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Consentimento Informado 

Perspetiva histórica e novos desafios 

Marília dos Reis Leal Fontes 
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RESUMO: 

A necessidade de informar os pacientes sobre a conveniência dos 
procedimentos médicos, tratamentos e medicamentos ministrados, 
resulta de uma longa evolução histórica, evolução essa, que permitiu 
ascender a um patamar que o direito ao consentimento informado é 
reconhecido como direito conexo aos direitos à vida, saúde e 
integridade física e a sua efectivação trouxe novos desafios à prática 
médica e à relação médico-paciente. 

 I – Introdução 

Este trabalho pretende ser um contributo para a reflexão sobre a necessidade 

de informar os pacientes sobre a conveniência dos procedimentos médicos, 

tratamentos e medicamentos ministrados, a forma como tal tem sido equacionada 

ao longo da história e os novos desafios que enfrenta a prática médica face ao que, 

neste momento, já constitui uma obrigação. 
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 II – Perspectiva Histórica e Evolução do Consentimento Informado na 

Prática Médica 

Durante vários séculos a ética médica teve por base o juramento de Hipócrates, 

que ainda hoje aparece inscrito na fachada da Faculdade de Medicina da 

Universidade Lisboa. 

O Juramento de Hipócrates é um juramento solene efetuado pelos médicos, 

tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar a medicina 

honestamente. 

O primeiro registo escrito do mesmo foi atribuído a Hipócrates, considerado 

como o pai da medicina, ou por um dos seus alunos, no Século V a.C.. E teria o 

seguinte teor: 

“Juro por Apolo Médico, por Esculápio, por Hígia, por Panaceia e por todos 

os deuses e deusas que acato este juramento e que o procurarei cumprir com 

todas as minhas forças físicas e intelectuais, 

Honrarei o professor que me ensinar esta arte como os meus próprios pais; 

partilharei com ele os alimentos e auxiliá-lo-ei nas suas carências, 

Estimarei os filhos dele como irmãos e, se quiserem aprender esta arte, 

ensiná-la-ei sem contrato ou remuneração. 

A partir de regras, lições e outros processos ensinarei o conhecimento global 

da medicina, tanto aos meus filhos e aos daquele que me ensinar, como aos 

alunos abrangidos por contrato e por juramento médico, mas a mais ninguém. 

A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio 

bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. 

Mesmo instado, não darei droga mortífera nem a aconselharei; 

também não darei pessário abortivo às mulheres. 

Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. 

Operarei os que sofrem de cálculos, mas só em condições especiais; porém, 

permitirei que esta operação seja feita pelos praticantes nos cadáveres, 
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Em todas as casas em que entrar, fá-lo-ei apenas para benefício dos 

doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção, especialmente a 

sedução das mulheres, dos homens, das crianças e dos servos, 

Sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante à vida dos doentes, no exercício 

da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja divulgado, 

guardarei silêncio como um segredo religioso, 

Se eu respeitar este juramento e não o violar, serei digno de gozar de 

reputação entre os homens em todos os tempos; se o transgredir ou violar que 

me aconteça o contrário”.  (in www.ordemdos médicos.pt). 

 

A versão hodierna deste juramento foi ratificada em 1948 pela Declaração de 

Genebra (posteriormente atualizada em 1968, 1983 e 2017) e é usada atualmente 

em Portugal no momento em que o clínico é admitido como Membro da Ordem 

dos Médicos, mas sem carácter obrigatório. Ressalta do seu conteúdo o seguinte: 

“COMO MEMBRO DA PROFISSÃO MÉDICA: 

– PROMETO SOLENEMENTE consagrar a minha vida ao serviço da 

humanidade; 

– A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO MEU DOENTE serão as minhas 

primeiras preocupações; 

– RESPEITAREI a autonomia e a dignidade do meu doente; 

– GUARDAREI o máximo respeito pela vida humana; 

– NÃO PERMITIREI que considerações sobre idade, doença ou 

deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação 

política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se 

interponham entre o meu dever e o meu doente; 

– RESPEITAREI os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte 

do doente; 

– EXERCEREI a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo 

com as boas práticas médicas; 

– FOMENTAREI a honra e as nobres tradições da profissão médica; 
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– GUARDAREI respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos pelo 

que lhes é devido; 

– PARTILHAREI os meus conhecimentos médicos em benefício dos doentes 

e da melhoria dos cuidados de saúde; 

– CUIDAREI da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar 

cuidados da maior qualidade; 

– NÃO USAREI os meus conhecimentos médicos para violar direitos 

humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça; 

FAÇO ESTAS PROMESSAS solenemente, livremente e sob palavra de 

honra”. (in www.ordemdos médicos.pt) 

 

A primeira versão do Juramento de Hipócrates constitui o reflexo de uma visão 

paternalista da medicina, em que o médico, como detentor de um saber raro e 

acessível a poucos e, consciente do poder que tal saber lhe traz, se compromete a 

usar a sua sabedoria e arte ao serviço do doente com o objectivo de lhe 

proporcionar o melhor e mais eficaz tratamento. 

Nesta visão, a anuência do doente para o tratamento era inexistente. O médico 

era quem sabia o que melhor servia os interesses daquele e não fazia qualquer 

sentido partilhar tal responsabilidade com o próprio ou seus familiares. 

Efectivamente, não há qualquer referência ao conceito de consentimento 

informado na medicina egípcia, grega ou romana.  

Os princípios da beneficência e não-maleficência plasmados no Juramento em 

análise criavam no paciente um sentimento de confiança que suportou a actuação 

médica durante muitos séculos. 

As primeiras referências conhecidas ao consentimento informado têm origem 

nos Estados Unidos da América. O objetivo inicial era certificar-se de que a 

dignidade e a independência do paciente seria preservada no momento da tomada 

de decisão e escolha de opções médicas. Relatórios sobre este tema apareceram 
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pela primeira vez nos EUA no início do século XVIII, com problemas limitados 

apenas aos simples direitos do paciente em dar sua aprovação em intervenções de 

saúde. 

Em 1767, em Inglaterra, um Tribunal condenou dois médicos 1767 pela 

realização de um ato médico sem o consentimento do paciente. É, 

provavelmente, uma das primeiras decisões judiciais conhecidas em que se 

aborda o tema da necessidade de consentimento informado, mencionando-se 

que, no caso concreto, faltou tanto o consentimento do paciente para o 

procedimento como a prestação da informação 1. 

Ainda em Inglaterra, em 1830, o termo consentimento informado foi estudado 

pelo advogado inglês John William Willcock que, em Londres, publicou um livro 

sobre a legislação e o exercício profissional da Medicina -Livro de Willcock “The 

laws relating to the medical profession : with an account of the rise and progress 

of its various orders” no qual abordava a necessidade do consentimento do 

paciente, depois de ter recebido todas as informações a respeito do tratamento, 

concluindo que, se o tratamento fosse realizado sem o consentimento dele, o 

“médico deveria compensar qualquer lesão decorrente do procedimento” 2. 

Mas como a história não é linear, é feita de avanços e recuos, ainda em 1929, 

Jean Luís Foure, na obra “A alma do cirurgião”, defendia o seguinte: “Eu penso 

que há, até o direito de se operar sempre, e até contra a vontade do doente. Penso e 

tenho-o feito. Nestas conjunturas, a vontade do cirurgião deve prevalecer sobre a 

vontade do enfermo que, por ignorância, não pode apreciar a vontade de sua 

recusa”. 

                                                           
1 Goldim JR. Primeira sentença judicial sobre a necessidade do uso de consentimento. Núcleo 

Interinstitucional de Bioética da Universidade do Rio Grande do Sul / Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre. Disponível em: http://www.ufrgs.br/bioetica/conslate.htm. 

2 “The Laws Relating to the Medical Profession; With an Account of the Rise and Progress of Its 
Various Orders Paperback”, de John William Willcock, Edições RareBooksClub.com, Setembro de 
2013 
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E, muito além do concebível pelas doutrinas paternalistas da prática médica, 

ninguém olvida certamente as atrocidades cometidas na Segunda Guerra 

Mundial, que foram causa do libelo acusatório de Nuremberga, retratadas na obra 

“Os médicos da morte”, de Philippe Aziz, Ed. Saída de Emergência, 2015, 

segundo a qual: 

“A partir do início da Segunda Guerra Mundial, experiências 

médicas foram realizadas nos não-alemães, nos prisioneiros de guerra e 

em civis, incluindo os judeus e indivíduos pretensamente considerados 

insociáveis, num número muito elevado, na Alemanha e nos territórios 

ocupados. Não se tratava de ensaios isolados nem de actos individuais 

de alguns investigadores e médicos que tivessem agido por sua 

iniciativa, mas sim do resultado da efectivação de um plano sistemático 

e de uma vontade. Decididas ao mais alto nível pela hierarquia 

governamental e militar nazi, essas experiências foram efectuadas como 

parte integrante da guerra total.  

Com efeito, numerosos médicos experimentadores afirmaram a sua 

boa fé, declarando em Nuremberga que só aceitaram participar naquelas 

experiências porque se destinavam a salvar os soldados alemães. 

As epidemias de tifo dizimavam as fileiras da frente leste, a gangrena 

provocava a morte de numerosos feridos que, se houvesse antibióticos 

poderiam ter sido salvos, as sulfamidas nem sempre se mostravam 

eficazes; a icterícia infeciosa tornou-se o tormento dos médicos 

militares”. 

Para aqueles médicos do III Reich as suas investigações teriam como resultado 

o prolongamento da vida de muitos seres humanos, em número superior às 

mortes provocadas pelas experiências. 

Seria esta a forma de apaziguar as respectivas consciências ou apenas a defesa 

possível no conhecido julgamento... ? 
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A doutrina tradicional defendia que, se actos dos médicos produzissem danos, 

estaria em causa responsabilidade aquiliana, na medida em que, durante muito 

tempo se rejeitou a ideia de  que entre o médico e o doente se celebrava um 

contrato, a própria actividade médica, desde o Direito Romano, era vista como 

uma manifestação da inteligência humana, que não era passível ser compensada 

através de uma contraprestação, por um lado e, por outro, porque estaríamos no 

domínio da violação de direitos absolutos superiores (vida, integridade física) que 

não são passíveis de serem objecto de contrato. O próprio carácter liberal da 

profissão era visto como obstáculo à vinculação da obrigação. 

Esta posição implica uma tutela reduzida do paciente, na medida em que, em 

primeiro lugar, nega que o médico esteja vinculado a qualquer obrigação de 

resultados concretos e, em segundo lugar, faz recair sobre o lesado o ónus da 

prova (487º/1 do Código Civil). 

 

III – Enquadramento Legal aplicável 

Hoje em dia, o contrato médico já aparece caracterizado como uma convenção 

estabelecida entre o médico e o doente ou um seu representante, pelo qual o 

médico aceita a pedido do doente, ministrar-lhe os seus serviços, para os quais a 

sua profissão, legalmente, o habilita.  

Sob o aspeto jurídico, Ferreira de Almeida3 defende tratar-se de um contrato 

de prestação de serviços, isto é: “Aquele a que uma das partes se obriga a 

proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou 

sem retribuição “, e isto como refere o art.º 1154º do Código Civil. 

                                                           
3 “Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico”, in Direito da Saúde e da Bioética, Lisboa, 

AAFDL, 1996. 
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Mas a doutrina diverge perante a classificação da atividade médica como uma 

prestação de meios ou uma prestação de resultados. 

As prestações de meios são aquelas em que o devedor se compromete a atuar 

diligentemente em ordem à obtenção de um dado resultado final, por parte do 

credor, sem garantir que tal resultado seja obtido. Assim, a mera não obtenção 

deste resultado não importa uma situação de incumprimento. Inserem-se neste 

tipo de prestações as situações em que o médico se obriga a tratar o paciente, mas 

não promete conseguir curá-lo, p.e., um oncologista. 

As prestações de resultados são aquelas em que o devedor se compromete a 

realizar uma prestação que proporciona ao credor um dado efeito. Nestes casos, 

a não obtenção do resultado gera responsabilidade obrigacional. 

Para Rute Teixeira Pedro, a distinção faz-se com base na álea: se o resultado 

desejado for, em regra, atingido com a atuação diligente do devedor, se este 

adotar as técnicas apropriadas, então estamos perante uma obrigação de 

resultados. Se, pelo contrário, o resultado pretendido for de consecução incerta, 

pela intervenção de vários fatores e uma elevada carga de aleatoriedade, então o 

devedor está meramente obrigado a um dever geral de prudência. Conclui que, 

em geral, as obrigações do médico são consideradas meras obrigações de meios, 

embora a tendência atual seja para restringir esse âmbito4. 

Assim, a doutrina admite, agora, que existem obrigações fragmentárias de 

meios e obrigações fragmentárias de resultado. Por exemplo, uma esterilização, 

anestesia ou realização de um exame implica um resultado concreto, bem como a 

utilização de maquinismos. Se a construção de uma prótese é uma obrigação de 

resultado, já a sua aplicação, na medida em que pode ser influenciada por um 

conjunto de fatores, nomeadamente, a rejeição do organismo, já deve ser 

qualificada como obrigação de meios. 

                                                           
4 Rute Teixeira Pedro, A responsabilidade civil do médico, Coimbra Editora, 2009. 
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Quanto à cirurgia estética, esta claramente implica uma obrigação de 

resultados, embora, como qualquer outra intervenção cirúrgica, implique riscos. 

Esta distinção teria, então, efeitos em termos de apreciação da ilicitude, ou 

seja, na definição do que constitui uma violação da obrigação. A classificação 

como obrigação de meios funciona como um mecanismo de proteção do 

profissional, na medida em que, segundo a maioria da doutrina (Figueiredo Dias 

e Sinde Monteiro, André Dias Pereira, Gomes Rodrigues, Menezes Leitão e 

Gomes da Silva) esta não afasta o funcionamento da presunção de faute do art. 

799º. Até porque seria muito difícil ao lesado provar que a tarefa não foi cumprida 

de acordo com as regras técnicas exigíveis5.  

Cabe, ainda, aprofundar a opinião de Figueiredo Dias e Sinde Monteiro a este 

respeito. Os Professores defendem que o facto de estarmos perante uma 

obrigação de meios tem um impacto peculiar na presunção de culpa. O lesado tem 

que fazer uma prova, pelo menos indiciária, de que há elementos objetivos de que 

o médico não atuou conforme ao padrão de comportamento do médico diligente, 

recaindo, então, sobre ele, a prova da ilicitude. Depois, será sobre o médico que 

recai o ónus de fazer a prova negativa da culpa (que se presume), provando que 

aplicou os melhores cuidados ou que, se não o fez, há razões objetivas para tal 6. 

Contudo, Teixeira de Sousa pronuncia-se contra a aplicação da presunção de 

culpa, argumentando que “a posição do médico não deve ser sobrecarregada, 

através da repartição do ónus da prova, com a demonstração de resultados que 

                                                           
5 Figueiredo Dias, Jorge e Sinde Monteiro, Jorge - Responsabilidade Médica em Portugal, Lisboa, 

1984; Pereira André Dias, Direitos dos pacientes e Responsabilidade médica Coimbra Editora, 
2015; Gomes Rodrigues, A responsabilidade médica em direito Penal, Almedina, 2007; Leitão, Luís 
Menezes Leitão, Intervenção do O Congresso sobre Responsabilidade Médica, um evento conjunto 
da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos, decorreu nos dias 23 e 24 de Setembro de 2006, 
em Lisboa, respetivamente na sede da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos, in youtube 
e Silva, Manuel Gomes, O dever de prestar e o dever de indemnizar, Livraria Petrony, 1944. 

6 Figueiredo Dias, Jorge e Sinde Monteiro, Jorge - Responsabilidade Médica em Portugal, Lisboa, 
1984. 
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não garantiu, nem podia garantir. O regime do ónus da prova da culpa deve ser 

sempre o da responsabilidade extracontratual”. Vigora, portanto, na ótica deste 

autor, uma espécie de presunção de diligência que cabe ao paciente-credor 

destruir 7. 

Já na opinião do Prof. Dr. Romano Martinez, tendo em conta a boa fé no 

cumprimento das obrigações (762º/2), o devedor assume sempre uma obrigação 

de resultado. Um médico não se pode obrigar meramente a fazer a cirurgia, 

obriga-se, igualmente, a fazê-la corretamente. Assim, presume-se sempre a culpa 

do devedor (799º/1) 8.  

Neste âmbito, há que clarificar que o médico nem sempre se obriga a curar o 

paciente, na medida em que, por vezes, esse resultado extravasa os limites 

contratuais. Regra geral, o devedor pode obrigar-se somente a certa diligência, 

exonerando-se quando o resultado não possa obter-se a essa diligência. 

No entanto, o contrato médico tem características próprias:  

• É um contrato essencialmente pessoal, visto que o médico é 

escolhido em razão da confiança que inspira ao doente, sendo esta 

confiança a razão de ser do princípio da livre escolha.  

• É um contrato bilateral porque ambas as partes contraem 

obrigações recíprocas, pois o médico terá de prestar cuidados ao doente, 

enquanto que o doente poderá́ ter a obrigação de remunerar o médico, mas 

também de lhe prestar informações relevantes relacionadas com a sua 

condição física.  

                                                           
7 Teixeira de Sousa, Responsabilidade civil do médico, Revista Direito e Justiça, 2008). 

8 Romano Martinez, “Responsabilidade Civil por Acto ou Omissão do Médico”, Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, 2015. 
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• É um contrato a título oneroso, que implica honorários, não sendo 

nulo nos casos de serem gratuitos os serviços médicos prestados.  

• É um contrato civil pelo facto de ser liberal a profissão médica, o 

que o exclui de qualquer caráter comercial.  

• É um contrato contínuo, isto é, prolonga-se por mais ou menos 

tempo, se não houver motivos que o interrompam.  

• É um contrato sujeito a rescisão, isto é, pode ser anulado por 

qualquer das partes, porém mais facilmente pelo doente do que pelo 

médico. O doente pode rescindir o contrato quando perder a confiança no 

médico. O médico pode rescindir o contrato com menos facilidade, desde 

que nunca prejudique o doente e que assegure a continuidade do ato 

médico.  

Defendo que estamos perante um contrato que, regra geral, não obriga a um 

resultado, isto é, o médico não se obriga a curar o doente, ou a obter um resultado 

preciso, cuja não obtenção o obrigaria a indemnizar o doente. O dever do médico 

fica cumprido, moral e legalmente, desde que preste ao doente cuidados 

conscienciosos e atentos, mas conforme os dados atualizados da ciência. 

Ora, admitindo que o médico não está vinculado a uma obrigação de resultado, 

mais premente se torna o consentimento informado do paciente, que surge do 

confronto entre o princípio da beneficência e o princípio da autonomia 

individual. 

A expressão desta difícil dialéctica está patente no preambulo da Convenção 

de Oviedo (Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, aberta à 

assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Oviedo, em 4 de 

Abril de 1997), na qual os Estados outorgantes se afirmam “conscientes dos 

rápidos desenvolvimentos da biologia e da medicina; Convencidos da 

necessidade de respeitar o ser humano simultaneamente como indivíduo e 
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membro pertencente à espécie humana e reconhecendo a importância de 

assegurar a sua dignidade; Conscientes dos actos que possam pôr em perigo a 

dignidade humana pelo uso impróprio da biologia e da medicina”. 

Esta Convenção, foi ratificada pela Assembleia da República (resolução n.º 

1/2001), juntamente com o Protocolo Adicional Que Proíbe a Clonagem de Seres 

Humanos, aberto à assinatura dos Estados membros em Paris, em 12 de Janeiro 

de 1998. 

No seu artigo 5º, sob a epígrafe – Consentimento - estabelece-se o seguinte: 

“Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser 

efectuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu 

consentimento livre e esclarecido. Esta pessoa deve receber 

previamente a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza 

da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. A pessoa em 

questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu 

consentimento”.  

 Ao paciente é agora reconhecido o direito de decidir sobre o tratamento, 

intervenção ou procedimento médico a que pode ou deve ser sujeito. 

O indivíduo surge finalmente, não como um mero palco do saber médico, 

mas como decisor. 

Nesta senda, a Lei de Informação Genética Pessoal e Informação da Saúde, 

aprovada pela Lei n.º 12/2005 de 26 de Janeiro, refere expressamente no seu artº 

3º, nº 1, que a informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, 

resultados de análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, 

é propriedade da pessoa, sendo as unidades do sistema de saúde os depositários da 

informação, a qual não pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação 

de cuidados e a investigação em saúde e outros estabelecidos pela lei. 
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E o artigo 3.º da Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que aprovou o regime 

jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso 

humano, lei essa que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, consagrava o 

primado da pessoa, ao estipular que: “os ensaios são realizados no estrito respeito 

pelo princípio da dignidade da pessoa e dos seus direitos fundamentais e os direitos 

dos participantes nos ensaios prevalecem sempre sobre os interesses da ciência e da 

sociedade”. 

Neste diploma o «Consentimento livre e esclarecido» era definido como a 

decisão, expressa mediante declaração obrigatoriamente reduzida a escrito, 

datada e assinada, de participar num ensaio clínico, tomada livremente por uma 

pessoa dotada de capacidade para dar o seu consentimento ou, na falta daquela 

capacidade, pelo seu representante legal, após ter sido devidamente informada 

sobre a natureza, o alcance, as consequências e os riscos do ensaio e ter recebido 

documentação adequada; excepcionalmente, se o declarante não estiver em 

condições de dar o seu consentimento por escrito, este pode ser dado oralmente, 

na presença de duas testemunhas. 

A Lei 46/2004 foi expressamente revogada pela Lei da Investigação Clínica 

21/14, de 16 de Abril, (artº54, nº 1). 

Este novo diploma (Lei 21/14) define o «Consentimento informado», a 

decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada livremente por uma 

pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, na falta desta, pelo seu representante 

legal, após ter sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e os riscos do estudo, bem como o direito de se retirar do mesmo 

a qualquer momento, sem quaisquer consequências, de acordo com as 

orientações emitidas pela CEC, que devem incluir a definição do meio adequado 

de o prestar, o qual deve ser escrito, sempre que aplicável (artº 2º, al. l). 
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Em matéria de consentimento informado na versão actualizada do Código 

Deontológico da Ordem dos Médicos (Regulamento de Deontologia Médica nº 

707/2016, de 21.07.2016, importa atentar no conteúdo dos artºs 19 a 28. 

Começando pelo primeiro, que no seu nº 1, refere expressamente que “o 

doente tem direito a receber e o médico o dever de prestar esclarecimento sobre 

o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua doença”. “O esclarecimento 

deve ser prestado previamente e incidir sobre os aspetos relevantes de atos e 

práticas, dos seus objetivos e consequências funcionais, permitindo que o doente 

possa consentir em consciência” (nº 2). “O esclarecimento deve ser prestado pelo 

médico com palavras adequadas, em termos compreensíveis, adaptados a cada 

doente, realçando o que tem importância ou o que, sendo menos importante, 

preocupa o doente”. “O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do 

doente, a sua capacidade de compreensão e o seu nível cultural” (nº 3). “O 

esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em função dos dados 

probabilísticos e facultando ao doente as informações necessárias para que possa 

ter uma visão clara da situação clínica e tomar uma decisão consciente”. 

Sendo que, segundo o artº 20, nº 1 do diploma em análise, “o consentimento 

do doente só é válido se este, no momento em que o dá, tiver capacidade de 

decidir livremente, se estiver na posse da informação relevante e se for dado na 

ausência de coações físicas ou morais” e “entre o esclarecimento e o 

consentimento deverá existir, sempre que possível, um intervalo de tempo que 

permita ao doente refletir e aconselhar-se” (nº 2 do artº 20). 

O respeito pela forma escrita para prestação do consentimento informado, não é, 

a regra no nosso ordenamento jurídico (artº 23 do diploma em análise).  

Em Portugal, a regra é a de que consentimento não carece de forma escrita, 

apenas em situações de esterilização voluntária, interrupção voluntária da 

gravidez, ensaios clínicos, procriação medicamente assistida e testes genéticos. 
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Esse esclarecimento pressupõe a auto-responsabilização e liberdade de 

escolha pelo paciente. 

Fundamental é que a comunicação seja eficaz para que o paciente fique 

esclarecido e possa de forma livre, decidir se deve ou não consentir na intervenção 

médica ou tratamento 

Se conhecido, deve ser transmitido ao paciente o diagnóstico, bem como as 

formas e duração do tratamento, todos os riscos graves e frequentes que tal 

procedimento implica, os benefícios para o paciente caso o 

tratamento/intervenção seja bem-sucedida, numa linguagem acessível ao 

paciente. Também o momento em que o consentimento é prestado, tem o seu 

relevo. Não faz sentido que o seja, à porta do bloco operatório, nas situações em 

que o paciente esperou um mês ou mais, pela intervenção. 

“Uma solução conciliatória possível – entre as posições estremadas da 

obrigatoriedade generalizada da redução a escrito do consentimento e do 

consentimento concludente ou obtido oralmente – resulta do facto de o 

consentimento dever ser obtido ao longo do processo de decisão, e consiste em traçar 

um dever, para o médico, de consignar no processo clínico do paciente sucessivas 

sínteses das informações progressivamente fornecidas, que vai danos ao paciente 

(ou a quem o represente) para rubricar.  

Esta solução tem o mérito de se coadunar com um acompanhamento do 

doente por uma equipa de médicos, de ser viável pela simplicidade com que vai 

sendo elaborada a formação da declaração de vontade e pela completude desta” 9.  

 

  

                                                           
9 João Vaz Rodrigues, in “O consentimento informado para o acto médico no ordenamento 

jurídico português, Coimbra Editora, 2001, págs. 457 e 458. 
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IV – Análise Jurisprudencial 

A Jurisprudência maioritária tem entendido que, mesmo nos casos em que o 

doente não obtém a cura ou do decurso do tratamento, ocorre a morte. O importa 

é apurar é se o médico actuou de acordo com as “legis artis”. 

São exemplos da concepção supra referida as seguintes decisões, disponíveis 

em www.gdsi.pt: 

• Ac. Relação de Coimbra de 4 de Abril de 1995: afasta a aplicação da 

presunção de culpa à atividade médica, por consubstanciar uma mera 

obrigação de meios; 

• Ac. Relação de Lisboa de 24 de Abril de 2007: faz depender a 

natureza da obrigação de resultado ou de meios como critério distintivo da 

aplicação ou não da presunção de culpa do 799º/2; 

• Acs. STJ de 27 de Novembro de 2007 e de 28 de Setembro de 2007: 

admitem a aplicação da presunção de culpa. O último diz que “não estando 

em causa a prestação de um resultado, quando se invoque o cumprimento 

defeituoso é necessário provar a desconformidade objetiva entre o ato 

praticado e as legis artis, só depois funcionando a presunção de culpa, a ilidir 

mediante prova de que a desconformidade não se deveu a culpa do agente”; 

 

 E a relevância do consentimento informado nas decisões judiciais sobre a 

responsabilidade médica, tem expressão em dois Acórdãos do Supremo Tribunal 

de Justiça, disponíveis em www.dgsi.pt. proferidos em 6.06.2015 e 22.03.2018, 

respectivamente: 

 No primeiro decidiu-se que: “Constituindo uma intervenção médico-

cirúrgica (sobretudo invasiva) uma violação objectiva do direito à integridade física 

e moral do doente e, sendo como tal, geradora de responsabilidade civil, torna-se, 

http://www.dgsi.pt/
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licita se previamente justificada com o consentimento livre, consciente e esclarecido 

do lesado. Não sendo a medicina uma ciência exacta e revestindo o resultado de uma 

cirurgia um carácter aleatório, não pode em geral o médico vincular-se ao resultado 

da terapia ou evolução clínica consequente, mostrando-se o dever de informação 

quanto a um resultado, apenas tido como provável ou altamente provável, 

devidamente preenchido, quando o médico informa de forma leal, e dentro do ética 

e deontologicamente exigível, que aquele é o meio terapêutico adequado a debelar 

ou minimizar os efeitos da situação determinante, fazendo referencia às vantagens 

prováveis daquele tratamento”. 

No segundo, saliento o seguinte: 

“Em sede de responsabilidade civil por actos médicos ocorre frequentemente 

uma situação de concurso de responsabilidade civil contratual e 

extracontratual, sendo orientação reiterada da jurisprudência do STJ a opção 

pelo regime da responsabilidade contratual tanto por ser mais conforme ao 

princípio geral da autonomia privada, como por ser, em regra, mais favorável 

à tutela efectiva do lesado. 

Estando em causa a realização de um exame de colonoscopia, sem função 

curativa, do qual nasce uma obrigação de resultado (obtenção dos dados 

clínicos do exame), ocorrendo uma perfuração do colon do paciente, sem que 

esteja em discussão o cumprimento do dever primário de prestação do médico 

mas o cumprimento do dever acessório de, na realização do exame clinico, ser 

respeitada a integridade física daquele, duas construções dogmáticas podem ser 

perfilhadas: 

(…) incumbe ao paciente lesado provar a ilicitude da conduta do médico, 

isto é a falta de cumprimento do dever objectivo de diligência ou de cuidado, 

imposto pelas leges artis, dever que integra a necessidade de, no decurso da 

intervenção médica, tudo fazer para não afectar a integridade física daquele 

(ilicitude da conduta), caso em que, mesmo não se provando a violação desse 
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dever, ainda assim, sempre se terá de averiguar se foi devidamente cumprido 

o dever de informar o paciente dos riscos inerentes à intervenção médica e se 

este os aceitou.” 

Ou seja, o lesado (paciente tem o ónus de provar que o médico não actuou 

de acordo com as “legis artis”. 

O médico tem que comprovar que prestou a informação suficiente e 

necessária para que o paciente pudesse consentir de forma livre e esclarecida. 

Este tipo de decisões tem gerado ansiedade e desconforto na comunidade 

médica. 

Apelam os profissionais de saúde para a consciencialização das respectivas 

condições de trabalho, que na maioria doas vezes não são as melhores, mormente 

nos casos de atendimento de urgência nos hospitais públicos e na necessidade de 

terem que tomar, por vezes decisões em segundos, ou minutos. Na obrigação que 

têm de agir, perante situações em que o doente precisa de intervenção e no receio 

das consequências da sua actuação, que estatisticamente e, por natureza, é uma 

actividade de risco. 

Referem ainda que, alguns dos ditos “erros” médicos estão relacionados com 

deficiências de funcionamento ou escassez de meios da organização onde se 

inserem, bem como falhas técnicas da equipa ou, por exemplo, da farmacêutica 

fornecedora do medicamento. 

Por outro lado, em termos estatísticos, há sempre mais vantagens para o 

doente no tratamento ou intervenção, face ao risco de desenvolvimento da 

doença. Ou seja, os casos em que a intervenção corre mal e causa danos ao 

paciente são excepcionais, quando comparados com os inúmeros casos em que 

tudo corre bem e o exame ou intervenção, previne ou combate a doença. 
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Da interpretação que fiz das palavras do Sr. Dr Rui Tato Marinho, Director do 

Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do Hospital de Santa Maria, em 

intervenção lectiva no Curso de Pós Graduação Direito e Medicina da FDL, em 

30.03.2019, subordinada ao tema, “Convergências e divergências entre as 

conceções médicas e penalísticas sobre violação das leges artis: a compreensão 

pelo Direito das especificidades da Medicina”,  concluí há um número 

significativo de especialistas nesta área têm sido constituídos arguidos em 

processo crime, na sequencia de queixas apresentadas por pacientes após a 

intervenções decorrentes do exercício da sua profissão. Tais clínicos, altamente 

especializados e cientes dos riscos da sua actividade, sentirão a sua liberdade de 

acção e decisão coartada pela repercussão e transtornos que a simples 

constituição como arguido traz a um cidadão, ainda, como é o caso, na maioria 

das vezes, o fim do inquérito não resulte em despacho de acusação. 

A Drª. Isabel Fernandes, do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, EPE, Hospital de Santa Maria, na sua intervenção ocorrida em 06.09.2019 

no curso referido, subordinada ao tema “Prescrição off label”, surpreendeu-me 

quando das suas palavras, retirei que, no caso dos idosos, grávidas e crianças, a “ 

medicina é toda feita de off labels”, ou seja experimentação médica não testada, 

pois, em regra, não são permitidos ensaios clínicos nestes grupos de risco. 

A forma de colmatar isto é o consentimento informado. 

E a verdade é que, mesmo devidamente testados e aprovados pelas agências 

governamentais de medicamentos, o resultado nunca é cem por cento previsível. 

O corpo humano não reage todo da mesma maneira. “Há diferenças genéticas 

em todos nós. Daí que os medicamentos sejam eficazes nuns casos e ineficazes 

noutros e, até prejudicias em muitos. Por exemplo, o Clopidogrel é ministrado 

aos doentes que sofreram um ataque cardíaco para impedir a formação de 

coágulos. O fármaco funciona muito bem com esse propósito. Acontece que um 

quarto das pessoas tem uma variante genética que, quando confrontada com o 
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clopidrel, duplica a probabilidade de sofrer um novo ataque ou de morrer no 

prazo de um ano” (in Imortal, José Rodrigues dos Santos, Ed. Gradiva). 

Ainda viverão os clínicos que nos assistem hodiernamente, sobre a égide do 

“consolo” de que o papel do médico não é dar a vida ao doente, mas apenas lhe 

adiar a morte, que se mostra como inevitável? 

E lembrando novamente, que a história é feita de avanços e recuos, recordo 

que a concepção paternalista da prática médica ainda teve, recentemente, 

expressão no nosso país, no caso que julguei no âmbito da Acção de Processo 

Comum Acção 544/15.0T8EVR, do Juízo Central Cível e Criminal de Évora, em 

21 de Novembro de 2017, na qual dei como provados, entre outros, os seguintes 

factos: 

“a) O A., docente do ensino secundário reformado, tem actualmente 59 

anos de idade e é casado com a A.. 

b) Em 28 de Fevereiro de 2012, o A., acompanhado da sua mulher, foi 

consultar-se com o aqui R., Dr. ….. 

c) A consulta teve lugar no Consultório, onde o R. presta serviços de clínica 

privada, na presença da A. mulher. 

d) O A. queixava-se dos ardores de uma inflamação no pénis. 

e) Após exame, o R. receitou-lhe um líquido anti-séptico e desinfectante 

para lavagens (Cytéal). 

f) O R. Dr. …transferiu para a R. seguradora, a responsabilidade civil por 

danos decorrentes do exercício da sua actividade, por contrato de seguro 

titulado pela apólice nº. …. 

g) O R. informou o A. que se a inflamação não desaparecesse até à próxima 

consulta, o caso seria resolvido com um “golpinho”. 

h) A explicação, para a eventualidade, foi compreendida pelos AA. como 

tratando-se de um pequeno corte no comummente designado “freio” do pénis. 

i) Em 13 de Março de 2012, na consulta seguinte, o A. informou o médico 

de  que as lavagens com o Cytéal não aplacaram a inflamação. 
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j) Perante isto, o R. ordenou à funcionária do consultório que preparasse o 

gabinete para realizar o dito “golpinho”. 

k) Tudo isto gerou nos AA. alguma surpresa, mas a convicção da extrema 

simplicidade da intervenção. 

l) No referido gabinete, o R. indicou ao A. que se despisse, se deitasse numa 

marquesa, e depois de o anestesiar localmente (pénis) com várias injecções, 

procedeu a uma intervenção da qual o A. não teve percepção visual. 

m) O R. não procedeu a qualquer depilação (tricotomia) da zona púbica do 

A. 

n) Nada mais explicou o R. aos AA., designadamente quanto: 

- à (des)necessidade de prévia medicação antibiótica; 

- a dores decorrentes da cirurgia; 

- à indicação terapêutica, necessidade, alcance, recobro, alternativas, riscos, 

cuidados, etc.. 

o) O R. receitou ao A. Américo uns comprimidos, informando-o de que 

poderia “fazer a sua vida normal”, que tudo estava bem, que poderia ser o 

próprio A. a substituir os pensos no local intervencionado (pénis) e, que não 

seria necessário qualquer atestado médico, visto que, para a recuperação, 

inexistia inconveniente em ir trabalhar no dia seguinte. 

p) O que o A. tentou, não obstante, finda a anestesia, começar a padecer de 

muitas dores e hemorragias. 

q) A cirurgia realizada foi uma circuncisão (postectomia – remoção da pele 

em torno da glande, “pontos” e as respectivas sequelas quanto a dores, recobro 

e cuidados). 

r) O que os AA. só descobriram quando foi mudado o penso... 

s) O A. assustou-se seriamente com as sequelas da cirurgia, 

designadamente, com o hematoma e a tumefacção, com as hemorragias, com 

os pontos, com as dores e com as elevadíssimas restrições de movimentos... 

t) Nem na consulta que precedeu a cirurgia, nem nesta, o R. informou, em 

momento algum, os A.A. de que pretendia realizar uma circuncisão. 



Marília dos Reis Leal Fontes Consentimento informado. Perspetiva histórica e novos desafios 
 
 
 

 

 

 

| 670 ∙ DV11  
 

u) Tanto assim que os AA. compareceram prevendo apenas o pagamento 

de uma consulta, tendo a A. mulher que proceder ao levantamento do 

excedente para pagar o total de € 250,00. 

v) Não lhe foi colocada qualquer alternativa, designadamente por via 

médico medicamentosa ou por via menos agressiva. 

w) Em 16 de Março de 2012, mercê das muitas dores, hemorragias e 

dificuldades (até pelo facto de não terem sido removidos os pêlos púbicos que 

martirizaram os pensos, por força dos adesivos), os AA. deslocaram-se ao 

Hospital de ….., a fim de o A. ser observado pelo R.. 

y) Após grande insistência, o R. observou-o, afirmando que tudo estava 

“normal”. 

x) Que o problema do A. era a sua excessiva susceptibilidade; «que era 

muito mole». 

z) Todavia, nos dias seguintes, as dores e hemorragias persistiram sempre 

muito intensas. 

aa) Em 20 de Março de 2012, por aquelas razões, voltaram os AA. ao 

Hospital  de …. insistindo junto do R. para novas observações. 

bb) O R. renovou o penso e prescreveu mais medicamentos, para alívio das 

dores que continuavam a afligir o A.. 

cc) O A., desesperado, a 22 de Março de 2012, consultou o seu médico 

habitual, Dr. …. (especialista de medicina interna), expondo-lhe a situação. 

dd) O Dr……prescreveu medicação e injecções intramusculares para alívio 

das dores do A. e ansiolíticos por força do seu crescente estado de ansiedade. 

ee) No dia 27 de Março de 2012, os AA. compareceram na consulta do R. 

(no consultório de ….) para a prevista remoção dos pontos da cirurgia. 

ff) Nesta consulta, o A. confrontou o R. com as suas dúvidas, com as dores 

e ansiedade, deu conta que o contacto do pénis com a roupa interior lhe causava 

dores muito significativas, assim como acontecia ao fazer a sua higiene. 

gg) Perante estas queixas o R. respondeu-lhe que a intervenção estava 

correcta e  que a recuperação era a «normal» e quanto às dores pelo contacto 

com a roupa interior e com a própria higiene, que com o tempo se habituaria. 
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ii) Em 05 de Abril de 2012, os AA. voltaram a consultar o especialista de 

medicina interna. 

jj) Por força da circuncisão, o A. passou a sentir dores que lhe tornaram 

insuportável conseguir uma erecção ou mantê-la. 

kk) Em 22 de Maio de 2012, foi necessário aos AA. voltar ao consultório do 

R., para substituir o doc. de fls. 35 pelo doc. de fls. 36, por aquele ter sido 

recusado pela ADSE. 

ll) No dia 06 de Junho de 2012, os AA. por força da persistência dos 

padecimentos do A. , deslocaram-se a Lisboa, consultando outro especialista, 

Dr. …. por indicação do Dr …... 

mm) Examinado o A., e perante o relato e evidências, este médico 

constatou existir ainda no pénis do A. um “ponto” e uma linha realizados na 

cirurgia de 13 de Março de 2012. 

nn) Pelo que, por força da “urgência”, ali logo propôs e procedeu 

prontamente, com a colaboração da sua enfermeira, à retirada do “ponto” 

existente, onde permaneceu cerca de três meses. 

oo) O Dr. … prescreveu a realização de exames 

pp) Em 24 de Julho de 2012, munidos com os exames, os AA. voltaram a 

deslocar-se a Lisboa e a consultar o Dr. ….. 

qq) Durante o tempo que mediou entre Julho e Outubro de 2012 persistiram 

ao A. as dores e a incapacidade para manutenção de uma vida sexual normal, o 

que, também atingiu a A,.que igualmente se viu privada da normalidade da sua 

vida sexual. 

rr) Bem como sentiu a angústia e sofrimento originados pelo 

acompanhamento do sofrimento físico e psicológico do seu marido. 

ss) O A. (à excepção de uma situação ocorrida na adolescência) nunca antes 

tinha tido queixas de inflamações no pénis. 

tt) O “prepúcio longo” do A. nunca impediu que a glande ficasse a 

descoberto, provocou qualquer estreitamento ou impediu a sua exposição total 

para uma correcta higiene. 

uu) O A. nunca teve qualquer tipo de fimose, nem apresentou quaisquer 

outros sintomas deste género de doença. 
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vv) Em 10 de Outubro de 2012, o A., na companhia da sua mulher, 

consultou outro urologista, o Dr. …a quem pediu parecer e diagnóstico para 

eventual solução seja das dores, seja dos problemas sexuais. 

ww) Na sequência da consulta o Dr….emitiu o seguinte parecer: 

«O doente supra citado foi submetido a postectomia em 13/3/2012. (sob 

anestesia local – Dr. …) 

Actualmente constata-se retracção da zona da sutura c/ “bending” peniano 

na face, impedindo claramente a prática do acto sexual em boas condições. 

Recomendo consulta c/cirurgião plástico para eventual re-intervenção para 

correcção.» 

yy) O R. actuou com má técnica na execução da cirurgia. 

xx) Em 10 de Dezembro de 2012, o A., uma vez mais acompanhado da A. 

mulher, consultou um especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva, o Dr. 

…que, tendo examinado o A. Américo confirmou a remoção de toda a pele do 

prepúcio. 

zz) Assim explicando o desconforto e as dores sentidos na glande após a 

intervenção, que permaneceram agudas até que a respectiva pele ganhasse 

resistência (calosidade?). 

aaa) Que a quantidade excessiva de pele extraída no prepúcio, tal como a 

forma como foi efectuada a sutura na zona do freio, provoquem dores quando 

o pénis fica erecto. 

bbb) Considerou ser muito difícil minimizar as consequências verificadas 

em virtude da remoção em excesso da pele do prepúcio, sugerindo que o A. 

aguardasse de modo, a ponderar eventuais soluções. 

ccc) Em 11 de Fevereiro de 2013, os AA. voltaram à consulta do Dr. … 

apresentando o A. Américo uma situação estacionária. 

ddd) O especialista apresentou como soluções extrair pele do escroto a fim 

de ser enxertada no pénis, para solucionar o problema da excessiva (e dolorosa) 

sensibilidade na zona do «freio» e fazer uma cirurgia com sutura em “zig-zag” 

no freio do pénis, acrescentando pele, para minimizar a dor aquando das 

erecções. 
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eee) Considerando o “quadro” em causa, o especialista colocou reservas no 

sucesso da intervenção proposta, alertando para o risco de estas correcções 

terem êxito meramente parcial. 

fff) Pelo que até à data, o A. optou por não ser intervencionado. 

ggg) Por carta datada de 30 de Junho de 2012, os AA. confrontaram o R. Dr. 

… com as sequelas físicas e psicológicas que advieram para ambos em 

consequência do procedimento cirúrgico realizado. 

hhh) Solicitaram ao R. que assumisse a sua responsabilidade, obtendo como 

resposta a indicação da R. seguradora, apólice nº….. 

iii) O A. tem sempre erecções acompanhadas de dor e/ou de desconforto 

graves, que inviabilizam a normalidade da sua vida sexual. 

jjj) O A. sente revolta em ter sido submetido a uma cirurgia desnecessária 

ou com sequelas evitáveis, que o impede de manter uma vida sexual normal. 

kkk) A. A partilhou e partilha os sofrimentos e padecimentos do seu marido, 

que a afectam negativamente na sua auto determinação sexual, no seu livre 

desenvolvimento personalidade e no seu bem-estar psíquico e fisiológico. 

 

Ao nível da qualificação Jurídica, teci as seguintes considerações: 

“1 - Da responsabilidade pela produção do dano: 

Da matéria fáctica exposta resulta que o autor ficou com uma disfunção 

sexual, após ter sido intervencionado cirurgicamente pelo réu, sem ter sido 

devidamente informado da necessidade, alcance e consequências da cirurgia 

em causa. 

Resulta do disposto no artº 483, n.º 1 do CPC que: “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. O art. 493-º do CC., por sua vez, dispõe 

que: “quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade, perigosa, 

(...) pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se 

demonstrar que empregou todas as providencias exigidas pelas circunstancias 

com o fim de os prevenir. 
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São, pois pressupostos da responsabilidade civil, o Facto Ilícito, a Culpa, o 

Dano ou Prejuízo, e o Nexo de Causalidade entre o Facto e o Dano. 

Quanto ao Facto, o legislador reporta-se sempre a um comportamento que 

terá de ser determinado em relação a um agente, logo o facto tem de ser 

voluntário, na medida em que tem de ser dominado ou dominável pela vontade. 

A doutrina fala em facto e não em acto, pois assim abrange quer os actos 

quer as omissões. 

No caso “sub judice” o réu violou o dever de informação que sobre ele 

recaía, já  que, conforme resulta expressamente do disposto no arto 157 do 

Código Penal, “oconsentimento só é eficaz quando o paciente tiver sido 

devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura 

e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento (...)”. 

Efectivamente, como bem salientam os autores na respectiva petição inicial, 

com a actuação supra descrita, o R. violou as leges artis, incumprindo o dever 

de esclarecimento/informação sobre: 

a) o sentido, alcance e consequências da intervenção proposta e que 

realizou; 

b) a omissão sobre a existência de alternativas terapêuticas menos 

agressivas; 

c) omissão sobre as sequelas e riscos associados à intervenção; 

O que impossibilitou ao A. Américo Dias não só o consentimento 

consciente, como lhe vedou a possibilidade de recusa em ser submetido àquele 

tratamento. 

A propósito do consentimento informado, pronunciou-se o nosso Supremo 

Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Sr. Conselheiro João Bernardo, 

em 09-10-2014, disponível em www.dgsi.pt., salientando-se, com relevância 

para o caso “sub judice”, o seguinte: 

“Todos têm direito à liberdade... – artigos 1.º, 25.º, n.º1 e 27.º, n.º1 da 

Constituição da República Portuguesa; 

Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental. 

No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, 

designadamente: 
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a) O consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei... artigo 

3.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Qualquer pessoa tem o direito ao respeito da sua vida privada... artigo 8.º da 

CEDH (considerando a integração do consentimento informado no âmbito da 

vida privada, conforme jurisprudência do TEDH, podendo ver-se, por todos, 

no sítio do próprio Tribunal, o Ac. de 7.10.2008, Bogumi contra Portugal): 

Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada após ter 

sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. 

Essa pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao 

objectivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. 

A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o 

seu consentimento.– artigo 5.º da Convenção Para a Protecção dos Direitos do 

Homem e da Dignidade do Ser Humano Face às Aplicações da Biologia e da 

Medicina: Convenção Sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, 

vulgarmente conhecida por “Convenção de Oviedo” ou “CDHBio”, de 

4.4.1997, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º1/2001, de 3.1 

e pela Resolução da Assembleia da República n.º1/2001, da mesma data.  

A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 

ofensa à sua personalidade física ou moral. – artigo 70º, nº 1 do Código Civil. 

1– Os utentes têm direito a: 

e) Ser informados sobre a situação, as alternativas possíveis de tratamento e 

a evolução provável do seu estado – Base XIV da Lei de Bases da Saúde (nº 

48/99, de 24.8, alterada pela Lei nº 27/2002de 8.11) (A lei de Bases da Saúde 

actual é a Lei 95/2019, de 04.09). 

1 . As pessoas indicadas no artigo 150 que, em vista das finalidades nele 

apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do 

paciente, serão punidas com prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

E não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança 

que o consentimento seria recusado. – artigo 156.º do Código Penal. 

Para efeito do disposto no artigo anterior, o consentimento só é eficaz 

quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a 

índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 

tratamento, salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem 
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conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis 

de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica. –artigo 157.º do Código 

Penal. 

O doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o 

esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua 

doença. 

Só é válido o consentimento do doente se este tiver capacidade de decidir 

livremente, se estiver na posse de informação relevante e se for dado na 

ausência de coacções físicas ou morais. – artigos 44.o, n.º1 e 45.o, n.º1 do 

“Código Deontológico” da Ordem dos Médicos (publicado como 

“Regulamento” no Diário da República, 2.a série, de 13.1.2009, sendo certo 

que, já mesmo relativamente a factos anteriores, sempre releva “o seu valor 

prático com efeitos jurídicos, servindo de auxiliar decisivo para apreciar uma 

conduta médica, num tribunal ordinário” – Guilherme de Oliveira, RLJ n.º 

3923, 34 e seguintes). 

Destes textos – e outros o confirmariam, se necessário – emerge logo uma 

ideia incontornável: é o doente que está no centro referencial dos actos 

médicos. 

A prevenção de doenças suas e o seu tratamento constituem um escopo que 

supera tudo o mais envolvido em tal actividade. 

Constituindo o centro referencial do ato médico, a decisão sobre o 

tratamento é a ele que cabe em última instância. 

Assim, está nas suas mãos ser ou não informado do diagnóstico, da 

previsibilidade da  evolução da doença, das possibilidades de tratamento, e dos 

riscos associados a este. 

Continuando nas suas mãos a decisão final sobre o que deve ser feito (cfr 

Costa Andrade,Comentário Conimbricense ao Código Penal, I, 399 in fine e 

Sérgio Deodato, Direito da Saúde, 42). 

Subscrevendo na íntegra as permissas e conclusões do citado acórdão e, 

aplicando-as ao caso em análise, é por demais evidente, que o necessário 

consentimento informado que deveria ter precedido a intervenção a que o 

autor foi sujeito não ocorreu. 
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Para além disso, há motivos para querer que o réu sujeitou o autor a uma 

cirurgia desnecessária à patologia do mesmo, pois podia ter tentado 

tratamentos menos evasivos, como antibióticos locais e orais, antes de ter 

avançado para a cirurgia, que é, sempre procedimento de última linha. 

Também, é por demais evidente que a cirurgia foi executada de forma 

deficiente, pois, resultou da mesma para o autor, a existência de dores, quer ao 

toque no freio do pénis, quer quando tem erecção, dificultando, ou quase 

impossibilitando a prática sexual. 

O facto tem de ser ilícito, e a ilicitude é a verificação de um comportamento 

contrário à lei quando o agente se coloca numa de duas posições: - Violação de 

direitos alheios ou – Violação de disposição que proteja interesses de outrem e 

neste caso tem de se  verificar três requisitos: a lesão dos interesses protegidos 

tem de corresponder a violação de uma norma legal; a protecção de interesses 

protegidos fique dentro dos fins da norma violada; O dano tem de se verificar 

no círculo de interesses que a norma visa proteger. 

No caso em concreto, o autor, viu violado o seu direito à integridade física 

e a ter uma vida sexual saudável. A autora viu afastado “apenas”, este último. 

Para além de ilícito o comportamento tem de ser culposo, a culpa é o juízo 

de reprovação sobre a conduta do agente porque este podia e devia ter agido de 

outra forma. 

A Culpa vem prescrita no Art.º 487.º, sendo que a regra resulta do seu n.º 1, 

recorrendo o seu n.º 2 ao critério do bom pai de família, que nos diz que a culpa 

é apreciada em termos abstractos, face as circunstâncias de cada caso, o que 

significa que há que ter em conta algumas circunstâncias do agente. 

A culpa tem duas modalidades, o dolo e a negligência. 

No caso “sub judice”, estamos perante um caso de negligência, uma vez que 

o réu deveria ter previsto a possibilidade de ocorrer um dano físico como o 

discutido nos autos e, não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o 

mesmo, conformou-se com o resultado nefasto que, acabou por ocorrer. 

Para que haja direito de indemnizar têm que existir Danos correspondentes 

ao prejuízo efectivamente sofrido pelo lesado. 

Quem violar ilicitamente o direito de outrem é obrigado a indemnizar o 

lesado pelos danos resultantes da lesão. 
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Resulta da factualidade dada como assente que os autores sofreram danos 

de natureza patrimonial e moral que urge indemnizar, sendo que, não 

subsistem dúvidas que existe Nexo de Causalidade entre o Facto e os Danos 

sofridos. 

O nexo causal, previsto no Art.º 563.º do CC, adoptou a teoria da 

causalidade adequada que na sua formulação negativa nos diz que á vítima 

compete provar a “conditio sine qua non”, presumindo-se que essa condição 

constitui causa adequada do dano, pelo que cabe ao lesante provar a não 

adequação, isto é que o dano é anormal ou atípico.  

Se o réu não tivesse sujeitado o autor a circuncisão, o autor não teria sofrido 

qualquer dano no seu órgão sexual e poderia ter uma vida sexual saudável com 

a sua esposa, também ela autora, que viu esta esfera da sua vida afectada. 

2 - Responsabilidade pela indemnização: 

Verificados os pressupostos da responsabilidade cabe ao lesante o dever de 

indemnizar, nos termos do Art.º 562.º do CC. o lesado pelos danos resultantes 

da violação”, cfr. Arto 483.º/1 do Código Civil. 

No caso em apreço, tal responsabilidade deve ser assacada ao réu médico, 

por ser a ele a quem incumbe o dever de informação, bem como o de execução 

do acto médico sem danos para o autor. 

Consigna-se porém que, a responsabilidade pelo pagamento das quantias a 

fixar incumbe à ré seguradora, uma vez que, à data dos factos a que se reportam 

os presentes autos – 13 de Março de 2012 - , através da apólice no 

0084.05.936580, a mesma garantia a responsabilidade civil profissional em que 

pudesse incorrer o tomador do seguro em virtude da sua actividade médica até 

ao montante de € 300.000,00. 

3 - Dos danos verificados e do cômputo da indemnização: 

“ Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que 

existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”, cnf. Arto 

562.º do Código Civil. 

Os danos a reparar são aqueles em relação aos quais haja um nexo de 

causalidade nos termos definidos pelo Arto 563o do Código Civil, isto é, são os 

“...danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão.”. 
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Nos presentes autos são peticionados danos de carácter patrimonial, que 

constituem o reflexo no património dos lesados dos danos reais, cfr. Prof. 

Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 9a edição, 1996, Almedina, Pág. 620 

e sgs.. 

A distinção entre danos patrimoniais e danos não patrimoniais, segundo 

Almeida 

Costa, in “Direito das Obrigações”, pág. 497, Almedina, 6a Edição, apura-

se, “consoante sejam ou não susceptíveis de avaliação pecuniária. Quer dizer, 

os primeiros, porque incidem sobre interesses de natureza material ou 

económica, reflectem-se no património do lesado, ao contrário dos últimos, 

que se reportam a valores de ordem espiritual ou moral”. 

Quanto aos danos patrimoniais sofridos pelos autores: 

“Uma classificação muito divulgada consiste na que se faz a partir do “dano 

emergente” e do “lucro cessante”. Atende-se à configuração do prejuízo 

realmente suportado. Deste modo: o dano emergente compreende a perda ou 

diminuição de valores já existentes no património do lesado; e o lucro cessante 

refere-se aos benefícios que ele deixou de obter em consequência da lesão, ou 

seja, ao acréscimo patrimonial frustrado (artigo 564, no 1 do Código Civil) (...). 

“A lei aflora, do mesmo modo, a contraposição dos danos presentes aos 

danos futuros (artigo 564, no 2). Estaremos em face de uns e de outros, 

consoante se tenham já verificado ou não no momento que se considera, 

designadamente à data da fixação da indemnização. Os danos futuros são 

indemnizáveis desde de que previsíveis; e a seu turno, subdividem-se em certos 

e eventuais, conforme a respectiva produção se apresente infalível ou apenas 

possível”. in Almeida Costa, “opus cit.”, págs. 499 a 501 (...). 

No que respeita aos danos emergentes e presentes, apurou-se, em sede de 

julgamento, que os autores suportaram, em consultas, tratamentos e despesas 

de transporte, a quantia de € 851, 54. 

Se não tivesse ocorrido o dano provocado pela conduta negligente do réu, 

os autores não teriam visto ocorrer tal dano na sua esfera patrimonial. 

Dispõe o artigo 566, no 1 do Código Civil que: 
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“A indemnização é fixada em dinheiro, sempre que a reconstituição natural 

não seja possível, não repare integralmente os danos ou seja excessivamente 

onerosa para o devedor”. 

A este propósito o nosso Supremo Tribunal de Justiça, em Acórdão relatado 

pelo  Sr. Conselheiro Salvador da Costa, em 12-1-2006, disponível em 

www.dgsi.pt. , afirmou o seguinte: 

“A responsabilidade civil é uma modalidade da obrigação de indemnizar, ou 

seja, de eliminar o dano ou prejuízo reparável, que pode ser patrimonial ou não 

patrimonial, conforme seja ou não atinente a interesses avaliáveis em dinheiro. 

Resulta do referido normativo (artigo 566, no 1 do CC) que a indemnização 

em dinheiro é subsidiária, porque o fim da lei é o de prover à remoção do dano 

real à custa do responsável, por ser este o meio mais eficaz de garantir o 

interesse da integridade das pessoas, dos bens e dos direitos. 

Assim, é do lesante a obrigação de ressarcir os danos causados a outrem, 

reconstituindo a situação que existiria se não tivesse ocorrido o evento, em 

regra, mediante a restauração natural. 

Tendo os autores suportado as despesas em causa, dêem ser ressarcidos da 

quantia referida a este título (€ 851, 54), a que acrescem necessariamente juros 

vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. 

Porta no 291/2003, de 8-4), calculados desde a citação e, até efectivo 

pagamento. 

Provou-se que, por força das lesões descritas em ww), o autor pode sujeitar-

se a mais uma intervenção cirúrgicas (mmm)e nnn)) para minimizar o seu 

padecimento. Tal procedimento e acompanhamento, traduzir-se-á, 

necessariamente, em actos médicos, tratamentos e medicamentos, que 

importarão custos para os autores. 

Não havendo, neste momento elementos para fixar o quantum 

indemnizatório, condena-se a ré, nesta sede, em quantia a liquidar em sede de 

execução de sentença, cfr.arto 609, no 2 do CPC. 

Quanto aos danos morais: 

Os factos descritos nas als. n), p) a jjj) importam para o autor danos de 

natureza não patrimonial que merecem tutela jurídica. 
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Também a factualidade supra referida, juntamente com a descrita na al. 

Kkk), consubstanciam danos de natureza moral na esfera jurídica da autora. 

(…) 

Atendendo, ao sofrimento e dores suportados pelo autor, à extensão das 

lesões sofridas, às consequências das mesmas, ao desgosto que o acompanhará 

o resto dos seus dias perante a limitação física e psicológica de que padece, e, 

ao facto de não poder viver na plenitude a sua esfera sexual, parece-nos justo 

fixar em vinte e cinco mil euros a indemnização devida pelos danos físicos e 

quinze e cinco mil euros a indemnização pelos danos morais. 

Atendendo, ao sofrimento suportada pela autora, às consequências do 

mesmo, ao desgosto que a acompanhará o resto dos seus dias perante o facto 

de não poder ter uma vida sexual plena e saudável com o seu marido, parece-

nos justo fixar em dezassete mil e quinhentos euros a indemnização devida 

pelos danos morais. 

Não há factualidade que sustente o dano biológico peticionado pela autora, 

pelo que, improcede o seu pedido, nesta parte. 

(Não se ignora que o valor fixado a título de danos morais à autora, é 

superior ao peticionado nesta sede, mas, como já decidiu o TRE, em 17-11-

2016, disponível em www.dgsi.pt.: 

I. Para efeito de se estabelecer o limite da condenação, a que se refere o art.º 

609.o, n.º 1 do CPC, o valor do pedido global a considerar é aquele que, 

decorrendo da mesma causa de pedir, se apresenta como a soma do valor de 

várias parcelas, em que o mesmo se desdobra ou decompõe. 

II. Os limites da condenação, ditados pelo princípio do dispositivo, 

reportam-se ao pedido global e não às parcelas em que, para determinação do 

quantum indemnizatório, há que desdobrar o cálculo do dano. 

III. Tendo o A. pedido a condenação da R. no pagamento de € 5.000,00 a 

título de danos não patrimoniais, a sentença que condena a R. no montante de 

€ 10.000,00, a esse título, não viola o n.º 1 do art.º 609.º do CPC, quando o 

montante global do pedido é superior ao montante global da condenação”). 

Sobre estas quantias só serão devidos juros a partir da data da prolação desta 

sentença (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. Porta no 

291/2003, de 8-4), uma vez que o cálculo reporta-se à actualidade e tem como 
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parâmetro um juízo de equidade, conforme resulta do Acórdão do STJ de 

Uniformização de Jurisprudência no 4/2002. 

Concluí pela condenação seguinte expressa na seguinte Decisão: 

Nestes termos, julgo provados os fundamentos de facto e meritórios os de 

direito, e, em consequência, decido: 

1 - Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar aos autores a 

quantia de € 851, 54 (oitocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), a título de danos patrimoniais, a que acrescem necessariamente 

juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 

2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados desde a citação e, até 

efectivo pagamento. 

2 - Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar aos autores, 

quantia a liquidar em sede de execução de sentença, a título de danos de danos 

patrimoniais, relativos às despesas a efectuar relacionadas com futuras cirurgias 

e consultas, tratamentos e medicamentos mencionados em mmm) e nn) a que 

o autor tenha que ser submetido. 

3 – Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar ao autor a quantia 

de € 25 000 (vinte e cinco mil euros), a título de indemnização pelos danos 

físicos causados e a quantia de € 15 000 (quinze mil euros), a título de danos 

morais, a que acrescem juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, 

desde 1 de Maio de 2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados a partir 

da data da prolação da sentença, até efectivo pagamento. 

4 – Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar à autora a quantia 

de € 17 500 (dezassete mil e quinhentos euros), a título de indemnização pelos 

danos morais, a que acrescem juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa 

de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados 

a partir da data da prolação da sentença, até efectivo pagamento. 

5 – Julgar improcedente o pedido da autora relativo ao alegado dano 

biológico”. 
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E, independentemente do trânsito, ordenei a remessa de certidão da sentença 

à Ordem dos Médicos.  A sentença foi confirmada pelo Acórdão do Tribunal da 

Relação de Évora proferido em 18.10.2018, pela 2ª Secção Cível. 

Desconheço o desfecho da participação que efectuei ao nível disciplinar, 

porque, entretanto, fui movimentada para outra comarca. 

O caso descrito revela precisamente a acuidade de trazer à discussão a 

problemática do consentimento informado. Admito que corresponda a uma 

situação excepcional, mas é patente que a relação paciente – médico ainda assume 

contornos paternalistas, em que o médico informa o mínimo e, o paciente confia 

e pouco pergunta, sujeitando-se à intervenção sugerida. 

Temo que fosse este o procedimento habitual do dito clínico. Este caso foi 

diferente dos demais porque teve consequências mais nefastas e foi reportado ao 

sistema judicial. 

Não se pode olvidar, porém, que o meio rural onde o mesmo ocorreu, mais 

permissivo a esta falta de crítica e consciência por parte dos utentes que os impede 

de pedir os esclarecimentos devidos e duvidar dos procedimentos que lhes são 

sugeridos. 

 

V – Novos desafios 

Se a esperança de vida era no período do homem de Cro-Magnon de 18 anos, 

25 no Antigo Egipto e, na idade média, de trinta, hoje, nos países ocidentais já 

chega aos 80.  

Tendencialmente viveremos mais, mas, mais doentes, e dependentes da 

medicina.  

Ou não será a finitude uma característica do nosso corpo? 
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 Em 8.11.2010, no Jornal Médico disponível em www.jornalmedico.pt, o 

médico de família e investigador Juan Gérvas na mesa redonda do XVII Encontro 

dedicada aos Cuidados ao doente terminal, dizia: 

“A morte parece a antítese da vida e, no entanto, faz parte do ciclo dos 

seres vivos. "Todo o ser humano morrerá. Nascemos na inconsciência 

desse facto e parece que se pretende alcançar um estado similar antes de 

morrermos. Com o desenvolvimento social, a educação, a redistribuição 

da riqueza e a melhoria dos cuidados médicos, "as causas de morte 

mudaram, mas não a morte. Não pode assustar-nos que algo seja a 

principal causa de morte, pois sempre haverá uma causa mais 

frequente"... 

De acordo com o coordenador da equipa CESCA (Grupo Multiprofissional de 

Investigação, Estudo e Ensino nos Cuidados de Saúde Primários), ao aumento da 

esperança de vida corresponde um aumento de anos de vida com dependência.  

"Há cem anos, a morte chegava aos quarenta e, agora, aos oitenta". 

Mas enquanto que, há um século atrás, "a morte era rápida e surgia 

normalmente na sequência de um acidente ou de uma infecção, agora 

chega depois de anos de deterioração física e mental". Na perspectiva 

do investigador, isto "representa um fracasso da sociedade, que não 

conseguiu dar resposta ao desejo de uma larga vida com uma morte 

curta. 

É também "um fracasso da Medicina", argumenta, pois a morte 

tornou-se "cada vez mais inumana. Transferimos o paciente para o 

hospital, para onde está a técnica, quando o mais lógico seria levar essa 

capacidade técnica e médica tão perto do domicílio quanto possível". 

“Algo está errado nessa aspiração social de ignorar a morte...” 

 

http://www.jornalmedico.pt/
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Na verdade, todos intuímos que assim é, mas todos aspiramos a uma vida longa 

e saudável e contamos com os médicos como transmissores dos últimos avanços 

desta ciência para nos ajudar a atingir tal desiderato. 

No âmbito deste estudo elaborei um pequeno inquérito e solicitei a amigos e 

familiares que me respondessem (trinta, na sua maioria, adultos, com formação 

universitária). 

Fica aqui um breve apontamento das questões colocadas e respectivas 

respostas: 

1. Na sua opinião o consentimento informado deve ser prestado em 

todas as situações de prescrição médica, tratamento ou intervenções 

cirúrgicas?  

Sete em cada dez responderam em todas. 

Três em cada dez responderam apenas em tratamentos mais 

invasivos e intervenções cirúrgicas. 

 

2. O esclarecimento deve ser feito pelo médico, enfermeiro ou 

funcionário administrativo? 

Cinco em cada dez responderam pelo médico. 

Dois em cada dez responderam por todos. 

Dois em cada dez responderam, que é indiferente, desde que seja 

por pessoa devidamente habilitada a informar e esclarecer dúvidas. 

Um em cada dez, respondeu que o esclarecimento deve ser 

prestado pelo médico, ou enfermeiro, dependendo da competência 

para o acto em causa. Nunca um administrativo. 

 

3. Oralmente ou por escrito?  

Sete em cada dez respondeu, por escrito e com cópia para o 

paciente. 
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Dois em cada dez responderam que ambas as formas são 

aceitáveis.  

Um em cada dez referiu um ou outro, desde que se possa 

comprovar o consentimento prestado. 

 

4. Quanto tempo antes da prescrição/intervenção/tratamento?  

Sete em cada dez responderam do seguinte modo: 

O tempo necessário para haver reflexão e discussão entre a 

família. 

O tempo suficiente para se ouvir segunda opinião, caso não seja 

em situação de urgência. 

Depende das situações; umas vezes bastará o consentimento oral 

e,    até, tácito (ex. auscultação numa consulta médica), noutras será 

conveniente o consentimento escrito que, aliás, é exigido pela 

instituição ou profissional de saúde para sua segurança (ex. 

intervenção cirúrgica). 

O tempo necessário que o paciente precise para dar um 

consentimento sustentado, consoante a situação concreta. 

Pelo menos com 72 horas de antecedência a fim de ter um período 

de reflexão, excepto em caso de urgência. 

Após o diagnóstico e esclarecimento acerca dos 

tratamentos/intervenções possíveis e aconselháveis, e período de 

reflexão do paciente para o efeito, quando necessário. Só depois 

deverá ser marcado o tratamento/intervenção, o que depende da 

instituição ou profissional de saúde, não do paciente, pelo que não é 

possível dizer quanto tempo antes. 

O suficiente tendo em conta o acto a realizar. 

Três em cada dez disse no próprio dia, antes do acto. 

 

5. Se não estiver em condições físicas/psicológicas para decidir e 

não tiver feito testamento vital, quem quer que decida por si? Um 

familiar (qual?) ou o médico? 
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Oito em cada dez disse o familiar mais próximo (cônjuge, filho 

mais velho, por exemplo). 

Dois em cada dez disseram, o médico. 

 

6. Como avalia o grau de esclarecimento que lhe tem sido prestado 

ao longo dos tempos sempre que necessita 

de prescrição/intervenção/tratamento médico (numa escala de 0 a 5, 

sendo 0 - inexistente e 5 – muito esclarecedor)? 

Cinco em cada dez respondeu 4. 

Três em cada dez respondeu 3. 

Um em cada dez respondeu 5 

Um em cada dez respondeu 0. 

 

 Este simples exercício permite demonstrar que este grupo restrito de 

cidadãos se encontra, em regra, bem informado sobre o direito que lhes assiste ao 

consentimento informado, confia particularmente no médico para lhe prestar os 

esclarecimentos necessários, reconhece a necessidade de, sempre que possível, 

ter tempo para refletir e decidir com a família sobre o procedimento a adoptar. 

Definitivamente, a medicina paternalista já não tem lugar na maioria das 

sociedades ocidentais modernas. 

O cidadão médio tem ao seu dispor um conjunto de informação que lhe 

permite recorrer aos serviços de vários médicos, e escolher, ele também, quem 

quer que o acompanhe nesse particular episódio da sua vida, bem como o 

tratamento que está disposto a aceitar. 

A ser assim, a responsabilidade pela tomada de decisão é agora assumida 

também pelo próprio paciente e/ou sua família, depois de devidamente 

informado pelo médico. 



Marília dos Reis Leal Fontes Consentimento informado. Perspetiva histórica e novos desafios 
 
 
 

 

 

 

| 688 ∙ DV11  
 

Como cidadãos temos que ter essa tomada de consciência e estar preparados, 

pois mais tarde mais ou mais cedo, iremos ser chamados a decidir. 

O dilema passará, por exemplo, por fazer, ou não, um tratamento agressivo, 

que é o único ao nosso alcance para tentar combater determinada doença. E se 

nos disserem que tal tratamento ainda não foi estudado para o órgão que está 

afectado, mas que, se não for feito, a nossa esperança média de vida ou de um 

familiar muito próximo, é de quatro cinco meses… e se for feito, não há qualquer 

garantia de resultado? 

A situação corresponde à forma como estas questões são hodiernamente 

abordadas junto dos pacientes e seus familiares. 

A decisão médica socializou-se, humanizou-se, mas passou para as nossas 

mãos. 

Já não vemos o médico como o pai que decide por nós. E ele, vê-nos agora 

como o jovem adulto que se responsabiliza pelo seu rumo depois de nos 

transmitir, da melhor forma o seu conhecimento, experiência e conselho. 

Este é o nosso presente. 

Mas, quais serão os desafios que enfrenta a Prática Médica num futuro 

próximo, face à necessidade de informar os pacientes sobre a conveniência dos 

procedimentos médicos, tratamentos e medicamentos ministrados. 

O Dr. Godinho, personagem de ficção na obra mais recente de José Rodrigues 

dos Santos  - Imortal, Ed. Gradiva, dizia, perante o espanto do seu interlocutor, 

filho de meia idade, que procurava conselho sobre o melhor tratamento para a 

mãe idosa, a quem havia sido detectado um tumor, que praticava a medicina do 

Século XXI, porque: 

“Na Austrália um algoritmo chamado SAM criou em 2019 a 

primeira vacina contra a gripe e o mais extraordinário é que se 
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revelou mais eficaz do que qualquer vacina criada por seres humanos. 

A Microsoft apresentou um plano para vencer o cancro no prazo de 

dez anos. Dentro em breve e graças à inteligência artificial, a 

medicina será capaz de desenvolver tratamentos novos e ajustados 

para cada doente. Serão até criados medicamentos especificamente 

para um único paciente”. 

Qual será o papel do clínico neste futuro próximo? E como evoluirá a sua 

relação com o doente? 

Estou em crer que a relação entre médico e paciente continuará a ser, como – 

afirmou repetidamente o Supremo Tribunal Federal alemão – “muito mais que 

uma relação jurídica contratual. A base social e moral desta relação humana 

são constitutivas desta interação que visa o cuidado do paciente, onde mesmo 

esses momentos de emoção, de caráter moral e psicológico se revelam 

fundamentais. “Beneficência, confiança, compreensão, amor são elementos 

constitutivos desta relação que dificilmente se adaptam às categorias 

jurídicas”10.  

O papel do médico não se deverá limitar à prescrição simples de um 

tratamento ou participação em intervenção cirúrgica que nos prolongue a vida, 

decalcada de um estudo ou sinopse de programa informático. Todos 

reconhecemos a importância de confiar no clínico e o êxito que o tratamento 

prescrito pode ter se o doente estiver empenhado em fazê-lo e confiante no seu 

sucesso. Basta pensar que, o nosso sistema imunitário é tanto ou mais eficaz 

consoante o nosso estado anímico. Em momentos de maior stress e tensão, as 

alergias e pequenas infecções tendem a visitar-nos sem convite. 

Subscrevemos, pois, as palavras da Professora Maria do Céu Rueff quando 

afirma que o Direito da Medicina constitui “um sistema normativo que encontra 
                                                           

10 Dias, André Pereira, Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica, Dissertação de 
Doutoramento, Universidade de Coimbra, 2015) 
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a sua unidade conceptual na disciplina dos direitos humanos, sendo norteado e 

enformado pelos mesmos princípios jurídicos” 11.  

A componente humana não poderá ser descurada. A medicina deverá 

continuar a ser praticada, de forma ética, pelos humanos para os seus iguais, no 

total respeito pelos deveres e direitos de uns e outros.  

 

VI - Principais Conclusões: 

A prática da medicina foi durante séculos de cariz paternalista, em que ao 

doente não era reconhecido o direito de se pronunciar sobre as intervenções a que 

era sujeito. 

A evolução histórica permitiu ascender a um patamar que o direito ao 

consentimento informado é reconhecido como direito conexo aos direitos à vida, 

saúde e integridade física. 

O contexto em que esse consentimento é prestado trouxe novos desafios à 

prática médica e à relação médico-paciente. 

Hoje em dia, já se exige o esclarecimento do doente, de acordo com a sua 

capacidade de entendimento, sobre o tratamento ou intervenção a que vai ser 

sujeito, bem como a prestação de informação das vantagens do sugerido 

relativamente à não acção ou outros tratamentos/intervenções conhecidas. 

As descobertas científicas em curso moldam de forma irreversível a relação 

referida, face à maior esperança de vida e acesso a informação médica. 

A relação médico-paciente, pela sua natureza, não cabe nas definições legais 

estritas que conformam as demais relações sociais-contratuais. 

                                                           
11 Céu Rueff, O Segredo Médico como garantia de não discriminação, Coimbra Editora, 2010. 
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 O respeito pelos direitos humanos dos interlocutores não pode deixar de ser 

o fio condutor da prática médica, informação prestada ao paciente e 

consentimento respectivo. 
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