


Lei de Bases da Saúde 

Base XIV (Lei n.º 48/90, de 21 de agosto 
                                           Estatuto dos utentes 

 
1 - Os utentes têm direito a: 
a) Escolher, no âmbito do sistema de saúde e na medida dos recursos existentes e de acordo com as 
regras de organização, o serviço e agentes prestadores;  
b) Decidir receber ou recusar a prestação de cuidados que lhes é proposta, salvo disposição especial da 
lei;  
c) Ser tratados pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade e 
respeito;  
d) Ter rigorosamente respeitada a confidencialidade sobre os dados pessoais revelados;  
e) Ser informados sobre a sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do 
seu estado;  
f) Receber, se o desejarem, assistência religiosa; 
g) Reclamar e fazer queixa sobre a forma como são tratados e, se for caso disso, a receber indemnização 
por prejuízos sofridos;  
h) Constituir entidades que os representem e defendam os seus interesses; 
i) Constituir entidades que colaborem com o sistema de saúde, nomeadamente sob a forma de 
associações para a promoção e defesa da saúde ou de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde. 
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Lei de Bases da Saúde 

2 - Os utentes devem: 
a) Respeitar os direitos dos outros utentes; 
b) Observar as regras sobre a organização e o funcionamento 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 estabelecidas; 
e) Pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados 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. 
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Diplomas do direito da saúde 

Apenas alguns exemplos 

• Lei de proteção de dados pessoais – Lei n.º 67/98, de 26 de outubro 

• Lei da Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde – Lei n.º 12/2005, de 26 de 
janeiro 

• Lei da Investigação Clínica – Lei n.º 21/2014, de 16 de abril (revogou L. 46/2004, de 18/8) 

• Lei dos Transplantes de Órgãos e Tecidos – Lei n.º 12/93, de 22 de abril e alterações de 2007, 
2009 e 2013 

• Lei de Saúde Mental – Lei n.º 36/98 de 24 de julho, com alteração de 1999 

• Lei da Educação Sexual e Planeamento Familiar – Lei n.º 3/84, de 4 de março 

• Lei da Procriação Medicamente Assistida – Lei n.º 32/2006 

• Lei da Exclusão da Ilicitude nos Casos de Interrupção Voluntaria da Gravidez – Lei n.º 
16/2007, de 17 de abril 

• Código Deontológico da Ordem dos Médicos – Regulamento n.º 14/2009, de 13 de janeiro  

• Código Deontológico da Ordem dos Enfermeiros – Lei n.º 111/2009, de 16 de setembro que 
alterou o Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de abril 
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Constituição da República 

Artigo 25º  

Direito à integridade física 

 

1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 

2. ………………………………………………………………………………. 



Responsabilidade Médica 

 

• Responsabilidade civil 

 

• Responsabilidade penal 

 

• Responsabilidade disciplinar 
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Código Civil 

ARTIGO 70º 

(Tutela geral da personalidade) 

 

1. A lei protege os indivíduos contra qualquer 
ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua 
personalidade física ou moral. 

2. ……..  
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Código civil 

ARTIGO 483º 

(Princípio geral) 

1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar 
ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 
disposição legal destinada a proteger 
interesses alheios, fica obrigado a indemnizar 
o lesado pelos danos resultantes da violação.  

2. …….. 
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Constituição da República 

Artigo 64.º 

Saúde 

1. Todos têm direito à proteção da saúde e o 
dever de a defender e promover. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 
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Constituição da República 

 Artigo 212.º 

Tribunais administrativos e fiscais 

1……. 

2……. 

3. Compete aos tribunais administrativos e fiscais o 
julgamento das ações e recursos contenciosos que 
tenham por objeto dirimir os litígios emergentes 
das relações jurídicas administrativas e fiscais. 
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Constituição da República 

Artigo 22.º 

Responsabilidade das entidades públicas 

O Estado e as demais entidades públicas são civilmente 
responsáveis, em forma solidária com os titulares dos seus 
órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões 
praticadas no exercício das suas funções e por causa desse 
exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e 
garantias ou prejuízo para outrem. 
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Código Civil 

Responsabilidade por factos ilícitos 

  Artigo 483.º 

(Princípio geral) 

1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar 
ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição 
legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado 
a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 
violação.  

2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente 
de culpa nos casos especificados na lei. 
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Código Civil 

  

Princípios gerais 

Artigo 798.º 

(Responsabilidade do devedor) 

O devedor que falta culposamente ao 
cumprimento da obrigação torna-se responsável 
pelo prejuízo que causa ao credor. 
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Código Civil 

Obrigação de indemnização 
  Artigo 562.º 

(Princípio geral) 
Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação 
que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à 
reparação. 

 
  Artigo 563.º 

(Nexo de causalidade) 
A obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o 
lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão. 
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Código civil 

 Artigo 564.º 
(Cálculo da indemnização) 

1. O dever de indemnizar compreende não só o 
prejuízo causado, como os benefícios que o lesado 
deixou de obter em consequência da lesão.  
2. Na fixação da indemnização pode o tribunal 
atender aos danos futuros, desde que sejam 
previsíveis; se não forem determináveis, a fixação 
da indemnização correspondente será remetida 
para decisão ulterior. 
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Código Civil 

 Artigo 570.º 
(Culpa do lesado) 

1. Quando um facto culposo do lesado tiver concorrido 
para a produção ou agravamento dos danos, cabe ao 
tribunal determinar, com base na gravidade das culpas de 
ambas as partes e nas consequências que delas 
resultaram, se a indemnização deve ser totalmente 
concedida, reduzida ou mesmo excluída.  
2. Se a responsabilidade se basear numa simples 
presunção de culpa, a culpa do lesado, na falta de 
disposição em contrário, exclui o dever de indemnizar. 
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Código Civil 

 Artigo 799.º 

(Presunção de culpa e apreciação desta) 

1. Incumbe ao devedor provar que a falta de 
cumprimento ou o cumprimento defeituoso da 
obrigação não procede de culpa sua.  

2. A culpa é apreciada nos termos aplicáveis à 
responsabilidade civil. 
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Código Civil 

 Artigo 487.º 

(Culpa) 

1. É ao lesado que incumbe provar a culpa do 
autor da lesão, salvo havendo presunção legal 
de culpa.  

2. A culpa é apreciada, na falta de outro critério 
legal, pela diligência de um bom pai de família, 
em face das circunstâncias de cada caso. 
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Código Civil 

Prazos da prescrição 

  Artigo 309.º 

(Prazo ordinário) 

O prazo ordinário da prescrição é de vinte anos. 
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Código Civil 

 Artigo 498.º 
(Prescrição) 

1. O direito de indemnização prescreve no prazo de três anos, a 
contar da data em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe 
compete, embora com desconhecimento da pessoa do responsável e 
da extensão integral dos danos, sem prejuízo da prescrição ordinária 
se tiver decorrido o respectivo prazo a contar do facto danoso.  
2. Prescreve igualmente no prazo de três anos, a contar do 
cumprimento, o direito de regresso entre os responsáveis.  
3. Se o facto ilícito constituir crime para o qual a lei estabeleça 
prescrição sujeita a prazo mais longo, é este o prazo aplicável.  
4. A prescrição do direito de indemnização não importa prescrição da 
ação de reivindicação nem da ação de restituição por enriquecimento 
sem causa, se houver lugar a uma ou a outra. 
                                                                                                                                         RP-CEHSEIT 



Código Civil 

 

 

 Artigo 800.º 

(Atos dos representantes legais ou auxiliares) 

1. O devedor é responsável perante o credor pelos atos dos seus 
representantes legais ou das pessoas que utilize para o cumprimento da 
obrigação, como se tais atos fossem praticados pelo próprio devedor.  

2. ………………. 
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Código Civil 

 Artigo 500.º 
(Responsabilidade do comitente) 

1. Aquele que encarrega outrem de qualquer comissão responde, 
independentemente de culpa, pelos danos que o comissário causar, 
desde que sobre este recaia também a obrigação de indemnizar.  
2. A responsabilidade do comitente só existe se o facto danoso for 
praticado pelo comissário, ainda que intencionalmente ou contra as 
instruções daquele, no exercício da função que lhe foi confiada.  
3. O comitente que satisfizer a indemnização tem o direito de exigir do 
comissário o reembolso de tudo quanto haja pago, exceto se houver 
também culpa da sua parte; neste caso será aplicável o disposto no n.º 
2 do artigo 497.º 
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Código Civil 

Artigo 491.º 
(Responsabilidade das pessoas obrigadas à 

vigilância de outrem) 
As pessoas que, por lei ou negócio jurídico, forem 
obrigadas a vigiar outras, por virtude da 
incapacidade natural destas, são responsáveis pelos 
danos que elas causem a terceiro, salvo se 
mostrarem que cumpriram o seu dever de vigilância 
ou que os danos se teriam produzido ainda que o 
tivessem cumprido. 
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Código Civil 

 Artigo 492.º 
(Danos causados por edifícios ou outras obras) 

1. O proprietário ou possuidor de edifício ou outra obra que 
ruir, no todo ou em parte, por vício de construção ou defeito 
de conservação, responde pelos danos causados, salvo se 
provar que não houve culpa da sua parte ou que, mesmo com 
a diligência devida, se não teriam evitado os danos.  
2. A pessoa obrigada, por lei ou negócio jurídico, a conservar o 
edifício ou obra responde, em lugar do proprietário ou 
possuidor, quando os danos forem devidos exclusivamente a 
defeito de conservação. 
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Código Civil 

Artigo 493.º 
(Danos causados por coisas, animais ou atividades) 

1. Quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel, com o dever de a 
vigiar, e bem assim quem tiver assumido o encargo da vigilância de 
quaisquer animais, responde pelos danos que a coisa ou os animais 
causarem, salvo se provar que nenhuma culpa houve da sua parte ou 
que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 
culpa sua.  

2. Quem causar danos a outrem no exercício de uma atividade, 
perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios 
utilizados, é obrigado a repará-los, exceto se mostrar que empregou 
todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os 
prevenir. 
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Código Penal 

Artigo 150º 

Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

1 - As intervenções e os tratamentos que, segundo o estado dos conhecimentos e da 
experiência da medicina, se mostrarem indicados e forem levados a cabo, de acordo 
com as leges artis, por    pessoa legalmente autorizada, com intenção de prevenir, 
diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, ou 
perturbação mental, não se consideram ofensas à integridade física. 

2 - As pessoas indicadas no número anterior que, em vista das finalidades nele 
apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos violando as leges artis e criarem, 
desse modo, um perigo para a vida ou perigo de grave ofensa para o corpo ou para a 
saúde são punidas com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, 
se pena mais grave lhes não couber por força de outra disposição legal. 
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Convenção sobre os direitos do 

Homem e a Biomedicina 
.  Artigo 4.o 

Obrigações profissionais e regras de conduta 

 
Qualquer intervenção na área da saúde, incluindo a investigação, 
deve ser efetuada na observância das normas e obrigações 
profissionais, bem como das regras de conduta aplicáveis ao caso 
concreto. 
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