a concessão de protecções mais generosas, por parte dos Esta-
dos (27.º), no que pode considerar-se a aceitação e instituição implícita 
e o consequente funcionamento prático de um princípio da tutela mais 

26  E que deverão ser apreciados pela Grande Chambre, ao abrigo do capítulo IX 
do regulamento do Tribunal, relativo aos pedidos de consulta previstos nos artigos 
47.º, 48.º e 49.º da CEDH. A primeira solicitação submetida ao Tribunal pelo 
Comité foi recebida apenas em 19 de Dezembro de 2019, e dizia respeito ao artigo 
7.º da Convenção. Com o intuito de lançar alguma luz sobre os trabalhos futura-
mente desenvolvidos pelo Comité, tratava-se de rogar esclarecimentos acerca das 
«condições de protecção» a que nele se alude e da sua extensão para além do campo 
de aplicação desse artigo (em relação aos tratamentos de pessoas com deficiências 
mentais sem o consentimento das mesmas no intuito de proteger outros contra um 
grave prejuízo – 26 (1) da Convenção de Oviedo). 
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complectiva, cuja natureza (material-conflitual) e critério material não 
poupa engulhos ao interprete.  

3.3. Problematização

3.3.1. Da análise feita desprendem-se alguns pontos carentes de pro-
blematização mais circunstanciada, na expectativa de melhor os diluci-
dar: o acesso e a equidade, as necessidades e os cuidados de saúde, o dever 
de os assegurar e a adequação dos meios e dos fins.  

a) Deixando de lado uma inquirição profunda sobre a ressonância 
sintomatológica que a categoria do acesso adquiriu nesta nossa época de 
imutações radicais na experiência humana do espaço-tempo e na conse-
quente relação de cada um com o mundo e os outros, importa, logo à 
primeira aproximação, examiná-la por referência ao contexto de signi-
ficação vertente, colocando-a, com as suas várias dimensões27, a par de 
outros parâmetros relevantes na avaliação dos sistemas de saúde28, por 
um lado, e perspectivando-a prismaticamente, a partir da óptica definida 
pelos actores e agentes que pratico-institucionalmente o constituem e 
dinamizam29, por outro.

27  Grosso modo, nas lucubrações sobre o acesso, intende-se apreciar do grau de 
disponibilidade dos serviços de saúde e da medida em que os mesmos podem ser uti-
lizados, os cuidados necessários prestados e alcançados os resultados de saúde anelados 
– (Gulliford, 2015, pp. 234 e ss.).

28  Desta feita, o acesso releva a par das exigências de efectividade, eficiência, 
equidade, adequação ou propriedade e responsividade. A efectividade traduz a aptidão 
dos cuidados de saúde para alcançar um resultado pretendido, enquanto a eficiência 
exprime a relação optimizada entre esse fito e os  recursos existentes. A adequação 
prende-se sobretudo com a relevância do ponto de vista das necessidades e a respon-
sividade designa a capacidade de resposta às expectativas sociais, donde a aceitabi-
lidade social dos cuidados prestados. A equidade, enfim, tem por significado, nesta 
instância, a justiça no tratamento de diferentes indivíduos ou grupos, como se verá. 

29  Nele convergem os esforços destinados a:  ajudar os indivíduos a exigir cuida-
dos de saúde adequados para preservar ou melhorar a sua saúde; a curar  da organi-
zação e provisão dos recursos de saúde para assim facilitar os processos de entrada e 
circulação dos usuários através do sistema, facultando os cuidados necessários para 
que se alcancem resultados óptimos de saúde; e a  incrementar os processos através 
dos quais os cuidados de saúde são distribuídos àqueles que precisam deles ou po-
dem pagar por eles – Gulliford & Morgan (2003, p. 9).
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O actual estado da arte, distando de pacificado, recumbe-se já num 
relativo consenso, fruto de longas excogitações e debates, cuja ignição 
remonta sobretudo aos anos 70, mas se incendeu vivamente durante a 
década de 8030. Pomo de discórdia foi e permanece a opção entre aces-
sibilidade e utilização – ou seja entre acesso potencial e real ou efectivo 
– como critério determinante, embora a concertação com alguns dos 
outros princípios de avaliação, estruturação e regulação dos sistemas e 
seus indicadores empíricos (qualidade, satisfação, responsividade) conti-
nue a gerar discussões. 

Adaptando um conhecido esquema de Levesque, propicia-se uma 
leitura interactiva e dinâmica dos vários factores relativos à provisão e 
demanda, conforme se procede da (I) necessidade de cuidados para a (II) 
respectiva percepção e desejo, deste para (III) a "procura" e (IV) o alcan-
ce desses cuidados, até culminar na (V) sua utilização e quanto possível, 
na (VI) obtenção ou desencadeamento de bons resultados de saúde.

Nesse percurso, destacam-se, como principais índices a considerar 
do lado da oferta: a) a aceitabilidade (relacionada com os valores profis-
sionais, as normas, a cultura, o género, etc.); b) a proximidade (trans-
parência, alcance, informação, rastreamento); c) a disponibilidade de 
instalações (localização geográfica, tipo e qualidade, horário de abertura, 
procedimentos das consultas), d) a acessibilidade financeira (envolvendo 
custos directos, indirectos e de oportunidade) e e) a adequabilidade (de-
pendente da qualidade técnica e interpessoal, da coordenação, da conti-
nuidade, do afeiçoamento ao usuário).

Do lado da procura, por sua vez, avultam cinco capacidades: 1) de 
perceber (que passa pela literacia em saúde, as crenças, a confiança e a s 
expectativas); 2) de procurar (influenciada por valores pessoais e sociais, 
pela cultura, o género e o grau de autonomia); 3) de alcançar (condicio-
nada por factores como o ambiente doméstico, os transportes, a mobi-
lidade e os apoios sociais existentes); 4) de pagar (ligada ao rendimento, 
à efectiva disponibilidade financeira, à cobertura por seguros de saúde, 
etc.); 5) de se envolver (associada ao apoio do cuidador, às informações 

30  Protagonizada por autores como Donabedian, Aday, Mooney, Pechansky e 
Thomas, Maxwell, Culyer, Whitehead, T. Evans, W.c Chang, etc. – vide, por todos,  
Daniels (1982).
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disponíveis, e à interacção com o “empoderamento” e a adesão pessoais) 
(Levesque et al., 2013, p. 18 e a figura da p. 22).

Deste modo, a passagem de I=>II resultaria do impulso provindo 
de a/1, para – logo de seguida – II=>III ficar na dependência de b/2, 
III=>IV de c/3, IV=>V de d/4 e V=>VI de e/5 – o que permite retomar 
o ciclo, visto que 5/a.

Donde se conclui, em todo caso, que o acesso, l.s., não se resume a 
um simples acto de admissão, desenrolando-se ao longo de um proce-
dimento complexo, regido por exigências de atenção e responsividade, 
que compreende vários momentos e admite diferentes velocidades de 
circulação, demandando, por conseguinte, todo um conjunto de infra-
-estruturas, recursos, soluções orgânicas e regulações práticas31. 

De modo mais pontualizado, reclama-se a aptidão para, adaptando 
uma noção já clássica, assegurar/obter um conjunto específico de serviços 
de saúde, com um determinado nível de qualidade, sujeito a um certo li-
mite máximo de custo e inconveniente pessoal, com base numa quantidade 
de informação precisa. 

A indeterminação de cada um dos passos32 permite aos políticos mo-
delar o acesso em função das circunstâncias específicas de cada país. Por 
outro lado, embora tolere variações e se contente com um mínimo ra-
zoável de qualidade e extensão dos serviços a que se acede, não deixa de 
apontar para os factores dignos de consideração, a saber, o âmbito e qua-
lidade relevantes dos serviços de saúde, a inconveniência, a desutilidade, os 
custos temporais e financeiros de conseguir tais serviços e a informação 
requerida para deles retirar vantagem. Serve, portanto, de parâmetro, 
para avaliar uma política de acesso, auxiliando os responsáveis pela polí-
tica de saúde a determinar como podem melhorar e se estão a consegui-lo 
(Oliver & Mossialos, 2004, p. 656)33. 

31  Acesso e utilização surgem como um continuum: desde logo entre ter acesso e 
aceder ou dispor de acesso e obtê-lo efectivamente (having and gaining access) – vide-
Gulliford et al. (2001); Haenssgena & Ariana (2017).

32  A especificação a realizar diz respeito: i) ao conjunto de serviços de saúde; ii) 
ao nível de qualidade; iii) ao limite máximo de despesas e outros inconvenientes a 
suportar; iv) ao quantum de informação. 

33 Para preencher materialmente o requisito não faltam achegas, advertências 
e recomendações – vide a importante Declaração Política aprovada pela Assembleia 
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b) De par com o acesso – símbolo poderoso em que se entrelaçam 
movimento e lugar, acção e paixão – a equidade constitui um estimulante 
multívio de perspectivas e concepções. Antigo conceito da filosofia prá-
tica (com refracções nas vertentes social, política e moral), acabou coop-
tado pela economia e as ciências sociais e propagou-se pelos  discursos e 
documentos de uma certa esfera pública global, municiada por agências 
oficiais e organizações internacionais, “tanques do pensamento” e pu-
blicações as mais diversas. Também no direito fez um caminho sinuoso, 
desde que, provindo da epiekeia aristotélica, e adquirindo, no interim, 
uma específica significação pelas terras da velha Albion – seja em suple-
mento da common law, seja nomeando as private equities – chegou até aos 
códigos dos séculos XIX e XX, de novo a temperar a rigidez da lei e da 
sua aplicação silogística, na qualidade de justiça do caso.   

O debate sobre a equidade na saúde reflecte as ambivalências gerais do 
conceito, azando várias traduções, as mais anuídas das quais o assimilam 
a um princípio de justiça ou justeza (fairness) no que diz respeito aos cui-
dados e índices de saúde e sua distribuição diferentes indivíduos ou grupos. 
Desta maneira, contrapõe-se, por vezes, a equidade vertical à equidade 
horizontal (a primeira remetendo para o tratamento igual na proporção 

Geral das Nações Unidas: UN General Assembly Resolution on Political declaration of 
the high-level meeting on universal health coverage, 10 October 2019 (maxime os pontos 
5, 9, 10 e 11). Fundada na igualiberdade de todos os homens e na responsabilida-
de social, institucionalmente mediada, que dialecticamente a (e se lhe) proporciona, 
numa expressão de justiça social geral e distributiva, a universalidade do acesso à saúde, 
postulada pela Carta da OMS e emblematicamente reiterada na Declaração de Al-
ma-Ata, constitui um princípio supremo e um objectivo prioritário das sociedades 
verdadeiramente desenvolvidas e (recursivamente) prósperas do novo Milénio. Em 
que se cumpra apenas, idealmente, num sistema solidário de todos para todos, requer, 
quando menos, um serviço de saúde forte, eficiente e bem governado, que aten-
da e responda às necessidades prioritárias de saúde, mediante cuidados integrados 
centrados nas pessoas e custeáveis sem incorrimento em dificuldades financeiras. 
Além de presto a providenciar acesso a medicamentos e tecnologias essenciais para 
diagnosticar e tratar problemas de saúde, precisa, por isso, de capacidade humana 
através de profissionais e trabalhadores bem-treinados e motivados para prestar ser-
viços prontos a acorrer e acudir às necessidades dos pacientes, com base na melhor 
evidência disponível, e de um reconhecimento da responsabilidade crucial de todos 
os sectores da sociedade pela garantia da saúde.
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da igualdade, e a segunda para o tratamento desigual na proporção da de-
sigualdade); por outro lado, fala-se de equidade na contribuição financeira 
(consoante a capacidade tributária de cada contribuinte, combinada, ou 
não, com a equidade no acesso aos cuidados de saúde). No interior desta 
última, postam-se três alternativas básicas de distribuição: igual acesso 
aos cuidados de saúde para igual necessidade; igual utilização para igual 
necessidade e iguais resultados para igual necessidade34. 

Convém frisar que diversas entidades internacionais se têm socorrido 
desta ideia-força, desde o Banco Mundial à OMS, e da Comissão e Con-
selho da União Europeia ao Comité de Ministros do Conselho Europeu. 

Para a OMS, a iniquidade verifica-se sempre que se registam diferenças 
evitáveis ou remediáveis entre grupos de pessoas, definidos social, econó-
mica, demográfica ou geograficamente35. Envolve, por isso, mais do que 
uma desigualdade isolada – com relação às determinantes de saúde, no 
acesso aos recursos necessários para a melhorar e manter e em matéria de 

34  Oliver & Mossialos (2004). O crescendo de generosidade e igualação insi-
nuado revela-se equívoco a um olhar mais atento. Não que a utilização efectiva 
e os resultados de saúde não constituam os objectivos últimos a atingir. Todavia, 
enquanto multiforme determinante de saúde, tanto directo, como indirecto (por 
via dos cuidados prestados e do concurso mais amplo para o sentimento geral de 
igualdade e coesão) o sistema a que se acede actualiza de modo especial a justiça 
social na, pela e para a saúde: através de um sistema desejavelmente universal, que 
apenas diferencia as pessoas segundo um critério de necessidade médica não disso-
ciável, porém, dos direitos e liberdades das pessoas quanto à sua manifestação ou 
expressão. Na verdade, pode haver razões atendíveis para não utilizar os serviços, tal 
como muitos factores contingentes e motivos pessoais inatacáveis interferem nos 
resultados obtidos. Ponto é que se intervenha a montante do acesso – no âmbito 
das condições ambientais e sociais, da saúde pública, do financiamento solidário do 
sistema de saúde e da prospecção e discriminação positiva de grupos vulneráveis – 
assim como a jusante, na garantia de um eventual acompanhamento diferenciado, 
então sim, por razões não exclusivamente médicas.      

35  Entre as razões que podem explicá-las encontram-se a ausência  de recursos 
financeiros; o sistema de financiamento dos serviços de saúde; a escassez de presta-
dores; as insuficiências e deficiências de cuidados de saúde ou as falhas numa cober-
tura de seguros universais e a falta de uma fonte regular de cuidados. Pesam ainda 
as eventuais barreiras estruturais (transporte, dificuldades de agendamento, listas de 
espera), jurídicas e linguísticas. 
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resultados de saúde – ou um fracasso na evitação ou ultrapassagem de desi-
gualdades que violam a fairness e as normas de direitos humanos36. 

O Comité de Ministros do Conselho Europeu37 tão pouco esquece a 
equidade nos cuidados de saúde e no acesso aos serviços, relacionando-a 
com a justeza no financiamento e na distribuição da saúde, já que permi-
te aferir da medida em que o sistema lida justamente com todos no que 
toca à locação de recursos e tratamentos38. 

A Assembleia Parlamentar, por seu turno, alerta para o aumento das 
desigualdades no acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos 
dos Estados-membros, imputando-as, i.a., à corrupção dos sistemas, aos 
seus modos de financiamento, à introdução de taxas de utilização, ou às 
políticas económicas, migratórias e de segurança.  

No bojo da Convenção, assevera o Relatório Explicativo, a equidade 
vale por ausência de discriminações injustificadas. Concomitantemente, 
aparta-a da igualdade absoluta, mas vincula-lhe a exigência de obtenção 
efectiva de um nível satisfatório de cuidados. Inculca-se, pois, não uma 
igualdade puramente relacional, antes de cariz assumidamente distribu-
tivo e material, porventura prestadio a uma leitura próxima das teses 
suficientaristas.39.

36  Dando notícia da preocupante situação verificada no próprio continente 
Europeu, vide WHO Europe, Healthy, prosperous lives for all: the European Health 
Equity Status Report, 2019.

37  Recommendation CM/Rec(2012)8, of the Committee of Ministers to mem-
ber States on the implementation of good governance principles in health systems.

38  Coloca inclusive a equidade entre os atributos da boa governança, inserindo-a 
no lote dos princípios capacitadores (enablers), flanqueada pela participação, os ar-
ranjos organizacionais, a transparência, a accountability e a integridade, e face aos 
resultados (responsividade, qualidade, efectividade, eficiência e sustentabilidade) – 
todos eles assentes sobre as fundações ou valores nucleares (os direitos humanos, a 
rule of law e a democracia). Entre os exemplos de boas práticas, avança o desenvol-
vimento de políticas públicas incidentes sobre os determinantes sócio-económicos 
de saúde, ou destinadas a melhorar o acesso equitativo aos cuidados.

39  Veja-se que, na redacção do artigo 3.º, a convocação generalizada da equi-
dade se interrompe na versão tudesca, engulhada pelas ambivalências apontadas. 
Na verdade, para fazer referência a alguns dos aspectos mencionados, a língua ale-
mã socorre-se, por vezes, de uma perífrase: Sozial bedingte Ungleichheit von Gesun-
dheitschancen (ligada à Kausalitäts- e à Selektions- ou Drifthypothese, resumidas nas 
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c) Ao trazer as lucubrações humanas do céu conceitual ao solo em-
pírico, a categoria da(s) necessidade(s) proporciona uma materialização 
realista da filosofia política e jurídica, moral e social. Nada que a subtraia  
às discussões normativas sobre a justiça (em que se digladiam mérito, 
sorte, qualidade, capabilidades, oportunidades, etc.)  –  in casu, pela mão 
sobretudo da escola húngara de Agnes Heller –  ou a um tratamento ana-
lítico-descritivo gradativo, como o celebrizado por Maslowe. 

Na esfera da saúde – onde, segundo M. Walzer, ela sintetiza o critério 
fundamental da igualdade distributiva – demarca-se também de outros 
conceitos específicos, como a futilidade, a beneficência ou a utilidade, 
e conhece subdeterminações várias, em função, v.g., da urgência ou da 
essencialidade.  

Por outro lado, ciente da largueza e indefinição interna do próprio 
conceito de necessidades de saúde, Bradshaw (1972) diferenciou-as em 
necessidades de saúde sentidas e expressas, comparadas e normativas; ao 
passo que Mossialos (Oliver & Mossialos, 2004, p. 657), de sua banda, 
lhe subsumiu em simultâneo um estado prévio de carência e a suscep-
tibilidade de beneficiar do tratamento/cuidado. Paralelamente, diversos 
proxies médicos (maxime indicadores de mortalidade e morbilidade) ou 
socioeconómicos são igualmente conclamados para lhe conferir mais 
precisão, operacionalidade e impacto40.

Tudo levando a concluir, pois, que as necessidades mencionadas no 
artigo 3.º não se impõem, sem mais, à evidência. Na verdade, içando-as 
a critério de acesso ou provisão equitativa (Semplici, 2019), elas parecem 
ocorrer [neste preceito], pelo menos, a dois títulos.  

Num primeiro nível, macroscópico e populacional, atêm-se ao planea-
mento geral de saúde, dados os recursos existentes, com vista a garantir 
um sistema de atentividade e resposta adequado a proporcionar o acesso 
equitativo; sistema que, apesar de quanto se enfatiza adiante – no tocante 
ao condicionamento pelos recursos e à diversidade de formas e ampla 
variedade de métodos que as medidas podem seguir -, há de sofrer a 

máximas Armut macht Krank e Krankheit macht arm). Neste caso, perante a falha 
de equivalente directo na língua de chegada, optou-se pela noção de igual acesso 
(gleiches Zugang).

40 Para mais desenvolvimentos, cfr. Skinner (2019).
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influência: dos relatórios sobre a actuação e desempenho da OMS (cen-
trados na equidade de acesso, solidariedade de financiamento, eficiência 
do funcionamento e responsividade e qualidade dos serviços); da recente 
redescoberta das determinantes sociais de saúde; da revalorização da saú-
de pública e dos objectivos de prevenção e promoção; da revolução dos 
cuidados integrados, e das agendas da gestão pública com valor, dos ser-
viços básicos universais, das infra-estruturas fundamentais, dos comuns 
e da universalidade proporcional e progressiva41.

Depois, em conformidade, mas a nível mais microscópico e pessoal, ati-
nem ao atendimento e prestação de serviços concretos às pessoas. Neste 
caso, a equidade identificar-se-á com a igualdade material ou substancial, 
também designada igualdade vertical, por oposição à igualdade horizon-
tal ou paritária. Responde, pois, à pergunta equality of what? 

Ora, o Relatório Explicativo não titubeia na resposta, decertando um 
acesso concorde com as necessidades médicas das pessoas. A corroborar, 
portanto – mau grado a restrição excessiva42 do apodo – a claudicância 
de uma construção selectiva da titularidade jussubjectiva e sobretudo da 
inerente usufruição e gozo de prestações sociais – inclusive sustadas por 
posições jurídicas activas materiais e positivas – em função da necessida-
de económica e social, em geral43. 

41  Por isso se advoga também o financiamento solidário e uma estruturação ac-
tualizadora das exigências de igualdade, não estabelecendo nenhuma discriminação 
à partida entre os cidadãos (inclusive por razões económicas). Só os casos de grupos 
especialmente vulneráveis – mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência – 
justificam acções positivas, que se supõem não deverem comprometer a universali-
dade/generalidade e uma integralidade ou compreensividade razoáveis.

42  Melhor andaria reconvocando as necessidades de saúde, expressamente men-
cionadas no artigo, ou – ao menos – os cuidados de saúde. 

43  Que pese a autoridade alexiana na subsidiarização dos direitos sociais à satisfa-
ção mercantil das necessidades e a tese – amplamente sufragada, entre nós (Vieira de 
Andrade, Maria Lúcia Amaral, João Loureiro) – da sua fundação numa fraternidade 
para com os carentes, na medida dessa carência económica, prefere-se-lhes a mediação 
universal que os direitos e suas garantias institucionais asseguram entre a condição 
económico social geral e os critérios de acesso às esferas ou subsistemas societais, usan-
do esse véu de anonimato e indiferenciação como factor de solidarização para evitar 
estigmatizações de plano e o seu reforço prático mediante políticas assistencialistas.  
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Mais do que substituir a universalidade, ou consentir na forja de uni-
versalidades circunscritas, a equidade deve intervir triplamente: na susten-
tação diferenciada dos sistemas universais, na concretização das prestações 
em função do critério específico de acesso; na suplementar adopção de 
políticas (de acção afirmativa), contanto que engastadas ou incrustadas44.  

d) Poupe-se nos aprofundamentos a respeito do bem saúde45, sempre 
haverá mister de uma breve alusão aos marcadores mais frequentes no 
universo da comparação e análise sociais dos sistemas e políticas que lhe 
dizem respeito. Tais traços agrupam-se em 3 conjuntos, descontada já a 
noção de necessidade de cuidados de saúde.

Num primeiro rol, situam-se as ideias de incremento, ganho e resulta-
do de saúde, referentes, respectivamente a benefícios populacionais deri-
vados de uma intervenção nos determinantes de saúde; a vantagens in-
dividuais ou colectivas associadas à prestação de cuidados; e a alterações 
da situação ou estatuto de saúde individuais ou colectivas subsequentes 
à utilização de cuidados de saúde. Em segundo lugar comparece o sis-
tema de saúde, que pode ser perspectivado de várias maneiras (prático-
-pragmática, económico-financeira, estrutural-funcional, etc.) Por fim, 
soerguem-se os cuidados e os serviços de saúde, amiúde indistintos e 
intermutáveis, mas eventualmente referíveis a diferentes realidades, na 
medida em que os segundos se estendem para além dos cuidados pes-
soais de promoção, manutenção, monitorização e restauração da saúde 
abrangendo também as medidas de protecção e promoção da saúde e de 
prevenção da doença, aglutináveis sob o espectro lato da saúde pública. 

e) Vale a pena reparar, porém, que esta imersão dos cuidados numa 
noção mais ampla de serviços de saúde, não simplesmente dirigidos a um 

44  No primeiro momento, à universalidade assiste um efeito expansivo, abran-
gendo toda a população cidadã e, cada vez mais, todas as pessoas que procurem o 
sistema em situação de urgência ou porque habitam o território com algum grau de 
estabilidade. Este alargamento deverá ser acompanhado pela cooperação internacio-
nal e por formas de integração supranacional que garantam um aumento – mais ou 
menos correspectivo – da corresponsabilidade solidária pela suprimento das infra-
-estruturas básicas em todos os países. No segundo, admite a diferenciação segundo 
um critério originariamente de mérito (e tecnicamente apreendido), mas entretanto 
crescentemente juridificado (e que vem a ser o das necessidades de saúde). 

45  Cfr., supra, o que se afirmou, en passant, na Introdução. 
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individuo determinado, contraria a tendência, de sentido aparentemente 
contrário, para repensar toda a actividade social e prestacional segun-
do um paradigma do cuidado, cujas fundações se encontrariam tanto 
na ontologia fenomenológica de cunho heideggeriano, como nas teorias 
feministas do afecto e, em geral, na revalorização das componentes emo-
cionais e relacionais da experiência humana. 

Seja como for, fazendo fé no Relatório Explicativo, os cuidados em 
causa compreendem prestações de diagnóstico, prevenção, terapêuticas e 
de reabilitação, gizadas para manter ou incrementar o estado de saúde de 
uma pessoa ou mitigar e paliar o seu sofrimento. Por outro lado, estão su-
jeitos a uma exigência qualitativa, carecida de uma expensão autónoma.

f ) As versões oficiais francesa e inglesa do artigo 3.º não fazem distin-
ção terminológica entre a adequação das medidas adoptadas ao fim visa-
do – assegurar o acessos aos cuidados – e a qualidade apropriada destes. 
O mesmo sucede, aliás, com o italiano, deixando o tradutor português a 
sós com o espanhol, na contraposta opção dualística e confrontado com 
o usual rigor conceitual germânico46. 

Pergunta-se, pois, se deverá acentuar-se a diferença entre a aptidão 
funcional das medidas requeridas dos Estados para assegurar o acesso 
equitativo – passível de uma verificação empírica e eventualmente racio-
nalizável do ponto de vista da eficácia e até eficiência – e a adequação da 

46  Efectivamente, embora seja frequente a utilização do termo adequação para 
exprimir a relação meramente funcional entre um meio e um fim – inclusive no 
sacrário jurídico do princípio da proporcionalidade e suas dimensões – importa 
denotar que o mesmo transporta uma significação valorativa, patente também na 
fórmula da idoneidade, que o alemão precisamente preserva ao separá-lo da Geeig-
netheit, entendida como mera aptidão fáctica. Sem abusarmos do excurso filológico, 
nem nos adentrarmos nos pressupostos filosóficos – ontológicos, epistemológicos 
e práticos – que podem vir à liça, cumpre assinalar a escolha desta palavra pela 
tradução alemã – que usa, todavia, um termo de sabor quantitativo para predicar 
a qualidade dos cuidados cujo acesso é assegurado. A apropriação – ocorrente em 
português e italiano – corresponde ali a uma ideia de medida certa (an-gemessener 
=> an-messen), só com o tempo recoberta, na linguagem comum – e também jurí-
dica – com um ressaibo mais qualitativo. Já o próprio, recorde-se, procede de uma 
matriz indo-europeia muito menos objectivista, onde pontifica o verbo *priH-, com 
o significado de «ser querido». 
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qualidade ostentada pelos cuidados, concebida numa relação com certos 
padrões científicos, técnicos ou sociais.

De acordo com o Relatório Explicativo, exigem-se cuidados de nível 
ajustado (fitting standard), à luz do progresso científico e, por isso mes-
mo, sujeitos a uma monitorização continuada da respectiva qualidade. 

Desta sorte, tendo em conta a intencionalidade prático-normativa 
do princípio proclamado no artigo 3.º, tem-se por mais avisado confe-
rir primazia a uma concepção qualitativa das expressões utilizadas, na 
qual caibam considerações chegadas à realidade empírica e às relações de 
causalidade e correlação que nela nos consentimos escortinar, mas per-
meando-as, todavia, de ponderações axiológicas, quando, mobilizadas 
num quadro finalístico, a partir delas se procure racionalizar as acções 
adoptadas. É a visão mais consonante com a obrigação elementar de jus-
tificação (Rainer Forst), susceptível de manter esta norma – de contrário 
normativamente incontrolável ou sobremaneira dependente de ingénuas 
apreciações de facto – na órbita da racionalidade prática a que perten-
ce; colocam assim os Estados que lhe estão submetidos, sob o dever de 
fundamentarem argumentativamente a bondade efectual, ou mérito con-
sequente das medidas adoptadas – incumprido o qual se recairia numa   
legitimação pelos fins (isolados em sua alegada valia). Motivo pelo qual 
se sustentou acima que a largueza das acções consentidas e dos métodos 
tolerados se não confunde com a ausência de critério, mesmo que este se 
não mostre totalmente pré-determinável em abstracto. Deixando espaço 
para opções políticas e dando folga às consequências da contingência 
humana, nunca se deverá, porém, homologar a irrelevância ou sequer a 
indiferença dos meios usados, dada a constitutividade expressiva e o valor 
intrínseco ou final de toda a mediação cultural.      

3.3.2. Os aspectos da análise efectuada em 2, parte dos quais pro-
blematizada na estação anterior, relevam hoje de modo especialmente 
complicado no que concerne a certos grupos de destinatários e tipos de 
tratamento, e a propósito das soluções de financiamento, das necessidades 
de priorização, da regulação da qualidade e das obrigações internacionais. 
Na impossibilidade de passar em revista (quanto mais exaurir) cada um 
dos pontos, convém no mínimo assinalar os públicos identificados como 
particularmente vulneráveis a discriminações no acesso à saúde, vistas 
como atentatórias da equidade requerida, e manter sob vigilância o nú-
cleo de cuidados considerados necessários e de qualidade atestada.
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Entre os primeiros, a própria Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa chama a atenção para os idosos e as crianças, as mulheres e os 
transgénero, os migrantes e as pessoas com deficiência. Parte delas foram 
alvo de observações específicas por parte do Comité Europeu dos direitos 
sociais, nas suas pronúncias oficiais mais recentes47. 

Quanto aos segundos, a circunstância de a presente Convenção 
nos situar nos territórios de fronteira da medicina e da biologia, entre 
a vanguarda da investigação, suas aplicações e experimentação, coloca 
sob stress acrescido as duas categorias em causa, expondo agudamente as 
dimensões subjectivas, por um lado, e intersubjectivamente normativas, 
por outro, que nela dialogam com a pretensa objectividade e neutralida-
de científicas e técnicas.   

3.4. Proposta sintética

Retomando, em boa medida, proposições já avançadas há mais de 
uma década, por ocasião do 10.º aniversário da Convenção, aventa-se, 
por derradeiro, uma projecção das considerações previamente tecidas 
numa espécie de pequeno caderno de encargos para o Conselho de Euro-
pa, os Estados-membros e os diversos círculos de intérpretes-performers 
da Convenção, o qual pode ser organizado em torno de 5 tópicos: a). 

47  Liliane Maury Pasquier, Presidente da Comissão do Regimento da Assem-
bleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) recordou o Relatório que esta 
instituição elaborou, em 2015, no qual se assinalou a situação precária dos Roma 
e dos Migrantes, (em relação aos testes pré-natais e aos cuidados de longa duração, 
por um lado, e às barreiras linguísticas, por outro). A Assembleia Parlamentar do 
Conselho já notou também que "inequalities in access to care, including mental 
health care, particularly affect vulnerable groups, including people experiencing finan-
cial problems such as the unemployed, single-parent families, children and the elderly, 
as well as Roma, refugees, migrants – especially those in an irregular situation – trans-
gender persons, persons in detention and homeless people. These inequalities lead to a 
phenomenon of non-recourse or delayed recourse to care, which could have disastrous 
implications for both individual and public health and lead in the long term to an 
increase in health expenditure".
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direito e justiça; b) sistema jusdogmático; c) interpretação jurídica; d) den-
sificação prática; e) garantia jurisdicional48. 

a) Em primeiro lugar, propugna-se o reconhecimento do direito hu-
mano aos cuidados de saúde como fundamento mais imediato da garantia 
jurídica de acesso equitativo, consagrada no artigo, compreendendo-o, 
contudo, em termos complexos (als Ganzes) e actuando, sobretudo, na 
sua faceta objectiva de bem(-valor) integrante do corpus axiológico-nor-
mativo da Convenção e princípio normativo da estrutura/acção pública 
– no qual convergem (ou sobre o qual se reflectem/intervêm) as exigên-
cias fundamentais de igualdade, juridicidade e socialidade democrática49.   

b) Em segundo lugar, advoga-se uma adequada integração do precei-
to entre as principais normas de direitos humanos sobre a saúde, designa-
damente o 25.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o 12.º 
do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e 

48 Antes disso, lembre-se ainda que, do ponto de vista formal e procedimental, 
alterações substanciais profundas justificariam porventura um novo Convénio, mas 
muitos aditamentos, correcções e bem-vindas explicitações bastar-se-iam com o re-
curso a novos protocolos adicionais e, eventualmente, a uma mera revisão do próprio 
Relatório Explicativo (posto que baldo de vinculatividade).

49  Pelos 20 anos da Convenção, a Professora Marit Frogner (do Comité Euro-
peu dos Direitos Sociais), principal oradora no painel sobre o artigo 3.º, associou 
a exigência nele contida ao financiamento solidário dos sistemas e à obrigação de 
adequar eventuais despesas adicionais aos rendimentos dos usuários, sem incorrer 
em discriminações. Por sobre isso, sublinhou a dependência em que a respectiva 
realização se encontra, relativamente à efectividade de outros direitos e políticas que 
combatam a exclusão e a desigualdade.  No primeiro sentido, apontou a situação 
dos grupos mais vulneráveis ou em desvantagem como um potencial indicador, de 
relevo, neste quadro, justificando, assim, que se lhe conceda particular atenção. 
Entre aqueles, vieram a lume os Roma e outros viajantes, os migrantes, as crianças, 
as grávidas, os reclusos, os transgénero e os idosos. No segundo, chamou a atenção 
para as os preocupantes níveis de desigualdade entre países, mas também, dentro 
destes, entre diversas regiões. Para a especialista, o princípio do acesso equitativo à 
saúde precisa de ser integrado sistematicamente em todas as políticas e programas de 
saúde, independentemente dos recursos disponíveis nos diversos países. As políticas 
prosseguidas e as medidas adoptadas pelos políticos e legisladores devem estabelecer 
um equilíbrio no que toca à alocação de recursos entre as inovações dispendiosas 
e os esforços necessários para assegurar o acesso equitativo aos cuidados de saúde. 
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os preceitos 11.º e 13.º da CSE50, que estabelecem a principal bitola 
nesta esfera, considerando, para o efeito, a jurisprudência judicial do 
TEDH em matéria de direito à protecção da saúde, a doutrina dos Co-
mités de Direitos Sociais das Nações Unidas e do Conselho da Europa, 
patente sobretudo nos Comentários e nas Conclusões (mas também 
em resposta aos novos processos de queixa e investigação oficiosa no 
primeiro caso e de reclamações colectivas no segundo), bem como a 
realidade jurídica urdida na actuação das demais entidades e agências 
de autoridade de ambas as organizações. Ao mesmo tempo, alvitra-se 
uma certa desmetaforização do acesso, mediante uma leitura chegada 
ao texto da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, 
designadamente, no que atine aos princípios do design universal (artigo 
2.º, alíneas f ) e g) do n.º 1 do artigo 4.º), da acessibilidade (9.º) e da 
igualdade e não discriminação (5.º mas também 12.º) – e isto por se 
entenderem paradigmáticos de um correcto ou curial tratamento axio-
logico-normativamente prático da categoria da vulnerabilidade, i.e., 
refractário à estigmatização grupal e promotor da emancipação.  

c) Revindica-se a densificação do conteúdo substantivo do artigo, 
através de uma distinção entre os seus pressupostos, objecto e conteúdos 
normativos, sempre que possível em diálogo com os aprofundamentos 
que a ONU, a UNESCO e a OIT, no plano Universal, e o Conselho da 
Europa e a UE, na circunscrição europeia, lhes têm emprestado nos seus 
relatórios e documentos oficiais, (de que são exemplo os relatórios sobre 
avaliação do desempenho, o financiamento e a cobertura universal dos 
sistemas de saúde); de feito, pensa-se aqui nas implicações financeiras e 
infra-estruturais da disponibilidade (equiparada a capacidade institucio-
nal e potencialidade para responder); nas dimensões da acessibilidade 
(económicas, informacionais, físicas e jurídicas, incluídas a não discrimi-
nação de direito e de facto), necessárias para promover e facilitar uma real 
utilização; nos vários predicados da distribuição e prestação, a começar 

50  O Comité Europeu da Saúde do Conselho da Europa chegou a propor um 
novo artigo 32.º, para a Carta Social Europeia, no qual se regulasse com maior por-
menor, a provisão de serviços de saúde compreensivos e adequados, a participação 
das pessoas e os direitos dos pacientes, os padrões éticos a observar, o princípio de 
igual tratamento e não discriminação, o acesso a tratamentos de emergência e os 
meios de sindicância a instituir. 
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pela igualdade e a equidade e a terminar com a aceitabilidade e a qualida-
de; nas obrigações de sopesar necessidades e recursos e de tomar medidas e 
o dever de respeitar o princípio da proporcionalidade no processo; as obri-
gações de sopesar necessidades e recursos e de tomar medidas e o dever 
de respeitar o princípio da proporcionalidade no processo. 

d) Sustenta-se uma correcta interpretação teleológica, face às finali-
dades expressas no enunciado, aos fins da convenção e às intenções do 
direito, ao mesmo tempo equilibrada com as considerações sistemático-
-dogmáticas indicadas em 2 e as disposições normativas dos artigos 23, 
25 e 27, essenciais para assegurar a sua realização prática.

e) Tendo em conta que, actualmente, a intervenção do TEDH se 
afigura limitada, tanto no âmbito (não pode aludir a processos em cur-
so), como na legitimidade activa (reservada a Governos e ao Comité), 
propõe-se a previsão de sanções comuns e de um meio de reclamação por 
incumprimento, accionável pelos particulares51. 

4.  Jurisprudência relevante comentada

O jaez objectivo do princípio guarido no artigo 3.º, as características 
estruturais da obrigação que prescreve, a indeterminação pratico-norma-
tivamente material do critério regulativo e judicativo que encerra (até 
pela complexidade dos seus fundamentos e fins), bem como a omissão de 
um meio próprio de sancionamento, de um procedimento de justiciabi-
lidade específico ou de um órgão jurisdicional propositado (ou pelo me-

51  Assim Berian & Lazcoz (2018); no caso, a par de outras propostas, mais 
particulares, em matéria, por exemplo, de directivas antecipadas da vontade (só ti-
midamente contempladas), de transplante de orgãos entre vivos (dadas as deficiências 
da redação original) e de modificações no genoma da descendência (já que a apari-
ção das técnicas CRISPR – Cas9 operou uma revolução, exigindo uma regulação 
mais elaborada). Corroborando a  necessidade de actualização (tendo em conta, por 
exemplo, a substituição das células embrionárias usadas em medicina reparadora 
pelas iPs, molecular e funcionalmente equivalentes, cfr. o tratado da ONU sobre 
as pessoas com incapacidade ou a Recomendação do CM do Conselho Europeu 
(2016) 8, de 20 de Outubro de 2016, no sentido de interdizer a proibição de testes 
genéticos preditivos exigidos pelas companhias de seguros ou outro tipo de empre-
sas) e, numa linha mais conservadora, Díez Fernández (2019).
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nos directamente mobilizável para a sua realização) ajuda a compreender 
a ausência de um acervo jurisprudencial relevante a respeito deste artigo.  

Se o direito à saúde, o acesso a cuidados sanitários e a equidade pon-
tificam crescentemente nos ordenamentos jurídicos nacionais e na are-
na internacional, relativamente ao sistema do Conselho Europeu, e em 
particular no que concerne ao regime convencional de Oviedo, as refe-
rências de monta escasseiam, procedendo, por via derivada: (#) ou da 
indirecta e compósita afirmação de um direito à saúde pelo TEDH, no 
quadro da jurisprudência sobre obrigações positivas que este vem forjan-
do e firmando, a partir do dever de protecção das liberdades fundamen-
tais, (#) ou da vocal afirmação de um direito à saúde, escorada na Carta 
Social Europeia, por parte de um órgão sem a autoridade formal de um 
verdadeiro tribunal, como é o caso do Comité dos Direitos Sociais. Jun-
tam-se lhes as recomendações políticas – de entono todavia admonitório 
e exortativo – do Comité de Ministros e da Assembleia Parlamentar, 
entre aqueles consignados resenha inicial.  

Em jeito de exemplo, o TEDH por várias vezes pregou a necessida-
de de sistemas de cuidados de saúde adequados, disponíveis para todos, 
(pelo menos nas situações de doença que comportem risco de vida52), in-
vocando para o efeito o artigo 2.º. Ao mesmo tempo, recorre ao arti-
go 3.º para proscrever comportamentos ambientalmente irresponsáveis, 
que, por constituírem factores de insegurança, ameaçam a esperança de 
vida.  De igual modo, mostrar-se-á também avesso a quaisquer discrimi-
nações no acesso aos cuidados de saúde, em razão do que dispõe o artigo 
14.º, reforçado pelo protocolo 12.º.

Pelo que concerne ao Comité dos Direitos Sociais, e também em toa-
da puramente ilustrativa, distinguem alguns entre as posições sufragadas 
e inculcadas em matéria de manutenção da saúde53, acesso aos cuidados 
de saúde54 e outras acções positivas. Centrando-nos no segundo bloco – 

52  Cyprus v. Turkey, Grand Chamber judgement of 10 May 2001; Nitecki v. Poland, 
judgement of 21 March 2002; Pentiacova v. Moldova, decision of 4 January 2005.

53  Seja sob a forma de protecção (11 § I), de promoção (11§2) ou de prevenção 
(11§)3 e especialmente no ambiente laboral (artigo 3.º) e a respeito de jovens tra-
balhadores (7§§ 2 e 9) ou de mães trabalhadoras (8§1).

54  Quer se trate de tempos de espera ou de questões de financiamento (12 §1 e 13).
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de maior interesse nesta sede – o Comité fez assentar no artigo 11§1: a 
exigência de cobertura de toda a população pelos serviços de saúde, inde-
pendentemente dos locais de residência (ou de factores como as caracterís-
ticas étnicas ou sociais55); a possibilidade de os cuidados de saúde serem 
colectivamente financiados56; a necessidade de evitar a exclusão financei-
ra do acesso aos serviços57;  a obrigação de assegurar a disponibilidade de 
pessoal e instalações adequadas num prazo de tempo razoável58. 

5. Conclusão

Quiçá não seja este o lugar mais óbvio, mas é decerto (o) tempo, para 
protestar uma compreensão do acesso justo à saúde que se não esgote ju-
ridicamente na liminar verificação negativa de pressupostos e limites, em 
que os juristas se movem com mais compreensível facilidade. De pouco 
adiantará – motivando, pelo contrário, as piores frustrações e impressíveis 
reacções – esperar do direito e cominar-lhe, por isso, resultados e tarefas 
que não tem condições para assegurar, sem se trair na sua complexidade 
e específica intenção. Ainda assim pode fazer-se mais (Atienza, 2013) e, 
mormente nas regiões de mais acentuada vocação regulativa e construtiva 
do seu projecto-procura pela justiça (ali onde mais se abeira da prospecti-
vidade política – do direito internacional e constitucional ao administrati-
vo) esperar na sua capacidade de prestação e transformação social (Atienza, 
2017) relativamente à infra-estruturação capacitante para a capabilitação 
(que se reconhece hoje como signo e sinal de verdadeira pro-speridade). 

Daí que, também a respeito da biomedicina curada nesta convenção 
se deva lembrar que os avanços científicos e técnicos devem ir de par 
com o desenvolvimento social, político e cultural, e servir toda a huma-
nidade, na pessoa concreta dos seus membros, enquanto seres de uma 

55  Digest 12/2008, p. 82.; Conclusions XVII-2.
56  Statement of Interpretation of Article 1I, Conclusions I, pp. 59-60; Conclu-

sions XV-2, Addendum, Cyprus. 
57  Conclusions XVII-2, Portugal, p. 681.
58  Nesse sentido, fixa mesmo algumas balizas e ratios quanto ao número de ca-

mas por hospital ou por milhar de pessoas. Conclusions XV-2, Denmark, p. 128. 
Conclusions XV-2, Addendum, Turkey, p. 257.
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igual liberdade, pela qual dialecticamente somos responsáveis (também) 
solidariamente59. Para isso, há de se acoplar às especificas preocupações 
de tutela dos direitos e liberdades que a dominam, uma comprometida 
preocupação com a justiça social e distributiva, que o princípio do acesso 
equitativo à saúde pode começar por sintetizar. 
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