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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Respeitar a complementaridade entre mulheres e homens, aplicar o princípio da 
equidade

Quando o legislador intervém em matéria dos direitos dos doentes, é conveniente aplicar o 
princípio da equidade. Mulheres e homens são complementares. Ninguém contesta o facto 
de que as necessidades médicas se exprimem diferentemente por parte das mulheres e dos 
homens. À perenidade dos valores fundamentais comuns aos sistemas de saúde da UE,
adoptadas pelo Conselho no mês de Junho de 2006, a saber, a universalidade, o acesso a 
cuidados de saúde de qualidade, a equidade e a solidariedade, acrescenta-se o princípio da 
"equidade na saúde". Significa este que os homens e as mulheres devem ser tratadas da 
mesma forma, que têm necessidades comuns, ao mesmo tempo que as suas diferenças 
devem ser tratadas de forma equitativa.

A relatora insiste na necessidade da garantia do acesso aos sistemas de saúde pública no 
contexto transfronteiriço. Trata-se, muito naturalmente, da disponibilização dos cuidados de 
saúde na área da ginecologia e da obstetrícia e dos cuidados de saúde ligados à protecção
materna e infantil, em conformidade com a definição da Organização Mundial da Saúde na 
sua 56ª Assembleia Mundial da Saúde realizada em Alma Ata (Resolução A56/27)1.

A relatora salienta a sua preocupação, no seio da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros, com o tratamento do cancro da mama, que constitui hoje, na UE, a 
principal causa da morte das mulheres com idade compreendida entre os 35 e os 55 anos de 
idade. A prevenção, o rastreio mamográfico e o tratamento do cancro da mama e do cancro do 
colo do útero deveriam ser incluídos nas modalidades de reembolso dos cuidados de saúde 
transfronteiriços. As mesmas exigências devem igualmente impor-se para os homens, que 
também deveriam beneficiar de medidas de prevenção, rastreio e tratamento do cancro do 
pulmão, da próstata, do pâncreas e do testículo. É possível salvar a vida de numerosas 
mulheres/mães e homens/pais que padecem de cancro sem o saber, se o legislador não se 
opuser a uma cooperação transfronteiriça reforçada neste domínio e se os Estados-Membros 
se empenharem numa cooperação determinada neste domínio.

As modalidades de reembolso das despesas de tratamento e dos cuidados de saúde 
revelam as diferenças existentes entre os sexos. As seguradoras, os fundos mútuos e as 
caixas de assistência na doença deveriam pôr cobro a todas as formas de discriminação, 
mesmo ocultas, quando, por exemplo, se baseiam em factores de risco ligados a patologias
hereditárias ou genéticas. Deveriam igualmente pôr termo ao cálculo dos custos dos seguros 
de doença e dos prémios de seguros em função do sexo e em função da natureza do trabalho 
sujeito à indexação. Quanto ao cálculo dos custos e dos prémios, os órgãos competentes 
deveriam cessar quaisquer discriminações baseadas na natureza do trabalho indexado. Com 
efeito, verifica-se que um grande número de mulheres não integradas no mercado de trabalho 
oficial, mas que se investem noutras actividades, como, por exemplo, a animação de redes de 
solidariedade entre as gerações, a assistência à criança, a educação das crianças ou a tomada a 

                                               
1 (Conferência Internacional de Cuidados de Saúde Primários, Alma-Ata: 25º aniversário, relatório do Secretaria, 
Ponto da ordem do dia provisória 14.18, com data de 24 de Abril de 2003)
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cargo das pessoas idosas. Assim sendo, a relatora recorda a necessidade de calcular os custos 
e os prémios, nomeadamente para as mulheres, mais em termos de ciclo de vida.

A fim de evitar quaisquer discriminações entre pacientes com base na riqueza ou na 
nacionalidade, a relatora sugere que se utilize a experiência da Farmacopeia Europeia, 
instituição do Conselho da Europa com sede em Estrasburgo, que actua em favor de uma
circulação mais correcta dos medicamentos entre os seus membros, garantindo melhor a sua 
qualidade.

A aplicação dos cuidados de saúde transfronteiriços representa um imenso potencial
para a cooperação inter-regional. Esta articula-se de forma diferente em função da 
configuração geográfica dos antigos Estados-Membros (UE-15) relativamente aos novos
Estados-Membros (UE-12) e algumas constelações entre novos antigos Estados-Membros, 
nomeadamente na Europa Central. O desenvolvimento social e económico regional, que 
apresenta frequentemente disparidades, tem como corolário uma organização da saúde pública 
que também apresenta disparidades. Esta situação torna-se particularmente tangível nos 
pontos de encontro entre um antigo e um novo Estado-Membro. Consequentemente, os 
Estados-Membros devem adoptar todas as medidas susceptíveis de antecipar as consequências 
económicas e organizativas impostas aos profissionais da saúde, aos prestadores de cuidados 
de saúde e aos regimes de seguro de doença. Com efeito, é conveniente conciliar as 
exigências dos pacientes que beneficiam dos cuidados de saúde transfronteiriços com as 
obrigações do pessoal da saúde, que deve fazer face a uma nova percepção dos serviços de 
saúde em termos económicos. Assim, a saúde e os serviços conexos não podem ser 
entendidos em termos meramente económicos e sujeitos às regras da concorrência. Por outro 
lado, esta abordagem justifica que a base jurídica da presente directiva seja não só o artigo 
95.° do Tratado relativo ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno, mas 
também o artigo 152.°, relativo à saúde pública. É da responsabilidade dos Estados-Membros 
garantir a perenidade do serviço público nacional de saúde e o acesso a esse serviço em 
condições de igualdade, bem como assegurar prioritariamente boas condições de saúde a 
todos os seus cidadãos. Os Estados-Membros continuam a responsáveis pelo seu cartão 
nacional de saúde.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a – Tendo em conta o Tratado que institui a 
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Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95.º, 

Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 152.º, 

Or. fr

Justificação

Uma directiva europeia relativa à aplicação dos direitos dos doentes em matéria de cuidados 
de saúde deve basear-se necessariamente no artigo 152.° TUE que estipula as políticas e 
acções da Comunidade no domínio da saúde pública.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, os doentes de outros 
Estados-Membros devem receber o mesmo 
tratamento que os doentes do Estado-
Membro de tratamento e, de acordo com os 
princípios gerais de equidade e não 
discriminação, como consagrados no 
artigo 21.º da Carta, não devem ser 
objecto de nenhuma forma de 
discriminação baseada no sexo, raça, cor, 
origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou crença, 
convicções políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
incapacidade, idade ou orientação sexual. 
Os Estados-Membros podem tratar de 
modo diferente certos grupos de doentes 
apenas nos casos em que justifiquem essa 
divergência com base em razões médicas 
legítimas, nomeadamente a adopção de 
medidas específicas para as mulheres ou 
para certos grupos etários (p. ex., a 
vacinação gratuita das crianças ou das 
pessoas idosas). Além disso, uma vez que 
esta directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em particular, na Carta dos Direitos 
Fundamentais, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à

(13) Além disso, os doentes de outros 
Estados-Membros devem receber o mesmo 
tratamento que os doentes do Estado-
Membro de tratamento e, de acordo com os 
princípios gerais de equidade e não 
discriminação, não devem ser objecto de 
nenhuma forma de discriminação baseada 
no sexo, raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou 
crença, convicções políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, incapacidade, idade ou 
orientação sexual. É, por conseguinte, 
conveniente exigir que os valores 
fundamentais comuns aos sistemas de 
saúde da União Europeia, adoptados pelo 
Conselho em Junho de 2006, 
nomeadamente a universalidade, o acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
a equidade e a solidariedade, sejam uma 
componente essencial da protecção social 
na Europa. Os Estados-Membros são, 
muito particularmente, chamados a tratar 
de modo diferente certos grupos de doentes 
apenas nos casos em que justifiquem essa 
divergência com base em razões médicas 
legítimas, nomeadamente a adopção de 
medidas específicas para as mulheres ou 
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igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
consagrados nos artigos 20.º e 21.º da 
Carta. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e outras 
directivas relativas à aplicação do artigo 
13.º do Tratado CE. Assim, a directiva 
prevê que os pacientes recebam os 
cuidados de saúde nas mesmas condições 
que os cidadãos nacionais do Estado-
Membro de tratamento, incluindo em 
matéria de protecção contra a 
descriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

para certos grupos etários. Além disso, 
uma vez que esta directiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
consagrados, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à 
igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito. Além disso, a
presente directiva aplica-se sem prejuízo da 
Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 
de Junho de 2000, que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, 
sem distinção de origem racial ou étnica, e 
outras directivas relativas à aplicação do 
artigo 13.º do Tratado CE. Assim, a 
directiva prevê que os pacientes recebam 
os cuidados de saúde nas mesmas 
condições que os cidadãos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
descriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Cumpre salientar a necessidade de 
aplicar medidas específicas destinadas a 
garantir às mulheres o acesso equitativo 
aos sistemas de saúde pública, 
nomeadamente aos cuidados de saúde 
ginecológicos e obstétricos e aos cuidados 
de saúde primários (incluindo a protecção 
das mães e das crianças), tal como definiu
a Organização Mundial de Saúde na sua 
56ª assembleia mundial da saúde, a 24 de
Abril de 2003(1). 
1 Conferência Internacional de Cuidados de 
Saúde Primários, Alma-Ata: 25.º aniversário, 
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relatório do Secretariado (A56/27)

Or. fr

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente directiva estabelece, 
igualmente, o direito de o doente receber 
qualquer medicamento cuja 
comercialização esteja autorizada no 
Estado-Membro em que os cuidados de 
saúde são prestados, mesmo que esse 
medicamento não esteja autorizado no 
Estado-Membro de inscrição do doente, 
uma vez que tal é indispensável para 
garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro.

(27) A presente directiva estabelece, 
igualmente, o direito de o doente receber 
qualquer medicamento cuja 
comercialização esteja autorizada no 
Estado-Membro em que os cuidados de 
saúde são prestados, mesmo que esse 
medicamento não esteja autorizado no 
Estado-Membro de inscrição do doente, 
uma vez que tal é indispensável para 
garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro. Os Estados-Membros 
devem determinar as condições de 
fornecimento de medicamentos não 
autorizados a fim de evitar quaisquer 
discriminações entre os doentes.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros podem aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde e ao 
reembolso dos custos respectivos, 
nomeadamente exigir a realização de uma 
consulta de clínica geral antes da consulta 
de especialidade ou antes da prestação de 

(28) Os Estados-Membros deverão aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde, ao 
reembolso dos custos respectivos e ao 
tratamento de acompanhamento pelo 
profissional de saúde do Estado-Membro 
de inscrição, nomeadamente exigir a 
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cuidados hospitalares, incluindo aos 
doentes que desejam obter cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro, desde que 
essas condições sejam necessárias e 
proporcionadas ao seu objectivo, e não 
sejam discricionárias nem discriminatórias. 
Consequentemente, é necessário garantir 
que as referidas formalidades e condições 
gerais sejam aplicadas de uma forma 
objectiva, transparente e não 
discriminatória, sejam conhecidas 
previamente, assentem essencialmente em 
considerações médicas, não representem 
uma carga adicional para os doentes que 
procuram cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro (em comparação com os 
doentes que são tratados nos seus países de 
inscrição), e que as decisões necessárias 
sejam tomadas o mais rapidamente 
possível. Tal não prejudica o direito de os 
Estados-Membros estabelecerem critérios 
ou condições de autorização prévia para os 
pacientes que procuram cuidados de saúde 
no seu Estado-Membro de inscrição.

realização de uma consulta de clínica geral 
antes da consulta de especialidade ou antes 
da prestação de cuidados hospitalares, 
incluindo aos doentes que desejam obter 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
desde que essas condições sejam 
necessárias e proporcionadas ao seu 
objectivo, e não sejam discricionárias nem 
discriminatórias. Consequentemente, é 
necessário garantir que as referidas 
formalidades e condições gerais sejam 
aplicadas de uma forma objectiva, 
transparente e não discriminatória, sejam 
conhecidas previamente, assentem 
essencialmente em considerações médicas, 
não representem uma carga adicional nem 
para o profissional de saúde do 
Estado-Membro de inscrição, nem para os 
doentes que procuram cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro (em comparação 
com os doentes que são tratados nos seus 
países de inscrição), e que as decisões 
necessárias sejam tomadas o mais 
rapidamente possível. Tal não prejudica o 
direito de os Estados-Membros 
estabelecerem critérios ou condições de 
autorização prévia para os pacientes que 
procuram cuidados de saúde no seu 
Estado-Membro de inscrição.

Or. fr

Justificação

Cumpre garantir que o custo do tratamento de acompanhamento após uma intervenção
médica efectuada num outro Estado-Membro não origine custos adicionais para os 
profissionais de saúde no Estado-Membro de inscrição do doente, nomeadamente em caso de 
intervenção de urgência.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro. Desde que o reembolso desses 
cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de seguro 
de doença do Estado-Membro de inscrição, 
a ausência de autorização prévia não 
prejudicará o equilíbrio financeiro dos 
regimes de segurança social.

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro. Contudo, o Estado-Membro de 
inscrição deverá adoptar medidas para 
determinar previamente as modalidades e 
o reembolso do tratamento de 
acompanhamento pelos profissionais de 
saúde do Estado-Membro de inscrição, 
nomeadamente em caso de intervenção de 
urgência. Desde que o reembolso desses 
cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de seguro 
de doença do Estado-Membro de inscrição, 
a ausência de autorização prévia não 
prejudicará o equilíbrio financeiro dos 
regimes de segurança social.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) as seguradoras, os fundos mútuos e 
as caixas de assistência na doença tomem 
medidas para pôr cobro a quaisquer 
formas de discriminação, mesmo oculta, 
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baseada em factores de risco ligados a 
patologias hereditárias ou genéticas e 
deixem de calcular os custos de seguro de 
doença e os prémios em função do sexo e 
da natureza do trabalho sujeito à 
indexação, e para que os mecanismos 
aplicáveis em matéria de cálculo dos 
custos e dos prémios cessem todas as 
discriminações, particularmente contra as 
mulheres, baseadas na natureza do
trabalho indexado; com efeito, verifica-se 
que muitas mulheres não trabalham no 
mercado de emprego oficial, mas se 
investem mais noutras actividades, como, 
por exemplo, no domínio da animação de 
redes de solidariedade entre as gerações, a 
assistência à criança, a educação das 
crianças ou a tomada a cargo das pessoas 
idosas. A presente directiva insiste, por 
consequência, na necessidade de calcular 
os custos e os prémios, nomeadamente 
para as mulheres, mais em termos de ciclo 
de vida.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) se respeita a equidade na saúde, o 
que significa que homens e mulheres 
devem ser tratados em condições de 
igualdade perante necessidades comuns, 
respeitando ao mesmo tempo as suas 
diferenças de forma equitativa.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro, 
as condições que autorizam um 
tratamento de acompanhamento pelos 
profissionais de saúde no Estado-Membro 
de inscrição, bem como o reembolso.

Or. fr
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