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RESUMO 

 

A presente dissertação lida com uma questão central – viver. E pensar na vida conduz-nos, 

necessariamente, a pensar na morte. Para além das questões teológicas e filosóficas que a 

rodeiam, à medida que a ciência vai tendo domínio sobre o homem, o como e o quando, como 

morremos e quando morremos, entra no discurso racional do homem. A questão da eutanásia, 

amplamente debatida na sociedade de informação que temos hoje, é disso exemplo claro. Mas, 

se quisermos assumir seriamente a importância do tópico, não nos podemos confinar ao debate 

político. O tema da eutanásia tem obviamente relevância jurídica e, como qualquer problema 

juridicamente cunhado, ética. Na ordem do dia está a discussão em torno de saber se deve ou 

não admitir-se legalmente a possibilidade de antecipar a morte, recortando-se, depois, os 

titulares deste “direito a morrer a pedido”, quer por eutanásia, quer por suicídio assistido. As 

práticas em questão, diversas entre si, mas comunicantes, envolvem, habitualmente (embora 

não necessariamente), o recurso a um profissional de saúde. Significa isto que, para além do 

relevo que a questão possa ter para o direito e para o direito civil em geral, a convocar inúmeras 

reflexões em sede de direitos de personalidade e a levar a uma indagação acerca do conteúdo 

da autonomia que se reivindica para o ser humano, o problema pode ser assimilado no quadro 

do direito médico, mais especificamente da responsabilidade médica (que, não deixando de se 

integrar no direito civil, pode identificar uma parte especial). São muitas as questões que se 

podem colocar: poderá o médico ser responsável pelo homicídio a pedido perpetrado? Ou, ao 

invés, será o profissional de saúde obrigado a pagar uma indemnização por ter desrespeitado a 

vontade (uma vez legalizado o comportamento, entenda-se) instante, séria e consciente do 

paciente que afirma querer morrer, rejeitando-se a dar-lhe a morte? Estas são algumas das 

questões que se podem colocar. Mas elas estão numa relação de prejudicialidade com uma 

questão maior: pode ou não aceitar-se no plano ético-jurídico a eutanásia como um 

comportamento livre? Cabe ou não na autonomia do ser humano a decisão de dar a si a sua 

própria morte ou de pedir que outro a antecipe? 

Palavras-chave: eutanásia, dignidade da pessoa humana, direito à vida, ética, responsabilidade 

civil médica 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with a central issue - life. The reflection about life necessarily leads us to think 

about death. Beyond theological and philosophical questions surrounding it, as science allows 

us to control how and when we die, death becomes a topic of the rational discourse. Euthanasia, 

widely debated in the information society of nowadays, is a clear example of what we mean. 

Although its political meaning, if we want to take it seriously, we cannot confine ourselves to 

the political debate. Euthanasia obviously has legal and ethical relevance.  

The question whether it should be accepted that someone anticipate his or her death cannot be 

well understood if we do not distinguish clearly euthanasia from other proximate concepts. 

Furthermore, it is essential to deal with autonomy. Indeed, autonomy is the central piece of the 

debate. What is the ambit of autonomy? Does personal autonomy include the right to die? 

Answering these questions implies important considerations about personality rights, but also 

about the foundations of law.  

On the other hand, as euthanasia could involve a medical action, it is also relevant that we look 

through out some specificities of the physician’s conduct, such as medical liability. Can a 

physician be liable for the patient death? Or, otherwise, should he be liable for the violation of 

the patient’s will who claims to die, refusing to give it up the death?  

Keywords: euthanasia, human dignity, right to life, ethics, medical liability 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1. Objecto e iter a seguir 

 

“GUARDAREI o máximo respeito pela vida humana. (…) NÃO USAREI os meus 

conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça”.  

Permita-se-nos iniciar a nossa dissertação com estas palavras, espelho do valor máximo 

da vida humana, contido no juramento de Hipócrates, que cada recém-médico deve realizar 

aquando da sua formatura. Na verdade, a presente dissertação tem como pressuposto base e 

vetor de unificação o valor da vida humana, que muitas vezes tem sido esquecido ou colocado 

num patamar inferior quando se encontra em conflito com outros valores ou direitos. Não são 

raras, de facto, as situações em que a vida parece claudicar perante invocações – ilegítimas, 

diremos, antecipadamente – da autonomia ou de outros direitos. Exemplo paradigmático é o 

caso da eutanásia.  

A eutanásia tem, ao longo dos últimos tempos, estado envolta em controvérsia. Não 

admira: ela coloca-nos perante a questão fundamental do valor da vida humana e da sua 

disponibilidade. O primeiro foco de controvérsia, resulta da imprecisão conceptual com que se 

enfrenta a discussão. Assim sendo, ab initio, pretendemos esclarecer os contornos de diversos 

conceitos próximos, como sejam a ortotanásia, a distanásia, a ajuda ao suicídio. Só depois de 

sabermos do que falamos quando falamos de eutanásia faz sentido adentrar por outro tipo de 

reflexões. Quais sejam: as características mais importantes do direito à vida, v.g. a 

irrenunciabilidade e a indisponibilidade. Não basta, contudo, lidar com a questão 

enunciativamente. É fundamental esclarecer o significado e o alcance da autonomia individual 

e quais as suas limitações, bem como clarificar o verdadeiro sentido do princípio da dignidade 

da pessoa humana, que por vezes é utilizado incorretamente como justificação da aclamada 

“morte digna”, para, munidos desse sentido ético-axiológico que contamina o direito, podermos 

enfrentar alguns dos argumentos avançados pelos defensores da legalização da prática. A esta 

refutação juntam-se outros argumentos, a fazer-nos lidar com os riscos e as consequências que, 

a longo prazo, a legalização da eutanásia poderá implicar, o que é traduzido muitas vezes por 

“risco da rampa deslizante”. 

Por outro lado, pretendemos também relacionar a temática da eutanásia com a 

responsabilidade civil médica, uma vez que o médico poderá ser responsabilizado pela prática 
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deste ato ilícito ou, na eventualidade de a eutanásia vir a ser permitida, a responsabilização ou 

não do médico por não ter praticado este ato a pedido do doente. Destarte, pretendemos 

identificar os bens jurídicos que estão em causa aquando de uma intervenção não autorizada e 

quais as causas de exclusão da ilicitude que poderão ser levantadas nestas circunstâncias. Por 

último, ter-se-á uma alusão não exaustiva à relevância das DAV, embora não nos possamos 

debruçar de forma mais detalhada, uma vez que não é este o objeto fulcral do nosso estudo. 

 

2. Delimitação de conceitos 

 

Antes de mergulharmos no cerne do problema que nos convoca, importa saber do que 

se fala quando se fala de eutanásia. Na verdade, neste âmbito, a questão terminológica afigura-

se essencial, uma vez que os termos convocados para o debate nem sempre se pautam pelo 

estrito rigor, gerando confusões desnecessárias.  

  Etimologicamente, eutanásia significa boa morte. Há portanto uma degenerescência do 

conceito desde a sua etimologia até ao sentido corrente dos nossos dias. A eutanásia 

corresponde, efetivamente, a provocar da morte de uma pessoa, a pedido dela. Em regra, a 

eutanásia surge associada a pedidos formulados por pessoas que se encontram numa fase 

terminal da sua vida. Mas não necessariamente, como aliás se tem comprovado pela experiência 

colhida além-fronteiras1. Seja como for, enquanto ato (supostamente) voluntário, a eutanásia 

implica que haja um pedido racional, consciente e informado, dirigido a outra pessoa que o 

aceite executar. 

 Mas rapidamente, os problemas complexificam-se. De facto, reúnem-se sob o mesmo 

epíteto realidades muito diversas, que levam os autores a distinguir diversas formas de 

eutanásia. Assim, torna-se corrente falar de eutanásia voluntária, involuntária e “não 

voluntária”2 e de eutanásia por ação e eutanásia por omissão, tendo por referência, 

respetivamente, o consentimento do paciente e o tipo de ação.  

 
1 Por exemplo, na Bélgica, em 22 de maio de 2002, foi aprovada a lei que tornou legal, em determinadas 

circunstâncias e no respeito de algumas formalidades, a prática da eutanásia. De acordo com uma análise dos dados 

relatados na literatura médica respeitantes aos primeiros sete anos de eutanásia na Bélgica, realizada por Cohen-

Almagor, «a eutanásia de menores, expressamente interdita na lei, tem sido praticada: em 2 anos, registaram-se 76 

casos de menores sacrificados por “eutanásia” e há propostas no Parlamento para uma extensão aos menores da 

possibilidade legal da prática eutanasiante.» – Walter Osswald, “Sete anos de eutanásia na Bélgica – o estado da 

arte”, in Brotéria, Vol. 171, 2010, p. 358. 
2 António José dos Santos Lopes de Brito; José Manuel Subtil Lopes Rijo, Estudo Jurídico da Eutanásia em 

Portugal – Direito sobre a vida ou direito de viver?, Coimbra, Livraria Almedina, 2000 
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 Na eutanásia voluntária, a provocação da morte pressupõe que o paciente tenha 

manifestado a sua vontade para esse efeito. Ao invés, na eutanásia involuntária, tal como a 

designação indica, provoca-se a morte contra a vontade do paciente. Caso este não tenha 

expressado a sua posição relativamente a esta questão e, ainda assim, seja provocada a sua 

morte, parece-nos que estamos perante uma eutanásia não voluntária uma vez que, embora o 

paciente não tenha exteriorizado uma posição contrária à provocação da sua morte, isso não 

significa que, em condições normais, ele pretendesse que fosse eutanasiado. Por este motivo, 

não se pode afirmar que se trata de uma eutanásia involuntária tout court, mas também não se 

afigura razoável que seja considerado uma eutanásia voluntária. 

Diferente da eutanásia, é a ajuda ao suicídio. Aqui, a pessoa que decide suicidar-se não 

tem os recursos necessários para o fazer, não sabe quais os meios adequados, não tem a destreza 

física para o fazer ou simplesmente não tem coragem para executar o ato que lhe provocará a 

morte. Nestas circunstâncias, essa pessoa pede a outrem, em regra um profissional de saúde, 

que lhe forneça ou prescreva, se for o caso, os meios ou os recursos necessários para a execução 

do ato letal. Continua a existir a intervenção de duas pessoas – a pessoa que se pretende suicidar 

e aquela que lhe fornece ou prescreve os meios adequados para tal. Todavia, o executor do ato 

letal não é o médico, mas sim o próprio suicida. Não obstante, em termos substantivos, a 

diferença entre a eutanásia tout court e a ajuda ao suicídio não é, de todo, significativa. Senão 

vejamos: embora no primeiro caso haja a prática efetiva do ato letal pelo médico, no segundo 

caso, se o médico não se predispusesse a facultar os recursos necessários para o ato, este não 

era consumado. Só de um ponto de vista absolutamente formal se poderiam dissociar os dois 

casos.  

Assim sendo, no caso da eutanásia propriamente dita, esta é, em regra, levada a cabo 

por um profissional da saúde, podendo também sê-lo por outra pessoa qualquer. Aqui há uma 

ação direta e intencional de acabar com a vida de alguém por parte de terceiro, embora sob 

solicitação daquele. Ao invés, a ajuda ao suicídio é suscetível de ser cometida por qualquer 

pessoa, sendo que o médico ou outro profissional de saúde possibilita as condições necessárias 

e suficientes para a prática do ato letal, sem efetivamente o executar. 

Tendo isto presente, importa chamar à colação o conceito de morte assistida. Este tem 

sido utilizado pelos defensores da eutanásia com o objetivo de provocar uma certa compaixão 

no “auditório”, gerando o convencimento retórico daqueles a quem se dirigem3. O rigor jurídico 

parece, porém, estar ausente. Todos ansiamos uma morte assistida e isso não significa que 

 
3 Walter Osswald, “Eutanásia: mais do mesmo?”, in Brotéria, Vol. 182, 2016, p. 115 
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desejemos ser eutanasiados. Outrossim, o facto de ambicionarmos uma morte assistida, com a 

assistência médica devida e junto dos nossos entes queridos, não significa que queiramos que a 

nossa morte seja provocada por outrem. A morte natural pode ser e deve ser4 uma morte 

assistida, no sentido de que deve ser acompanhada e não solitária. 

Isto posto, ter-se-á que analisar com rigor conceitos inerentes à eutanásia, 

nomeadamente a distanásia e a ortotanásia.  

A distanásia, também tratada como “obstinação terapêutica” e, por vezes, como 

“encarniçamento terapêutico”, traduz-se na ação desproporcionada de utilização de meios ou 

medidas terapêuticas em doentes terminais, cujo sofrimento ou desconforto pode ser 

significativamente afetado. Implícita no conceito de distanásia está a ideia de prolongar, através 

de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável.  

Habitualmente, esta prática decorre da utilização excessiva de tecnologia sofisticada que 

se torna num tratamento inútil ou desproporcionado, em que as suas desvantagens como o 

prolongamento artificial da agonia suplantam qualquer benefício que poderia trazer ao doente. 

Concomitantemente, nos termos do n.º 2 do art. 66.º do CDOM, a prática de distanásia é 

totalmente vedada ao médico exatamente pelo facto de consistir numa exacerbação terapêutica 

que é contrária às leges artis. Nesta senda, estamos perante uma má prática médica, uma vez 

que esta se traduz em tratamentos que já não são capazes de reverter o curso da doença e que 

causam uma dor desmesurada ao doente que, naquele momento, apenas precisa que a dor que 

sente seja diminuída ao máximo.  

Note-se que, embora os defensores da eutanásia, por vezes, tentem inculcar a ideia de 

que alguém que assuma uma posição contrária à eutanásia é a favor da distanásia, isso não 

corresponde à verdade. Não nos querendo já debruçar sobre a vexata quaestio, é importante 

esclarecer que a distanásia não corresponde à boa prática clínica e, por isso, não é acolhida por 

qualquer defensor da vida em si mesma.  

Contrariamente à distanásia, na ortotanásia, prepondera a boa prática médica e o 

profissional de saúde age com diligência suficiente para, se isso for o melhor para a doença e 

para o sofrimento do doente, suspender ou omitir tratamentos que, eventualmente, prolonguem 

a vida do doente. Ora, neste caso, visa-se minorar o sofrimento do doente, tanto quanto possível. 

Assim sendo, embora exista um efeito lateral negativo – encurtar a vida do doente -, o efeito 

positivo – diminuir significativamente o seu sofrimento e aumentar a sua qualidade de vida – 

 
4 Sublinhado meu, tal como os demais, salvo indicação em contrário. 
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prevalece sobre o primeiro. Significa isto que estamos perante uma prática pela qual se deixa 

de prolongar, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um doente incurável ou 

em sofrimento atroz.  

Ora, tendo isto presente, ter-se-á que afirmar que estas situações de suspensão ou 

omissão de tratamentos em nada se assemelham à eutanásia propriamente dita.5 

Portanto, o médico deve atuar no sentido de preservar o bem-estar dos doentes e deve 

evitar qualquer tipo de obstinação terapêutica, inútil, fútil e desproporcionada. 

Consequentemente, o n.º 2 do art. 66.º do CDOM dispõe que “os cuidados paliativos com o 

objetivo de minimizar o sofrimento e melhorar, tanto quanto possível, a qualidade de vida dos 

doentes, constituem o padrão do tratamento” nestas situações. Nesta senda, é possível verificar 

que o n.º 2 do art. 66.º do CDOM é a transposição legal da promoção da ortotanásia e, 

simultaneamente, dos cuidados paliativos que se afiguram como essenciais nestas 

circunstâncias. 

 

 

 
5 Neste sentido, Pedro Maria Godinho Vaz Patto, afirma que é diferente deixar que a morte ocorra de forma 

natural (que a “ordem natural das coisas” siga o seu curso) pela omissão de tratamentos médicos não consentidos 

e provocar activamente a morte através da conduta de um médico que ministra uma substância letal. Pode dizer-

se que no primeiro caso a causa da morte reside, essencial e preponderantemente, na própria doença (não na 

acção do médico), enquanto no segundo caso é na conduta do médico (pode falar-se, com propriedade, da «acção 

de matar») que reside, inegavelmente, tal causa. (Pedro Maria Godinho Vaz Patto, “As fronteiras da eutanásia: 

os casos de Piergiorgio Welby e Inmaculada Echevarria” in Brotéria, Vol. 165, 2007, p. 239) 
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CAPÍTULO II 

O PROBLEMA JURÍDICO DA EUTANÁSIA 

 

1. O direito à vida enquanto valor indisponível e irrenunciável 

 

No debate em torno da eutanásia, o ponto de partida não poderá ser outro que não este: 

o direito à vida. O direito à vida é o primeiro dos direitos fundamentais constitucionalmente 

consagrados (art.º 24.º CRP) e, como tal, para além de ser um prius lógico é, 

concomitantemente, o mais importante de entre todos os outros direitos fundamentais. Este 

direito também se encontra tutelado na legislação penal – v.g., art. 131.º ss CP -, tendo ainda 

evidência comunitária no art. 2.º da CEDH e no art. 6.º do Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos. A própria lei civil, ao referir, no n.º 1 do art. 70.º, que “ a lei protege os 

indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou 

moral”, consagra uma cláusula geral de tutela da personalidade que garante o direito à vida. 

Posto isto, enquanto direito de personalidade, o direito à vida é um direito subjetivo, de 

índole pessoalista e não individualista. Isto significa que o fundamento axiológico deste direito 

assenta na ineliminável dignidade ética do ser humano6. Neste sentido, embora estejamos 

perante um direito subjetivo, este não constitui uma fonte inesgotável de poderes, uma vez que, 

ainda que no âmbito da sua autonomia pessoal, não legitima qualquer comportamento que vá 

contra ou para além da estrutura valorativa que o fundamenta – a dignidade humana. Assim 

sendo, na medida em que o direito à vida também comporta uma fonte de deveres e não constitui 

um poder absoluto, a arbitrariedade da vontade do seu titular não o pode caracterizar, 

exatamente pelo facto de este direito ser sustentado pela própria pessoa e não pelo indivíduo. 

Se assim não fosse, existiria uma contradição axiológico-fundamentante entre a vontade da 

pessoa e o valor que arvora a própria vida – a dignidade humana. 

Tendo isto presente, parece-nos certo afirmar a indisponibilidade do bem vida, uma vez 

que o direito à vida exige que o seu próprio titular o respeite, no sentido em que este não pode 

aliená-lo ou, proceder ele próprio, direta ou indiretamente, à sua supressão, pedindo a morte ou 

praticando o suicídio. Se assim não fosse, estaríamos a ficcionar um “direito a morrer”, que 

constituiria um pretenso direito em plena contradição com a indisponibilidade, ínsita ao direito 

à vida. Este não-direito seria ainda incompatível com o nosso ordenamento jurídico, sustentado 

 
6 Mafalda Miranda Barbosa, “Dignidade e autonomia a propósito do fim de vida”, in O Direito, Vol. II, ano 148.º, 

Coimbra, Livraria Almedina, 2016, p. 279 
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pela Constituição da República Portuguesa, que reconhece a inviolabilidade da vida humana. 

Nesta senda e como se isto ainda não bastasse, estar-se-ia perante uma incongruência entre este 

não-direito e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, enquanto diplomas 

comunitários que defendem de forma imperativa os Direitos do Homem e cujo direito à vida 

surge como essencial em toda a sua harmonização jurídica.7 

Ante o exposto, impera a ideia de primordialidade do direito à vida que subjaz ao nosso 

ordenamento jurídico. Este direito caracteriza-se ainda pela sua essencialidade, inatismo, 

oponibilidade absoluta, interioridade, extrapatrimonialidade e intransmissibilidade.8 

Posto isto, não podemos deixar de referir a existência de uma renúncia antecipada a um 

direito de personalidade, caso fosse possível dispor do direito à vida. Ora, para este efeito, 

cumpre chamar à colação três normativos legais que nos permitem indagar sobre esta renúncia 

a um direito de personalidade. Em primeiro lugar, importa ter presente o teor do art. 81.º do 

Código Civil9 que, embora admita a possibilidade de uma limitação voluntária dos direitos de 

personalidade, estabelece que se aquela limitação for contrária aos princípios de ordem pública, 

é nula. Assim sendo, a lei civil consagra um regime de autolimitação ao exercício10 dos direitos 

de personalidade que proscreve a renúncia antecipada e limita a discricionariedade desta 

limitação voluntária ao consagrar a condição do respeito pelos “princípios da ordem pública”, 

o que revela mais uma vez o caráter indisponível do direito à vida.  

Por outro lado, mas intimamente conexionado com o supra exposto, ter-se-á que atentar 

à cláusula que refere o consentimento do lesado, previsto no art. 340.º do Código Civil11. De 

 
7 Art. 3.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem – “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal.”; 

Art. 2.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem – “O direito de qualquer pessoa à vida é protegido 

pela lei. Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença capital 

pronunciada por um tribunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.”;  

Art. 6.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – “O direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Este direito está protegido por lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida.”. 
8 António José dos Santos Lopes de Brito; José Manuel Subtil Lopes Rijo, Estudo Jurídico da Eutanásia em 

Portugal – Direito sobre a vida ou direito de viver?, op. cit., p. 101. 
9  “ (Limitação voluntária dos direitos de personalidade) - 1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos 

direitos de personalidade é nula, se for contrária aos princípios da ordem pública; 2. A limitação voluntária, quando 

legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas 

da outra parte.” 
10 Neste sentido, Capelo de Sousa afirma que “as limitações ao exercício dos direitos de personalidade, são, por 

definição, menos gravosas do que as relativas ao gozo de tais direitos, pois não podem afectar tais direitos enquanto 

elementos da capacidade jurídica (…) ou enquanto fontes de relações jurídicas concretas de personalidade, apenas 

podendo incidir sobre expressões desses direitos (…)” - Capelo de Sousa Rabindranath, O Direito Geral de 

Personalidade, Coimbra, Coimbra Editora, 1995, p. 407. 
11 “ (Consentimento do lesado) - 1. O acto lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha consentido 

na lesão; 2. O consentimento do lesado não exclui, porém, a ilicitude do acto, quando este for contrário a uma 
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acordo com o preceituado neste artigo, o consentimento do lesado, desde que anterior à lesão, 

exclui a ilicitude do ato lesivo dos direitos de outrem.12 Todavia, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do art. 340.º do CC, se o ato for contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes, o 

consentimento do lesado já não poderá excluir a ilicitude do ato. Ora, aplicando esta norma 

geral ao problema concreto sobre o qual nos debruçamos, parece-nos que se se admitir a morte 

a pedido com fundamento no consentimento do lesado, estaremos a ultrapassar tudo aquilo que 

é permitido pelos bons costumes e, aplicando também a norma do art. 81.º CC, pela ordem 

pública. Nestas circunstâncias, o consentimento arvorar-se-ia numa vontade arbitrária do titular 

do direito à vida que iria poder renunciar a esta antecipadamente, o que se traduz numa 

contradição axiológico fundamentante, uma vez que se estaria a ir contra o seu étimo axiológico 

fundamentante, qual o seja a dignidade humana.  

Posto isto, importa ainda esclarecer que, em virtude irrenunciabilidade do direito à vida, 

o seu titular não pode renunciar à vida em si mesma e ao exercício desse direito. Não obstante, 

não se poderá afirmar que existe um dever de viver no sentido de o seu titular não poder recusar 

tratamentos que lhe prolonguem a vida, não é isso que aqui está em questão. Ora, o que de facto 

é inelutável e ineliminável do ordenamento jurídico é o direito de viver, protegido de forma 

perentória em todas as suas dimensões, pelo que o seu titular tem o dever de o respeitar em prol 

dos superiores interesses da ordem jurídica em garantir a proteção da vida num plano objetivo 

que está indissociado do plano subjetivo que incumbe ao titular do direito.  

 
proibição legal ou aos bons costumes; 3. Tem-se por consentida a lesão, quando esta se deu no interesse do lesado 

e de acordo com a sua vontade presumível.” 
12 Antunes Varela definiu o consentimento do lesado como a «aquiescência do titular do direito à prática do acto 

que, sem ela, constituiria uma violação desse direito ou uma ofensa da norma tuteladora do respectivo interesse.» 

(João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol. I, 10ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, p. 560). 
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2. A autonomia individual e as suas limitações 

 

A eutanásia é propugnada pelos seus defensores, reivindicando-se como um direito, 

sendo que um dos fundamentos invocados por aqueles é a autonomia individual.  

A este propósito, importa levantar a seguinte questão: o que significa admitir a 

existência de um “direito” que permite terminar com a vida de alguém apenas porque essa 

pessoa demonstra a sua “vontade” para tal? A ser isto legítimo, significaria aceitar que há vidas 

– aquelas a que os próprios renunciam livremente – que carecem de valor porque não o têm 

para o próprio.13 Partindo deste pressuposto, o que apenas por mera hipótese académica se 

concebe, o homem, enquanto indivíduo, poderia determinar até que altura existiria, ou seja, 

poderia parametrizar o fim da sua vida. Ora, será que o homem, enquanto pessoa, poderá ser 

“autónomo” ao ponto de ter a possibilidade de escolher quando morrer? Ao ser isto possível, 

não configuraria uma contradição entre o homem enquanto pessoa e a própria vida enquanto 

bem jurídico supremo do nosso ordenamento jurídico? Ora, invocar a autonomia individual 

para fundamentar a legitimidade de se decidir terminar com a própria vida significaria, em 

última instância, que a autonomia é um princípio e um valor indisponível e, por esse motivo, 

tornar-se-ia possível dispor da própria vida. Nesta senda, tendo presente o facto de que a 

indisponibilidade e a irrenunciabilidade constituem características intrínsecas ao bem jurídico 

vida, parece-nos que jamais se poderá afirmar que a autonomia é valor suficiente e legítimo 

para permitir a disponibilidade da vida humana. Ao invés, não obstante se poder considerar que 

a autonomia é inerente ao bem jurídico vida, deve ter-se por certo que a autonomia se limita e 

radica na vida humana. Em bom rigor, o nosso ordenamento jurídico também impõe limites à 

nossa liberdade individual quando, por exemplo, proíbe a escravatura, a nossa alienação, a 

própria imposição do uso de cinto de segurança e de capacete. Ora, todas estas limitações, 

comummente aceites por todos os cidadãos, configuram limitações à nossa autonomia. Isto 

significa que não é suficiente a vontade do próprio, na medida em que esta não se pode assumir 

como uma vontade absoluta, desassociada do fundamento axiológico que a predica porque, caso 

contrário, estaríamos perante um abuso da liberdade. Assim sendo, o homem que figura na 

sociedade em constante relação eu-tu não poderá determinar o seu comportamento tendo apenas 

presente o “quero e vou fazer, independentemente das consequências”. Neste sentido, o que se 

almeja numa sociedade em que o pilar do ordenamento jurídico é a vida e a dignidade do ser 

 
13 Marta de Mendonça, “Os princípios bioéticos e o debate sobre a eutanásia”, in Revista Brotéria, Vol. 175, 2012, 

p. 329. 
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pessoa é a consciência de que toda a vontade e, por consequência, a autonomia de qualquer 

pessoa deve radicar e fundamentar-se na dignidade humana e no valor mais alto que se levanta 

– a vida.  

Por outro lado, do ponto de vista ético-jurídico, não nos parece razoável, que o 

comportamento do homem possa decorrer única e exclusivamente do seu livre arbítrio e da sua 

vontade, aqui eufemisticamente acolhida como um valor absoluto. Caso isto fosse possível, 

estaríamos a afirmar que a autonomia não comporta quaisquer limitações, sejam estas 

decorrentes da própria lei ou dos bons costumes ou da ordem pública. Tratar-se-ia de uma 

sociedade humana que se bastaria com o poder assente na vontade do seu titular, onde os valores 

de coesão social, éticos e morais decorrentes da vida em comunidade deixariam de fazer 

sentido.14 Ora, resulta como ponto assente que a autonomia individual deve ser entroncada com 

ideias de liberdade, sendo que esta é, inevitavelmente, indissociável de um comportamento 

jurídica e valorativamente cunhado. Nestes termos, a autonomia que tem vindo a ser acolhida 

e propugnada pelos defensores da despenalização da eutanásia afasta-se dos fins essenciais que 

a autonomia deve seguir, quais sejam a realização do homem enquanto pessoa ancorada numa 

vontade orientada por valores intransponíveis. 

A este propósito, cumpre ainda chamar à colação o papel que o Estado teria caso a 

eutanásia fosse despenalizada. Nestes termos, ter-se-ia que mudar radicalmente a posição do 

Estado, que passaria a ser uma posição neutra do ponto de vista da sua atuação perante os 

cidadãos. Isto significa que não deveriam existir restrições impostas pelo Estado, uma vez que 

isso desrespeitaria a autonomia individual de cada um. Consequentemente, o Estado deixaria 

de poder proteger ativamente os cidadãos que, por vezes, podem realizar escolhas que os 

prejudiquem. Assim sendo, se obedecermos à premissa de não intromissão nas escolhas de cada 

um, mesmo que estas os afetem e afetem, de um modo geral, toda a sociedade civil, o Estado 

não se pode imiscuir. Por ora, o seu papel passaria a ser meramente passivo, na medida em que 

apenas poderia prevenir que os cidadãos prejudicassem os demais, mas não poderia protege-los 

de se prejudicarem a si próprios. 

 
14 “Se a vontade (a alicerçar o pedido de morte), na sua subjetividade quantas vezes insindicável, fosse o vetor 

justificador do comportamento, então, deixaríamos de ter um critério de determinação de quais os pedidos que são 

ou não legítimos. Advogar a licitude da morte a pedido redundaria, afinal, na desconsideração da própria dignidade 

da pessoa, que passaria a ser disponível e contingente no seio do ordenamento jurídico. Tal posição corresponderia 

a elevar a (mal compreendida) autonomia a decisor absoluto, donde deixaria de haver um limite para qualquer 

pretensa limitação voluntária dos direitos de personalidade. Se alguém sem justificação pode decidir eliminar a 

vida, por maioria de razão o ordenamento jurídico - que se condena a uma mera forma desvaliosa – fica sem 

mecanismos para conter outras pretensões, como por exemplo, amputar um braço ou uma perna por motivos 

estéticos. No fundo, o direito desapareceria, porque perderia o sustentáculo do justo.” – Mafalda Miranda Barbosa, 

op. cit., p. 282.  



17 
 

Tendo isto presente, até que ponto a autonomia poderá configurar um princípio 

intransigente? Será que o Estado não pode impor restrições que não impliquem um vazio de 

opção? Contrariamente, deve advogar-se por um exercício equilibrado da autonomia individual, 

que seja compreendido dentro das limitações que lhe subjazem, sem que isso signifique que 

não exista espaço para o próprio tomar as suas decisões. 

Por outro lado, no que concerne à decisão livre, informada e autónoma que os defensores 

da eutanásia propugnam surgem dúvidas acerca da sua verdadeira autonomia, uma vez que as 

razões por detrás desta escolha podem não ter sido corretamente atendidas e avaliadas, o que 

levará a uma autonomia sem escolha.15 

Isto posto, a autonomia individual deve ser considerada enquanto valor relativo que só 

poderá ser admitido na medida em que não contenda, de forma irreversível, com bens jurídicos 

de valor superior, que não comportam restrições e que não podem ser sujeitos a renúncia pelo 

seu próprio titular. 

  

 
15 Keown has doubts as to whether a euthanasia request can be really informed and autonomous (Keown 2002, 

56). To be sure, anyone will see the relevance of this point, but it is doubtful whether it will convince those who 

do not believe in the intrinsic wrongness of euthanasia. Frequently recurring claims that euthanasia can never be 

fully voluntary invite the question: What if it can? Would euthanasia in that case be permissible? For Keown, it is 

not: “Even if all such requests were truly free there remains the argument that the principle of the inviolability of 

life is of such foundational importance to any civilised society that it should never be compromised” (63; see also 

section 3 above). He and others have powerful reasons for arguing that euthanasia is intrinsically wrong. Against 

that categorical background, the question is whether voluntary euthanasia is any better than nonvoluntary. Of 

course, even nonvoluntary euthanasia involves an autonomous choice, in this case made by others than the patient. 

When the intentional killing of an innocent human being is intrinsically wrong, does it matter whose intention is 

involved? In some religious traditions, suicide is worse than murder and may even be “unforgivable.” When 

someone is killed unexpectedly, some people are even more upset to hear that it was suicide. Thus, to some, 

voluntary euthanasia may be even worse than nonvoluntary. We should probably understand Keown and others to 

make the following claims: (1) Voluntary euthanasia is intrinsically wrong because it means the intentional killing 

of an innocent human. If people really knew what they were asking, and were truly free to choose, many of them 

would shy away. (2) Voluntary euthanasia is extrinsically wrong because it may lead to new acts of euthanasia, 

both voluntary, nonvoluntary, and even involuntary. Whether nonvoluntary and involuntary euthanasia are 

intrinsically more or less wrong than voluntary euthanasia is not made explicit. – Theo A. Boer, “Recurring themes 

in the debate about euthanasia and assisted suicide”, in Journal of Religious Ethics, 35.3., 2007, pp. 539-540 
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3. A inexistência de um direito a pedir para morrer baseado no princípio da dignidade da 

pessoa humana  

 

O problema jurídico qua aqui se convoca é a relação entre a eutanásia e o princípio da 

dignidade humana. Por um lado, temos os defensores acérrimos da eutanásia que pugnam por 

uma dignidade no sentido da existência de um direito a morrer dignamente. Por outro lado, os 

críticos da eutanásia argumentam que admitir a despenalização da mesma é atentar contra a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que não existem vidas indignas de serem vividas. 

Destarte, parece-nos que a este propósito importa relevar o que, de facto, se entende 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, decorre do art. 1.º da Constituição da 

República Portuguesa que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa 

humana”. Isto significa que a dignidade humana é a base de todo o ordenamento jurídico e da 

República Portuguesa. Ela constitui um valor intrínseco à natureza humana, não um estatuto 

que possa ser adquirido posteriormente, uma vez que é um estatuto natural de toda a 

comunidade humana. Ante o exposto, parece-nos que a dignidade humana terá que ser 

compreendida enquanto valor absoluto e não como uma regra, na medida em que não admite 

qualquer exceção ou gradação. Isto porque a dignidade se assume como um lastro de ética que 

enforma toda a ordem jurídica e é nela que todos os direitos fundamentais e também os direitos 

de personalidade encontram o seu fundamento de validade e a sua razão de ser que, por 

conseguinte, os informa.16 Note-se que o princípio da dignidade humana, enquanto princípio 

norteador da nossa Constituição e, consequentemente, da ordem jurídica como um todo, 

pressupõe uma íntima conexão dogmática com a pessoa humana. Esta premissa reflete-se a todo 

o tempo na nossa construção axiológica e permite-nos afirmar que qualquer valor ou bem 

jurídico que pretenda comprimir outro sem respeitar o núcleo duro da pessoa humana, que é a 

sua dignidade, cai.17 Tendo isto presente, não nos parece que este princípio constitucionalmente 

 
16 A este propósito, importa salientar que, tal como refere Castanheira Neves, a dignidade é valor pressuposto «e 

pressupomos esse valor porque a nós próprios nos comprometemos no reconhecimento dele mediante uma (…) 

assunção axiológica (…). O esclarecimento antropológico oferece-nos decerto a condição de possibilidade dessa 

posição axiológica, mas uma tal posição não se infere (não se funda directamente) nesse esclarecimento. (…) 

Estamos, pois, aqui ao nível das “raisons du coeur”» - A. Castanheira Neves, “A Revolução e o Direito – A 

Situação de Crise e o Sentido do Direito no Actual Processo Revolucionário”, in Digesta – Escritos acerca do 

Direito, do Pensamento Jurídico, da sua Metodologia e Outros, I, Coimbra, 1995, pp. 51-239, p. 142. 
17 «A dimensão pessoal postula o valor da pessoa humana e exige o respeito incondicional da sua dignidade. 

Dignidade da pessoa a considerar em si e por si, que o mesmo é dizer a respeitar para além e independentemente 

dos contextos integrantes e das situações sociais em que ela concretamente se insira. Assim, se o homem é sempre 

membro de uma comunidade, de um grupo, de uma classe, o que ele é em dignidade e valor não se reduz a esses 

modos de existência comunitária ou social. Será por isso inválido, e inadmissível, o sacrifício desse seu valor e 

dignidade pessoal a benefício simplesmente da comunidade, do grupo, da classe. Por outras palavras, o sujeito 

portador do valor absoluto não é a comunidade ou a classe, mas o homem pessoal, embora existencial e socialmente 
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basilar do ordenamento jurídico deva ser compreendido como um critério ou como um 

parâmetro que admita restrições, mas sim como um princípio literalmente soberano. 

Posto isto, cumpre agora evidenciar a relação que existe entre a eutanásia e a dignidade 

da pessoa humana, em todas as suas vertentes. Tal como foi dito anteriormente, os 

propugnadores da eutanásia fundam a decisão de pôr termo à vida na dignidade ou qualidade 

dessa mesma vida. Esta perspetiva assenta na ideia de que a vida humana apenas é digna em 

certas circunstâncias, o que nos leva a crer que só em certas circunstâncias é que a vida humana 

será indisponível e inviolável. Nestes termos, poder-se-á afirmar que a dignidade humana nasce 

com o ser humano mas não morre com o ser humano quando este assume uma posição mais 

vulnerável no fim da sua vida. Parece-nos evidente que o direito que se reivindica pelos 

defensores da eutanásia é um direito a morrer quando a sua vida já não é digna.  

Importa ainda salientar que um dos argumentos que aqueles utilizam a par da 

“dignidade” é a qualidade de vida que porventura se deixa de possuir quando estamos perante 

um doente terminal.18 A qualidade de vida é um critério subjetivo, uma vez que é impossível 

determinar o que significa qualidade de vida para cada um de nós e basear um pedido de morte 

num critério subjetivo faz inculcar a ideia de que a vida afinal é mesmo passível de ser violada. 

A este propósito, questiona-se com que critério é que se decide que qualidade de vida é 

suficiente para que a vida dessa pessoa não possa ver violada? Será que o próprio tem o poder 

absoluto de decidir quando é que a sua vida deixa de ser digna? Não será desumano afirmar-se 

que há vidas que já não são dignas de serem vividas? Em que altura e qual é o limite abaixo do 

qual a vida deixa de ser digna e já não vale a pena continuar a envidar esforços para a manter 

até ao seu termo natural? Do ponto de vista jurídico, esta ideia de dignidade humana constitui 

uma incongruência terminológica e não se compagina com o art. 1.º e 24.º da Constituição da 

República Portuguesa, uma vez que se desvirtua do sentido destes preceitos ao estabelecer uma 

ideia de desvinculação à proteção da pessoa, dado que esta pode, unilateralmente, “decidir” 

sobre a sua própria dignidade como se esta fosse um dado adquirido. Porquanto, o termo “morte 

 
em comunidade e na classe. Pelo que o juízo que histórico-socialmente mereça uma determinada comunidade, um 

certo grupo ou uma certa classe não poderá implicar um juízo idêntico sobre um dos membros considerado 

pessoalmente — a sua dignidade e responsabilidade pessoais não se confundem com o mérito e o demérito, o papel 

e a responsabilidade histórico-sociais da comunidade, do grupo ou classe de que se faça parte» - Idem, ibidem, p. 

207. 
18 De acordo com Castanheira Neves, esta perspetiva é inadmissível: «sabe-se da origem histórica do conceito. 

Desde o seu primeiro uso por Nietzsche (que num radical biologismo defendia o abandono da vida desde que inútil 

e com sofrimento), passando pela proposta brutal e, surpreendamo-nos, de um célebre jurista e penalista, nada 

menos nada mais do que Karl Binding, que (…) proclamava que a sociedade teria o direito de libertar-se do peso 

económico de uma vida indigna (…), proposta esta da eutanásia (…) que havia de encontrar consagração nas eis 

eugénicas do nacional-socialismo» - A. Castanheira Neves, “Arguição nas provas de agregação do Doutor José 

Francisco de Faria Costa”, in Digesta, Vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 614. 
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digna” traduz-se num eufemismo que pretende desvalorizar o facto de que esta ideia implica, a 

contrario, que existe uma vida indigna. O reconhecimento da indignidade de uma vida teria 

uma consequência imediata: permitir-se-iam sucessivos atentados à dignidade do homem 

enquanto Pessoa sem que o próprio Direito pudesse impedir. No fundo, estaríamos perante um 

Direito que perderia o sentido civilizacional que o caracteriza e tendia a permitir todos os 

comportamentos que, eufemisticamente, utilizariam a dignidade ou, aliás, a falta desta, para os 

legitimar. Por exemplo, por esta ordem de ideias, a eutanásia involuntária passaria a poder ser 

permitida, ou seja, a eliminação de crianças e adultos deficientes seria legítima.19 Nesta senda, 

o sentido de justiça que está presente no seio jurídico deixaria de ser o pilar do Estado 

Democrático, já que qualquer pessoa no uso das suas faculdades poderia usar o poder emergente 

da sua vontade, considerando que a sua vida seria apenas mais um fardo e, por isso, indigna, 

pelo que estaria legitimado a pedir para morrer como se de um direito fundamental se tratasse. 

Ao invés, os críticos da eutanásia e deste pretenso direito a morrer sustentam que a 

proteção da dignidade da pessoa humana jamais pode implicar atentar contra a vida humana. 

Partindo deste pressuposto e do facto da dignidade humana consistir num elemento conatural à 

Pessoa, parece-nos evidente que quaisquer vicissitudes que ocorram ao longo da vida não têm 

nenhuma implicação na dignidade da pessoa humana, exatamente pelo facto de que a pessoa, 

por ser um ser humano, nasce com dignidade e morre com dignidade, sendo que esta em nada 

se altera ao longo da vida. Ora, admitir que a vida de alguém deixa de ser digna de ser vivida 

significaria que, em consequência, a voluntas de um sujeito poderia ser satisfeita sem 

limitações, o que implicaria um subvertimento jurídico ao nível civilizacional. 

  A este propósito importa clarificar que não é pelo facto de alguém não reconhecer ou 

não querer respeitar a sua própria dignidade que isso tenha que resultar numa desproteção pela 

restante comunidade humana. Aliás, o sentimento de dignidade que cada pessoa experiencia 

não se confunde com qualquer outro e depende de todas as suas experiências e convicções 

pessoais. Por esse motivo, alguém que esteja com uma doença em estado terminal ou com 

qualquer outra que o impeça de ser independente a nível físico ou psicológico, pode considerar 

que já não possui dignidade porque a sua vida depende de outrem.20 Ora, será que pelo facto de 

 
19 «O caso da Holanda, em que a eutanásia se encontra legalizada desde 2002, parece servir de exemplo elucidativo. 

(…) Desta forma, dementes e até crianças têm sido sujeitos a eutanásia: estes factos constam dos relatórios oficiais 

e dos trabalhos de revisão entretanto publicados.» - Walter Osswald, Sobre a Morte e o Morrer, Lisboa, Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, 2013, p. 60. 
20 «A experiência acumulada revela que uma porção considerável dos pedidos de morte provém de pessoas que 

receiam constituir um pesado encargo, de ordem psicológica ou financeira, para os seus familiares, por se tornarem 

dependentes. Assim, pessoas com diagnósticos infaustos, como de doença de Alzheimer ou de outro tipo de 

demência, doença neurológica degenerativa (esclerose lateral amiotrófica ou múltipla, etc.), situação oncológica 

adiantada, podem ser tentadas a pedir eutanásia, por receio das incapacidades e sofrimento que poderão vir a 
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o próprio presumir que a sua vida já não tem dignidade que nós devemos desrespeitar um dos 

princípios mais valiosos do ser humano que é a dignidade humana enquanto princípio norteador 

e ínsito a qualquer Pessoa por todo o tempo que esta estiver viva?  

Portanto, partindo da premissa kantiana de que as pessoas devem ser consideradas como 

um fim em si mesmas21, parece-nos que uma sociedade humanitária se deve reger por valores 

e princípios que contribuam para uma plenitude de proteção e cuidado em todas as suas 

valências. Por outro lado, permitir limitar este princípio da dignidade da pessoa humana 

consoante as circunstâncias e a voluntariedade da pessoa seria colocar em causa todas as 

restrições a direitos de personalidade que a ordem jurídica impõe. Outrossim, seria pôr em causa 

a própria ordem jurídica, que perderia o étimo axiológico que a predica e o próprio sentido do 

justo. 

  

 
experimentar e/ou para poupar um cônjuge, uma filha, os familiares em geral à dura, penosa e sacrificial tarefa de 

cuidar de um doente deste tipo até à sua morte natural. Também se verificam pedidos de eutanásia por parte de 

pessoas que entendem que a sua dignidade pessoal será atingida gravemente se tiverem de usar fraldas ou se 

dependerem de outros para tarefas simples, como as de higiene pessoal. Apesar de tantas possíveis motivações, os 

verdadeiros pedidos de eutanásia são raros, o que não surpreende, dada a fortíssima e primitiva vontade de viver 

ou de sobreviver que habita a área instintiva da espécie humana.» - Walter Osswald, Morte a pedido: o que pensar 

da eutanásia, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2016, pp. 33 e 34. 
21 «No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em 

vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não 

permite equivalente, então tem ela dignidade. (…) aquilo porém que constitui a condição só graças à qual qualquer 

coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, 

isto é dignidade.» - Immanuel Kant, “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, traduzido por Paulo Quintela, 

in 70 Textos Filosóficos, Edições 70, 2007, p. 70. 
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4. O risco da rampa deslizante ou slippery slope 

 

Isto posto, cumpre evidenciar uma das consequências fácticas da possível 

despenalização da eutanásia, o que só por facilidade argumentativa se concebe.  

A eventual despenalização da eutanásia condicionará, a breve prazo, um beneplácito em 

relação a outras formas de eutanásia, nomeadamente uma eutanásia “presumida” baseada num 

juízo de probabilidade ou, até, uma eutanásia involuntária. Esta ilação não é, de todo, algo 

impensável ou impossível de acontecer. Basta-nos olhar para a experiência alheia22 neste aspeto 

para nos apercebermos de que a derivação da permissão da eutanásia resulta numa aceitação de 

outras formas de eutanásia que não a voluntária. Isto significa que, a breve prazo, passaria a ser 

aceite a eutanásia a pedido de terceiros e até a eutanásia involuntária daqueles que seriam 

apenas mais um fardo para o Estado e para a família.  

  Tendo isto presente, poder-se-á afirmar que a exceção da eutanásia lograria transformar-

se numa regra, uma vez que os pacientes mais vulneráveis e em condições que necessitam de 

mais cuidados tenderiam a julgar que talvez a eutanásia fosse, de facto, a melhor opção para 

não causarem transtorno a ninguém. A eutanásia resultaria, afinal, num pretenso dever de 

morrer em certas circunstâncias, ou seja, a reivindicação de um suposto direito resultaria num 

dever para os pacientes que se encontrem nessas condições. Ora, a despenalização da eutanásia 

 
22 «The Dutch experience is, in fact, a powerful example of what can be called the 'practical' slippery slope: of 

what can happen in practice when voluntary euthanasia is accepted by the courts and by the medical profession. 

However, it is also worth exploring what can be called the 'theoretical' slippery slope: the theoretical reasons why, 

in particular, non-voluntary euthanasia might be accepted, once voluntary euthanasia has been accepted. To 

explore these reasons, we will need to return to the definition of euthanasia with which we began. Euthanasia was 

defined as the intentional shortening of life, by act or omission, on the grounds that it is not worth living. It may 

be objected that the doctor who performs euthanasia need not make a judgement on the value of the life of the 

patient who is killed. The doctor may simply ascertain that the patient has requested euthanasia, and perform it 

simply on the basis that this is what the patient wants. However, in practice few doctors would perform euthanasia 

just because the patient wants it. If a patient was temporarily depressed, but was otherwise in reasonable health, 

we would expect even a pro-euthanasia doctor to refuse to end a life which he or she would see as having value. 

Doctors are not, after all, mere tools to be used by their patients, but professional people with some responsibility 

for evaluating what they are asked to do. A doctor who supports euthanasia will therefore distinguish between 

those patients who have reason to want to die, because their lives are not worth living, and those patients who do 

not have reason to want to die, because their lives are worth living, in the doctor's estimation. While the doctor 

may defend euthanasia in terms of the autonomy of the patient, he or she in fact believes that only some patients - 

namely, those whose lives are not worth living - should be helped to exercise autonomy by choosing to be killed.10 

However, if some human lives are not worth living, as euthanasia advocates believe, not all these lives not worth 

living will have owners who are competent to choose. If a patient's life has no value, but the patient is mentally 

disabled and cannot consent to euthanasia, it is not clear there is anything to stand in the way of our killing the 

patient, at least if the relatives give their consent. It is therefore not surprising that many supporters of voluntary 

euthanasia also support (whether openly or discreetly) non-voluntary euthanasia. For if death is either a benefit, or 

at least no harm, why should we deny it to those who cannot request it? The practical slide from voluntary to non-

voluntary euthanasia has in this way a theoretical basis in the notion that some human lives have no value, and 

may be ended on those grounds. » - Helen Watt, Euthanasia: Unpacking the Debate, Linacre Centre for Healthcare 

Ethics, 2002, pp. 2 e 3 
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concede uma permissibilidade relativamente a outros comportamentos que antes eram tidos 

como proibidos mas que, com esta liberalização, se tornariam sindicáveis, como por exemplo 

a eutanásia em pessoas em estado de depressão profunda ou até crianças com malformações.23 

A este propósito, parece-nos que esta despenalização tornar-se-ia apenas mais um fator que 

promoveria a eugenia de uma forma disfarçada de ato de compaixão. Note-se que estas 

consequências não são alarmistas ou precoces, são atrocidades que a nossa sociedade tem vindo 

a manter e, igualmente, a ocultar, esquecendo-se da proteção da vida humana e não da proteção 

daqueles que são apenas mais um encargo. Assim sendo, admitir a despenalização da eutanásia 

apenas permitiria uma involução civilizacional encoberta pela aclamada benevolência da morte 

a pedido.  

Porquanto, «haveria assim uma deriva notável: de rigorosamente pessoal e autónoma, a 

eutanásia deslizaria para involuntária e heterónoma, ou seja, evoluiria de modo precisamente 

oposto ao que é apresentado e certamente desejado pelos proponentes da despenalização.»24 

  

 
23 No contexto da legalização da prática da eutanásia ou do suicídio assistido uma das preocupações recorrentes 

tem sido a do alargamento dos critérios clínicos para incluir outros grupos da sociedade que não estavam 

contemplados na legislação inicial. Vários estudos têm documentado o efeito da rampa deslizante (em inglês 

slippery-slope effect) nos Países Baixos (Holanda) e na Bélgica. Isto significa que nestes países, mesmo que a 

legislação tenha sido formulada com indicações muito restritivas e precisas, as regulamentações posteriores foram 

progressivamente alargadas e, por fim, muitas vezes anuladas pela prática corrente. Um dos indicadores desta 

rampa deslizante mais referidos nesses estudos é o abuso da sedação paliativa terminal (na Holanda), com alguns 

médicos a afirmar terem iniciado a sedação profunda e contínua com a intenção de provocar uma overdose nos 

doentes para antecipar a morte. Na Holanda, a NVVE - Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde 

(Associação Holandesa para um Fim de Vida Livre) propôs que a eutanásia e o suicídio assistido sejam possíveis 

para pessoas deprimidas e nos estádios iniciais de demência, quando o doente ainda é capaz de formular um pedido 

explícito. De facto, neste país, em 2013, a eutanásia foi realizada em 97 doentes com demência e em 42 doentes 

com doenças psiquiátricas, segundo dados da Regional Euthanasia Review Committees. A legislação holandesa 

também permite que os médicos ponham fim à vida de recém-nascidos, se nascerem com problemas tão graves 

que o termo da vida seja considerado a melhor opção. Outro indicador apontado é o facto de na Bélgica, desde a 

introdução da lei em 2002, já terem sido propostos mais de 25 projectos de alargamento do âmbito da lei. 

Recentemente o Parlamento belga votou que as crianças e os adolescentes também podem receber a eutanásia ou 

o suicídio medicamente assistido. Um estudo de 2014 revelou que o suicídio assistido na Suíça está cada vez mais 

associado a mulheres em situações que podem indiciar maior vulnerabilidade - como viver sozinha ou divorciada 

-, mas também a indivíduos que completaram o ensino superior e com boa posição socioeconómica. – STOP 

eutanásia, Uma definição por dia: efeito da rampa deslizante, 2017. 
24 Walter Osswald, Morte a pedido: o que pensar da eutanásia, p. 41. 
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CAPÍTULO III 

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

1. Responsabilidade contratual ou extracontratual 

 

No que concerne ao instituto da responsabilidade civil em geral, importa salientar o 

facto de que a responsabilidade radica na própria essência do ser pessoa, ou seja, a pessoa é 

responsável porque é livre e esta responsabilidade não pode ser vista como um mero limite à 

liberdade. Ora, a responsabilidade deve ser entendida como uma atualização da própria 

liberdade e uma reafirmação da pessoalidade, em que a pessoa é responsável perante o outro e 

em relação com o outro. Ao nível do direito civil, a ideia de responsabilidade projeta-se no 

instituto da responsabilidade civil. Nesta senda, a ideia principal que subjaz a este instituto é 

que, quando uma pessoa é civilmente responsável, irá reparar o dano que gerou com o seu 

comportamento. 

No âmbito da responsabilidade civil médica, tendo presente que o regime da 

responsabilidade civil em hospitais públicos ou em clínicas ou consultórios privados é 

diverso,25 adrega, pois, de, para efeitos de um cabal esclarecimento da problemática, destrinçar 

dois tipos de responsabilidade civil: contratual e extracontratual, aquiliana ou delitual. Ora, e 

na linha de Miguel Teixeira de Sousa, a responsabilidade civil médica “é contratual quando 

existe um contrato, para cuja celebração não é, aliás, necessária qualquer forma especial, 

entre o paciente e o médico ou uma instituição hospitalar e quando, portanto, a violação dos 

deveres médicos gerais representa simultaneamente um incumprimento dos deveres 

contratuais (…). Em contrapartida, aquela responsabilidade é extracontratual quando não 

 
25 «O regime da responsabilidade civil em hospitais públicos ou em clínicas ou consultórios privados é diverso. 

Os tribunais administrativos são competentes para julgar os litígios relativos a hospitais públicos e a lei aplicável 

é o DL 48051, 21/11/1967, relativo à responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas colectivas 

públicas, visto que a medicina pública é considerada um acto de gestão pública. Aqui os profissionais de saúde 

estão protegidos face a uma acção de responsabilidade civil, visto que, segundo o art. 2º do DL 48051, o hospital 

responde perante o paciente lesado no caso de o profissional de saúde ter agido com culpa. Em caso de culpa leve 

o profissional de saúde não é chamado a responder. O funcionário só responde, em via de regresso, se tiver agido 

com negligência grosseira, isto é, “com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se achavam 

obrigados em razão do cargo.” Só existe responsabilidade pessoal e directa do médico quando ele tiver actuado 

com dolo (aqui a administração hospitalar responde solidariamente) ou “quando tiver excedido os limites das suas 

funções” (art. 3º DL 48051, 21/11/1967). É este o entendimento da doutrina maioritária, que veio a ser acolhido 

pelo Ac. (acórdão) do Tribunal Constitucional 5/2005.» - André Dias Pereira, “Breves notas sobre a 

responsabilidade médica em Portugal, in Revista Portuguesa do Dano Corporal, Ano XVI, n.º 17, Novembro 

2007, p. 12 
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existe qualquer contrato entre o médico e o paciente e, por isso, quando não se pode falar de 

qualquer incumprimento contratual, mas apenas, como se refere no art. 483º, nº 1, do Código 

Civil, da violação de direitos ou interesses alheios (como são o direito à vida e à saúde)”.26  

Posto isto, parece-nos que quando o médico se obriga a prestar cuidados médicos de 

saúde ao doente, mediante o pagamento de um montante pecuniário previamente acordado, 

estamos perante um contrato, ainda que meramente consensual (art. 219.º do CC27) e sem 

exigências formais, mediante o qual o médico garante a assistência médica necessária ao 

doente, de acordo com as legis artis. Neste sentido, este contrato consensual é, sobretudo, 

caracterizado pelo seu cariz eminentemente pessoal, uma vez que a relação de confiança que se 

estabelece entre o doente e o médico configura o elemento decisivo deste contrato e, para além 

disso, é de execução continuada, em regra, sinalagmático e oneroso.28 Nesta senda, esta 

contratualização da relação médico-paciente aventa um contrato de prestação de serviços, tal 

como este é definido no art. 1154.º do CC -“Contrato de prestação de serviço é aquele em que 

uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual 

ou manual, com ou sem retribuição”, aplicando-se as regras próprias do contrato de mandato, 

previstas nos artigos 1157.º e seguintes, por força dos artigos 1154.º e 1156.º, dado que a lei 

civil não regula o contrato de prestação de serviços médicos em especial. Assim sendo, ter-se-

á que assumir que o contrato que aqui se estabelece advém do trabalho intelectual do médico e 

o “resultado” a que a alude a norma não pode ser entendido como a cura em si, mas os cuidados 

de saúde.29 

Assim sendo, em regra, a obrigação a que o médico se vincula constitui uma obrigação 

de meios e não de resultados, ou seja, o médico obriga-se a atuar diligentemente de acordo com 

as legis artis, empregando todos os meios necessários que um médico normalmente prudente e 

diligente utilizaria para prover aos melhores cuidados de saúde possíveis (v.g., a obrigação do 

médico em utilizar as ferramentas necessárias ao tratamento que vai realizar). Ao invés, a 

obrigação de resultado traduz-se num compromisso do próprio médico em alcançar um 

 
26 Miguel Teixeira de Sousa, “Sobre o Ónus da Prova nas Acções de Responsabilidade Civil Médica”, in Direito 

da Saúde e Bioética, Lisboa, 1996, edição da AAFDUL, p. 127. 
27 Daqui em diante, a referência de artigos sem indicação do diploma a que pertencem, pressupõe a sua integração 

no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/96, de 25 de Novembro, com as sucessivas alterações que 

lhe foram introduzidas. 
28 João Álvaro Dias, “Procriação Assistida e Responsabilidade Médica”, in Stvdia Ivridica, n.° 21, Boletim da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1996, págs. 221 e 222 
29 Álvaro Rodrigues, “Reflexões em torno da responsabilidade civil dos médicos”, in Direito e Justiça, Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Volume XIV, 2000, Tomo 3, p. 182. 
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determinado resultado (v.g., a obrigação do médico em ler convenientemente as análises 

clínicas, sob pena de incorrer num erro de diagnóstico).30 

Isto posto, importa salientar a principal diferença entre a responsabilidade contratual e 

a aquiliana. Ora, a responsabilidade civil contratual ocorre quando o ato ilícito que a 

fundamenta constitui a violação de uma “obrigação emergente dos contratos, de negócios 

unilaterais ou da lei”31 (art. 798.º) e caracteriza-se pela inversão do ónus da prova, uma vez 

que é aqui imposta ao devedor a prova de que agiu sem culpa no incumprimento ou 

cumprimento defeituoso da obrigação (art. 799.º)32. Por outro lado, na responsabilidade 

extracontratual, a ilicitude do ato manifesta-se com a violação de direitos absolutos ou de 

disposições legais destinadas a proteger interesses alheios ou, ainda, no abuso de direito (art. 

485.º), sendo que aqui cabe ao lesado a prova da culpa do lesante (art. 487.º, n.º 1). Em qualquer 

caso, a culpa é apreciada com base num critério abstrato, ou seja, “pela diligência de um bom 

pai de família, em face das circunstâncias de cada caso”, conforme preceitua o n.º 2 do art. 

487.º, aplicável à responsabilidade contratual ex vi n.º 2 do art. 799.º.  

 
30 « (…) os profissionais da medicina, em regra, não se comprometem a garantir a cura dos pacientes, mas, tão 

somente – o que, aliás, já não é pouco-, a empregar os meios técnicos, de modo correto, na intenção de promover 

o bem-estar dos mesmos. Assim, o sucesso de um tratamento terapêutico poderá ou não ocorrer. Isoladamente, 

porém, este fator não deve ser usado como parâmetro de identificação dos danos compensáveis. Na maior parte 

das vezes, os médicos assumem uma obrigação de meio e não de resultado. Deste modo, mesmo que a intervenção 

médica não produza o resultado terapêutico esperado, o paciente não poderá, por esta simples razão, exigir uma 

compensação pelos danos sofridos. Será, pois, ante a verificação de que a intervenção médica não logrou o êxito 

pretendido, por força de um comportamento negligente ou, mesmo, doloso, que o sujeito lesado terá a possibilidade 

de pleitar um ressarcimento. Em alguns domínios mais sensíveis, no entanto, pode não ser suficiente que o 

profissional de saúde faça tudo o que estiver ao seu alcance a fim de garantir o sucesso da prestação prometida. 

Nestes ditos domínios, o referido profissional pode vir a ser responsabilizado, se não assegurar a consumação do 

próprio resultado. Exemplo clássico de uma intervenção médica que pode dar origem à obrigação de resultado é a 

cirurgia estética (…)» - Carla Gonçalves, A Responsabilidade Civil Médica: um problema para além da culpa, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2008, págs. 28 e 29. 
31 Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, 9.ª ed., pág. 537 
32 Na esteira de Carneiro da Frada, nas obrigações de meios, há que fazer a distinção entre a finalidade da 

obrigação, dirigida ao resultado pretendido, e o conteúdo estruturante do próprio dever objetivo de diligência ou 

de cuidado, sendo que a falta de cumprimento da obrigação ou o seu cumprimento defeituoso se aferem não pelo 

respetivo escopo, mas sim em função do teor daquele dever. Tal distinção torna-se, pois, essencial para equacionar 

a distribuição do ónus probatório sobre os pressupostos da responsabilidade civil emergente da falta de 

cumprimento ou do cumprimento defeituoso no quadro de uma obrigação de meios, nomeadamente em sede do 

disposto no artigo 799.º, n.º 1, do CC. Quando a obrigação é de meios ou de diligência, segundo Carneiro da 

Frada:  “… é então ao devedor que compete identificar e fazer provar a exigibilidade de tais meios ou da diligência 

(objectivamente) devida. A presunção de culpa tende portanto a confinar-se à mera censurabilidade pessoal do 

devedor. Por outras palavras, se a falta de cumprimento carece de ser positivamente demonstrada pelo credor 

lesado, esta exigência traduz-se aqui, em termos práticos, na demonstração da ilicitude da conduta do devedor. 

Tudo isso comporta a formulação do art.º 799.º, n.º 1, do CC. Nas obrigações de meios, (…) dada a ausência de 

um resultado devido, não é suficiente que o credor demonstre a falta de verificação do resultado. Ele tem sempre 

de individualizar uma concreta falta de cumprimento (ilícita). Dada a índole da obrigação, carece de demonstrar 

que os meios não foram empregues pelo devedor ou que a diligência prometida com vista a um resultado não foi 

observada.” – Manuel A. Carneiro da Frada, Direito Civil - Responsabilidade Civil – O Método do Caso, 

Almedina, 2006, págs. 81 e 82. 
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A natureza da responsabilidade civil médica pode ser, simultaneamente, extracontratual 

e contratual, na medida em que o mesmo facto pode constituir uma violação de um contrato e 

um facto ilícito lesivo do direito absoluto à vida ou à integridade física. Tendo isto presente, 

poder-se-á afirmar que existe um núcleo de convergência entre a responsabilidade contratual e 

extracontratual no que à responsabilidade civil médica diz respeito. Nesta senda, a vexata 

quaestio será indagar sobre qual tipo de responsabilidade civil deverá ser mobilizada quando a 

situação concreta nos remete para ambas. Ora, a este respeito, existem duas teorias consideradas 

pela doutrina e pela jurisprudência: a teoria da consunção e a teoria do cúmulo das 

responabilidades. 

De acordo com a teoria da consunção, o regime da responsabilidade contratual consome 

o da extracontratual, por aquele ser a solução mais ajustada aos interesses do lesado e a mais 

conforme ao princípio geral da autonomia privada.33 

Ao invés, na esteira de Mafalda Miranda Barbosa que segue, nesta matéria, o Doutor 

Teixeira de Sousa, temos a teoria do concurso de títulos de fundamentação de uma mesma 

pretensão indemnizatória, em que «(…) poder-se-ia aventar a ideia de escolha de um regime 

em detrimento de outro ou, em alternativa, possibilitar, em homenagem a uma tendência de 

protecção da vítima, a conjugação de regras de ambos, sem que isso nos faça resvalar para o 

cúmulo material das indemnizações”34. 

Embora a teoria da consunção seja uma solução com algum arrimo junto da nossa 

jurisprudência35, parece-nos que a teoria do cúmulo de responsabilidades tem um alcance maior 

no que concerne à tutela do lesado e também se encontra sobejamente refletida na 

jurisprudência.36 

Todavia, embora o modelo de responsabilidade civil seja diferente na responsabilidade 

extracontratual e contratual, são idênticos os pressupostos constitutivos da responsabilidade 

civil, a saber: o facto controlável pela vontade do homem, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo 

 
33 Almeida Costa, Direito das Obrigações, 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 551-552. 
34 Mafalda Miranda Barbosa, “Notas esparsas sobre responsabilidade civil médica – Anotação ao acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Maio de 2003”, in Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito de Saúde, 

Ano 4, n.º 7, 2007, p. 132. 
35 Vide, v.g., o acórdão do STJ de 22 de setembro 2011, processo n.º 674/2001.PL.S1 relator Bettencourt de Faria; 

acórdão do STJ de 07 de março de 2017, processo n.º 6669/11.3TBVNG.S1, relator Gabriel Catarino; acórdão do 

STJ de 2 de junho de 2015, processo n.º 1263/06.3TVPRT.P1.S1, relator Maria Clara Sottomayor. 
36 Acórdão do TRP de 8 de março de 2019, processo n.º 26936/15.6T8PRT.P1, relator Fernanda Almeida; acórdão 

do STJ de 7 de outubro de 2010, processo n.º 1364/05.5TBBCL.G1, relator Ferreira de Almeida; acórdão do STJ 

de 26 de abril de 2016, processo n.º 6844/03.4TBCSC.L1.S1, relator Silva Salazar. 
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de causalidade entre o facto e o dano. Ora, ainda que de uma forma não aprofundada, importa 

alinhavar alguns aspetos sobre estes pressupostos.  

Para que haja ilicitude, culpa ou dano é necessário, antes de mais, um facto. Não se trata 

aqui de qualquer facto, mas de um facto humano voluntário37, controlável ou dominável pela 

vontade, um comportamento ou conduta humana. Essa conduta tanto pode consistir numa ação 

que viole o dever geral de abstenção ou de não intervenção na esfera do titular do direito 

absoluto, como numa omissão ou abstenção. Tratando-se da responsabilidade delitual a 

obrigação de indemnizar recai, total ou parcialmente, sobre o agente que praticou o facto ilícito 

e culposo.38 

Ora, para que os danos ou prejuízos gerem a obrigação de indemnizar será necessário 

que tais prejuízos sejam juridicamente relevantes. No âmbito da responsabilidade delitual essa 

relevância traduz-se na ilicitude do facto. É preciso, contudo, precisar em que consiste a 

ilicitude e, aqui, o art.º 483º descreve duas formas de ilicitude. Deste modo, para além de limitar 

o arbítrio do julgador na definição das condutas antijurídicas, procura-se auxiliar o intérprete-

aplicador na árdua tarefa de delimitar o campo de atuação ilícita daquelas zonas de 

comportamento que, ainda que danosas, são toleradas ou indiferentes à ordem jurídica. Tal 

como foi dito anteriormente, resulta do art, 483.º que um facto será ilícito quando violar o direito 

absoluto de terceiro ou quando violar uma norma destinada a proteger interesses alheios. Note-

se que o legislador foi mais abrangente na previsão da violação de direitos de outrem, visto que 

em relação à violação de interesses protegidos impõe que exista uma disposição legal específica 

que proteja o interesse individual. Esta opção justifica-se: é que, à partida, e historicamente, a 

ordem jurídica só tutela direitos e não interesses. 

Para que o facto ilícito gere responsabilidade é necessário que o autor tenha agido com 

culpa, é esse o nexo de imputação na responsabilidade delitual. A culpa traduz-se numa 

reprovação ou censura da conduta desrespeitadora dos interesses tutelados pelo direito, num 

juízo de censura ético-jurídico. Por ora, há culpa quando a pessoa devia ter agido de uma 

maneira e age de outra, sendo que o padrão considerado é o “bonus pater familiae” (o homem 

medianamente sensato e diligente). Assim sendo, se se verificar que a pessoa se desviou do 

 
37 Facto voluntário reporta-se apenas àqueles atos suscetíveis de serem objetivamente domináveis ou controláveis 

pela vontade; basta a possibilidade de controlar o ato ou omissão e não uma conduta (ou a sua omissão) orientada 

para o fim danoso 
38 Embora não seja objeto do nosso estudo, uma vez que não se aplica à responsabilidade civil médica, a 

responsabilidade pelo risco ou objetiva, em que existe responsabilidade independentemente de culpa nos casos 

expressamente previstos na lei (artigos 499.º e seguintes), a obrigação de indemnizar pode advir de facto natural, 

facto praticado pelo responsável ou até facto praticado pelo lesado. 
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padrão que era exigido ao homem médio, age com culpa. A culpa pode revestir duas 

modalidades distintas, nos termos do art.º 483º, nº 1: dolo ou mera culpa/negligência. O dolo 

corresponde à modalidade mais grave de culpa, sendo a sua conduta mais severamente 

censurável por via da maior ligação existente entre a vontade do agente e a produção do facto. 

Dentro do dolo podemos distinguir três hipóteses: dolo direto, em que o agente representa a 

conduta ilícita e quer provocar o dano; dolo necessário, em que o agente não quer diretamente 

provocar o dano (querendo, antes, atingir outro fim), mas representa-o como consequência 

necessária da sua conduta ilícita e nem por isso deixa de agir e, por último, dolo eventual, em 

que o agente representa o dano apenas como um efeito possível ou provável da sua conduta, 

mas conforma-se, isto é, adere mentalmente, ao resultado doloso. A negligência ou mera culpa 

representa uma menor ligação entre a vontade do agente e a produção do facto, resultando numa 

menor censurabilidade da conduta. No fundo, nos casos de negligência o lesante atou com 

descuido, leviandade, falta de zelo, mas não aderiu ao resultado danoso, não acredita na sua 

verificação e só por isso não tomou as necessárias providências para o evitar. Também no 

âmbito da negligência é possível distinguir entre negligência consciente e inconsciente: na 

primeira, o agente representa o resultado, mas confia, por leviandade ou precipitação, que ele 

não se produzirá e na segunda o agente não representa sequer que o resultado da sua conduta, 

por descuido, imperícia, leviandade. 

A este propósito, importa frisar que a questão de saber se há ou não culpa do agente é 

uma verdadeira questão de direito, que se relaciona com o grau de diligência exigível ao sujeito, 

pelo que pode, e deve, haver recurso desta matéria para o Supremo Tribunal de Justiça. Por 

exemplo, estando perante uma situação de perigo de morte em relação a um terceiro, o grau de 

diligência exigível a um médico é muito maior do que a um cidadão comum.  

Ante o exposto, é possível concluir que ilicitude e culpa pressupõem juízos autónomos: 

a primeira analisa a conduta em abstrato, sendo os comportamentos valorados em relação a uma 

generalidade pessoas. Ao invés, o juízo de culpa analisa a conduta em concreto, valorada em 

relação àquele indivíduo particular e tendo em conta as circunstâncias envolventes. 

Posto isto, um dos pressupostos centrais para que se possa aferir da responsabilidade 

civil é o dano, que poderá ser considerado, em sentido lato, como a violação de direitos ou 

interesses alheios que merecem a tutela do ordenamento jurídico. Ora, na linha de Manuel 

Carneiro da Frada, bem se compreende que o dano não é qualquer prejuízo sentido ou afirmado 

por alguém como tal. Apesar da ordem jurídica não o definir em geral, ele deve justificar-se 

pela aplicação de critérios normativos, alicerçando-se numa ponderação da ordem jurídica e 



30 
 

não segundo juízos de compreensão empírica. Ora, o dano em si poderá revestir diferentes 

naturezas: dano patrimonial e dano não patrimonial ou moral; danos diretos e indiretos, entre 

outros.39   

No que ao nosso estudo nos concerne, importa destrinçar os danos patrimoniais dos 

danos não patrimoniais, correspondendo os primeiros ao impacto causado pelo dano real na 

esfera patrimonial do lesado, ou seja, são suscetíveis de avaliação pecuniária. Nos termos do 

n.º 1 do art. 564.º do CC, os danos patrimoniais podem ainda assumir uma e duas modalidades: 

danos emergentes e lucros cessantes. Os danos emergentes referem aos bens e/ou direitos de 

que o lesado era já titular, aquando da lesão, enquanto os lucros cessantes pretendem compensar 

o lesado pela privação de oportunidades, numa lógica de prejuízos futuros.40 

Por outro lado, os danos não patrimoniais são danos que, pela sua gravidade, merecem 

a tutela do direito, mediante o pagamento de uma compensação (n.º 1 do art. 496.º do CC). Ao 

nível da responsabilidade médica, os danos causados ao paciente tanto podem ser de ordem 

patrimonial como não patrimonial. Ora, o dano causado a um paciente na sua saúde e, em bom 

rigor, no seu corpo, constitui um dano não patrimonial, ressarcível nos termos do art. 496.º41 

Concomitantemente, o paciente pode sofrer perdas patrimoniais inerentes à sua perda de 

capacidades que o impossibilita de trabalhar, o que constitui danos patrimoniais.42 

Isto posto, imporá analisar o último pressuposto inerente à responsabilidade civil, qual 

seja, o nexo de causalidade entre o facto e o dano. Por ora, não basta que haja um dano e não 

basta que haja um comportamento ilícito e culposo, é necessário que aquele dano resulte 

daquele comportamento ilícito e culposo. Assim sendo, o nexo de causalidade constituir-se-á 

pela ligação que, a existir, nos permitirá estabelecer a ligação entre o comportamento ilícito e 

culposo, por um lado, e o dano, por outro lado. Nesta senda, uma vez que este não é o objeto 

central do nosso estudo, não nos podemos debruçar sobre as inúmeras teorias que existem sobre 

esta matéria, pelo que iremos adotar a teoria da causalidade adequada, sendo esta aceite pela 

doutrina maioritária e, ainda que indiretamente, pelo teor do art. 563.º que estabelece que a 

obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não 

teria sofrido se não fosse a lesão. Neste sentido, segundo o acórdão do Supremo Tribunal de 

 
39 Para mais desenvolvimentos, vide J. Antunes Varela, op. cit., pp. 597 a 602. 
40 A lei civil prevê ainda a ressarcibilidade de danos futuros, desde que estes sejam previsíveis. Não o sendo, 

difere-se para momento ulterior a fixação da indemnização (n.º2 do art. 564.º do CC).   
41 Filipe Albuquerque de Matos, “Traços distintivos e sinais de contacto entre os regimes da responsabilidade civil 

contratual e extracontratual. O caso particular da responsabilidade civil médica”, in Lex Medicinae, Revista 

Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 11, 2014, n.º 21-22, pp. 30 a 33 
42 João Álvaro Dias, “Procriação assistida e responsabilidade médica”, in Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia 

Ivridica, Coimbra, Coimbra Ed., 1996, pp. 385 e ss 
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Justiça de 07 de março de 201743, o artigo 563.º «(…) consagra a teoria da causalidade 

adequada na sua formulação negativa, proposta por Ennecerus-Lehman, segundo a qual a 

condição deixará de ser causa do dano sempre que ela seja de todo indiferente para a produção 

do mesmo, e só se tenha tornado condição dele em virtude de outras circunstâncias, sendo pois 

inadequada à sua produção. À luz desta teoria, não serão ressarcíveis todos e quaisquer danos 

que sobrevenham ao facto causador do resultado danoso, mas tão só os que ele tenha realmente 

ocasionado, ou seja, aqueles cuja ocorrência com ele esteja numa relação de adequação 

causal. Por outras palavras, dir-se-á que o juízo de adequação causal tem que assentar numa 

relação intrínseca entre o facto e o dano, de modo que este decorra como consequência normal 

e típica daquele, ou seja, que corresponda a uma decorrência adequada do mesmo.» 

Assim sendo, para podermos indagar se a aquela conduta é, em abstrato, adequada à 

produção de um determinado dano, ter-se-á que que «determinar, de acordo com um juízo de 

prognose póstuma, para o qual se terão em conta os dados da experiência e aquilo que o agente 

efectivamente conhecia, se é normal e adequado que daquela conduta resulte um dano daquele 

tipo».44 Por ora, importa ainda salientar que o nexo de causalidade tem de avaliado numa dupla 

vertente: «na verdade, não estando provado, numa perspectiva naturalística ou fáctica, o nexo 

de causalidade, não há sequer suporte factual para avançar para a apreciação no plano jurídico, 

isto é, para a apreciação da adequação causal (entre o facto e o dano). Dizendo de outro modo: 

não estando provada, no plano fáctico, a existência do nexo de causalidade, não pode 

obviamente afirmar-se, no plano jurídico, que o facto é causa adequada do dano.”45. 

Isto posto, em traços gerais e em súmula, para se configurar uma situação de 

responsabilidade civil do médico, é necessário que se verifique um comportamento ativo ou 

passivo do agente; que tal comportamento viole o dever de atenção e cuidado próprios da 

profissão médica, tendo em conta o profissional medianamente sensato e diligente, tornando-

se ilícito; tal conduta tem de ser imputada subjetivamente ao médico, a título de culpa ou 

negligência; tal comportamento levou a um comportamento danoso, patrimonial ou moral e, 

por último, tem de existir um nexo de causalidade entre o ato médico e o dano sofrido.46 

 

 
43 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07 de março de 2017, processo n.º 6669/11.3TBVNG.S1, relator 

Gabriel Catarino. 
44 Mafalda Miranda Barbosa, “Notas esparsas sobre responsabilidade civil médica”, op. cit., p. 143. 
45 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de fevereiro de 2009, processo n.º 08B3652, relator Santos 

Bernardino. 
46 António José dos Santos Lopes de Brito; José Manuel Subtil Lopes Rijo, Estudo Jurídico da Eutanásia em 

Portugal, op. cit., p.119. 
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2. A responsabilidade civil do médico no âmbito da prática da eutanásia 

 

2.1. Os deveres inerentes ao médico “medianamente prudente e diligente” e os bens 

jurídicos lesados quando há uma intervenção não autorizada 

 

A atuação médica, no seu estado puro, propende para um caminho positivo, no sentido 

de procurar, no âmbito das legis artis, uma solução médica que vá ao encontro das necessidades 

do paciente em questão, encetando todas as diligências necessárias à concretização desta 

premissa. 

Ora, partindo deste pressuposto, é possível concluir que apenas quando o médico incorre 

num erro grave ou é negligente na sua atuação é que poderemos levantar a problemática da 

responsabilidade civil, em qualquer das suas vertentes. Nesta senda, deparando-nos com uma 

destas duas situações, em que as legis artis não foram cumpridas, ter-se-á que ponderar, por um 

lado, o dever de cuidado ou de informação que possa ter sido violado pelo médico e, por outro 

lado, os bens jurídicos que foram violados com uma intervenção não autorizada. 

Isto posto, na relação médico-paciente e aquando de qualquer intervenção médica, 

estamos perante os mais elevados bens jurídicos inerentes à pessoa: direito à vida, à saúde, 

integridade física e moral. Assim sendo, qualquer médico, no exercício da sua profissão terá de 

atuar diligentemente, adotando os procedimentos e técnicas que são esperados de um médico 

“médio” e, cumulativamente, terá de respeitar as legis artis. Ora, este dever de cuidado é um 

reflexo do direito à saúde constitucionalmente consagrado no art. 64.º da CRP e decorre do n.º 

8 do art. 4.º do CDM, que estabelece que “O médico deve cuidar da permanente atualização 

da sua cultura científica e da sua preparação técnica, sendo dever ético fundamental o 

exercício profissional diligente e tecnicamente adequado às regras da arte médica.”. Por 

exemplo, haverá uma omissão do dever de cuidado ou uma omissão do dever de diligência 

inerente ao profissional médico quando este, durante uma intervenção cirúrgica, se esquece de 

um instrumento cortante dentro do corpo do doente e, após a referida intervenção não confere 

se o número dos instrumentos que utilizou é o mesmo que existia antes da intervenção. 

Por outro lado, mas simultaneamente, o profissional de saúde terá sempre o dever de 

informar e esclarecer o paciente acerca do diagnóstico, da terapêutica e do prognóstico da 

doença. Este dever está expressamente consagrado no art. 19.º do CDM47 e decorre também da 

 
47 (Esclarecimento do médico ao doente) 
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Lei de Bases da Saúde, que confere aos utentes o direito a “ser informados sobre a sua situação, 

as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado” – cfr. Alínea e) 

do n.º 1 da Base XIV.  

Neste sentido, parece-nos que o dever de informação e esclarecimento consiste numa 

informação clara, concisa e completa que permita ao paciente ver a sua situação clínica 

cabalmente esclarecida, sendo que este último, perante a informação disponibilizada pelo 

médico, ainda poderá suscitar questões que julgue pertinentes, enquanto credor da informação. 

Por este motivo é que, na esteira de Sónia Moreira da Silva, entendemos que informação e 

esclarecimento estão intimamente conexionados mas são independentes entre si, a vez que a 

informação resulta da iniciativa do médico e o esclarecimento da iniciativa do paciente.48 Na 

sequência do direito à informação surge o consentimento informado, figura que pode constituir 

uma causa de exclusão de ilicitude da responsabilidade civil médica, como veremos adiante. 

Posto isto, importa agora salientar quais os bens jurídicos lesados aquando de uma 

intervenção médica não autorizada. Ora, na esfera da responsabilidade civil médica, estamos a 

tratar dos bens jurídicos mais elevados inerentes à pessoa humana, quais sejam, o direito à vida, 

à saúde, à integridade física e moral.49 Assim sendo, estes bens jurídicos constituem os direitos 

mais importantes que podem estar em conflito na relação médico-paciente e são aqueles que o 

profissional médico deve ter sempre presentes aquando da sua atuação, para que a sua relação 

com o paciente não possa ficar defraudada.  

 
1 - 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. 

2 - 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. 

3 - 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. 

4 - O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do doente, a sua capacidade de compreensão e o seu 

nível cultural. 

5 - 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. 
48 Enquanto que “(…) o primeiro pressupõe um cumprimento espontâneo por parte do devedor, o segundo refere-

se ao dever de prestar informações no seguimento de questões colocadas pelo credor da informação” – Cfr. Eva 

Sónia Moreira da Silva, Da Responsabilidade Pré-Contratual por Violação dos Deveres de Informação, Coimbra, 

Almedina, 2003, p. 70. 
49 Como ensina Faria Costa (O Perigo em Direito Penal, p. 530 ss.) apud André Gonçalo Dias Pereira (Direitos 

dos pacientes e responsabilidade civil médica, Coimbra, Coimbra Editora, 2015, pp. 131 e 132), “as leges artis 

medicinae visam não apenas a “manutenção ou a diminuição dos bens jurídicos [designadamente a vida e a 

integridade física], como também prosseguem a finalidade de aumentarem esses bens jurídicos”. Donde, 

deveremos exigir não apenas uma postura negativa ou defensiva, mas mesmo uma atitude positiva e afirmativa no 

que respeita à proteção dos bens de personalidade. É essa aliás a lição do Direito Civil: os direitos de personalidade 

impõem à contraparte não apenas uma obrigação passiva universal, mas um dever geral de respeito.” 
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Assim sendo, o direito à vida, já amplamente debatido anteriormente, é protegido pela 

tutela geral da personalidade resultante do art. 70.º do CC, pelo que o médico terá sempre, em 

primeiro lugar, de respeitar a vida humana e a dignidade do paciente enquanto pessoa.  

Para este efeito, o profissional de saúde terá de respeitar as legis artis inerentes à sua 

profissão e, por conseguinte, prestar os cuidados médicos necessários a qualidade que se exige. 

Ora, o art. 5.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos diz-nos que “o médico que 

aceite o encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga -se à prestação dos melhores 

cuidados ao seu alcance, agindo sempre com correção e delicadeza, no intuito de promover ou 

restituir a saúde, conservar a vida e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente 

nos doentes sem esperança de cura ou em fase terminal, no pleno respeito pela dignidade do 

ser humano.”. Este é um preceito que espelha o ideal médico que nos propomos a defender 

neste estudo e que preferimos designar não como qualidade dos cuidados médicos, mas sim 

como um critério abstrato para delinear o médico medianamente diligente, tal como define, por 

contraposição, a ilicitude nos casos de responsabilidade médica. 

Por outro lado, mas intimamente conexionados temos, como bens jurídicos passíveis de 

serem lesados aquando de uma intervenção não autorizada, a integridade física e moral que 

resultam também do art. 70.º do CC e constituem um corolário lógico do direito à integridade 

pessoal, constitucionalmente consagrado no art. 25.º da CRP.50  

Ora, a integridade física acarreta, por um lado, como condição da licitude de uma 

intervenção médica na integridade física dos pacientes, que estes consintam nessa ingerência e 

que esse consentimento seja prestado de forma esclarecida, consciente e informada, isto é, 

estando conscientemente informados dos dados relevantes em função das circunstâncias do 

caso. Este dever do profissional de saúde de informar o paciente e, consequentemente, obter 

um consentimento informado constitui a premissa lógica para que a integridade moral do 

paciente também possa ser respeitada. 

Por outro lado, o dever de respeito pela integridade física dos pacientes implica também 

o cumprimento do dever objetivo de diligência ou de cuidado, imposto pelas leges artis, dever 

que integra a necessidade de, no decurso da intervenção médica, tudo fazer para não afetar a 

integridade física do paciente. Parece-nos que, em suma, quando não há consentimento para a 

prática do ato médico, o que está em causa é o direito à autodeterminação sobre o próprio corpo. 

Tendo isto presente, colocam-se diversas questões de índole ética e jurídica quando nos 

 
50  “(Direito à integridade pessoal) 

1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável.” 
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questionamos acerca da licitude ou ilicitude de uma intervenção médica não autorizada em sede 

de responsabilidade civil médica. Para além das tradicionais causas de exclusão de ilicitude que 

serão posteriormente equacionadas, coloca-se a questão de saber se o profissional médico, 

aquando de uma intervenção que tem como único intuito minorar o sofrimento do paciente, se 

encontra estritamente vinculado a um “pacto” realizado entre si o paciente no sentido de não 

realizar tratamentos que prolonguem a vida do mesmo.  

Ora, está na disponibilidade do paciente recusar tratamentos indicados pelos médicos 

(cfr. art. 24.º do CDOM), mas será que é aceitável que o médico medianamente diligente se 

encontre vinculado a cumprir este propósito mesmo quando só num momento muito posterior 

se aperceba de que esta não era a conduta que deveria ter adotado? Será que esta prestação a 

que o médico se encontra adstrito, em sentido negativo, e a produção do resultado a que está 

colimada não implica uma série de esforços e sacrifícios de grande intensidade?  

É certo que o médico em questão, perante esta recusa por parte do paciente, se pode 

afastar e ser outro médico a acompanhar este paciente.  

Todavia, o sacrifício pessoal a que o referido médico se sujeitou, ao evitar tratamentos 

que, de acordo com a sua experiência e de acordo com as legis artis, seriam cruciais para que a 

saúde e a vida do doente não fossem postas em causa, parece-nos que constitui uma excessiva 

restrição à liberdade médica e uma excessiva vinculação do médico aos desígnios do paciente 

que possam colocar a sua própria vida em perigo. 

Por outro lado, importa também ressalvar que, no âmbito da relação médico-paciente, 

estes não deverão acordar ou clausular um contrato atípico entre eles que estabeleça uma 

renúncia antecipada do paciente a, no futuro, caso algo corra mal, interpor uma ação de 

responsabilidade civil médica. Neste sentido, na linha de António Lopes de Brito e José Lopes 

Rijo, «no domínio do Direito Civil, será válido um acordo entre médico e paciente em que este, 

antes de iniciado o tratamento, renuncie a interpor qualquer ação de responsabilidade civil, ou 

limite o alcance de uma possível indemnização?»5152.  

Posto isto, perante uma intervenção não autorizada, ter-se-á que ter em consideração 

uma série de fatores e de riscos que nos permitam aferir da existência ou não de 

 
51 António José dos Santos Lopes de Brito; José Manuel Subtil Lopes Rijo, op. cit, p. 119 
52 Ibidem, “ O dever dos médicos é o de empregar todos os meios a fim de obter a cura. A responsabilidade médica 

nasce apenas de erro ou negligência grave. Decorre daí que o médico, de certa forma, goza de uma cláusula tácita 

de irresponsabilidade na proporção da margem de erro tolerada pela imperfeição da própria ciência. Ora, seno hoje 

entendimento pacífico da doutrina portuguesa que a pessoa humana está fora do comércio, nunca poderão ser 

válidos os contratos que a tenham por objecto, pelo que devem entender-se como inoperantes as cláusulas de 

irresponsabilidade que violem direitos inalienáveis, como o direto à vida.”  
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responsabilidade civil médica. Em primeira instância, ter-se-á que apreciar a relação de 

causalidade existente entre o facto ilícito e o dano resultante desse facto, sendo que, em muitas 

situações, só a causalidade normativa é que pode resolver devidamente o problema. 

Posteriormente, ter-se-á que avaliar as consequências desse resultado danoso nos bens jurídicos 

considerados: a vida do paciente, a sua integridade física e moral e, concomitantemente, a sua 

saúde. Por outro lado, importa também ter em consideração se esta intervenção ocorreu 

intencionalmente, por ação, ou se, ao invés, ocorreu enquanto desvio aos deveres de vigilância 

e cuidado a que o médico estava adstrito.  

Assim sendo, compreende-se que a conclusão pela responsabilidade civil médica e a 

consequente reparação ou reconstituição da situação anterior ao dano depende de inúmeras 

variáveis que, no caso concreto, se podem mostrar extremamente difíceis de avaliar e 

comprovar. 
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2.2. Eventuais causas de exclusão da ilicitude – em especial, o consentimento do lesado 

 

A invocação da responsabilidade civil do médico pressupõe que não existam causas 

justificativas de uma intervenção médica não autorizada que excluam a sua ilicitude, enquanto 

pressuposto da verificação da responsabilidade civil. Assim sendo, existem causas de exclusão 

da ilicitude (ação direta, legítima defesa, estado de necessidade e consentimento do lesado) que 

podem ser passíveis de justificar o ato lesivo praticado pelo profissional médico.  

No que ao nosso estudo diz respeito, a causa de exclusão da ilicitude mais relevante será, 

por ora, o consentimento do lesado, pelo que será sobre esse que nos debruçaremos 

detalhadamente.  

Ora, uma intervenção médica não autorizada configura uma violação objetiva do direito à 

integridade física e moral do paciente e, como tal, gera responsabilidade civil do médico. 

Todavia, aquela intervenção poderá tornar-se lícita se previamente justificada com o 

consentimento livre, consciente e esclarecido do lesado (excecionam-se desta regra geral os 

casos em que o consentimento é dispensado, nomeadamente nas hipóteses legalmente previstas 

no nº 2 do art. 156º CP53). 

O consentimento do lesado e, mais concretamente, do paciente, deve ser prestado de 

uma forma livre, informada e, simultaneamente, deve ser esclarecido. Na esteira de José Rui 

Costa Pinto, o consentimento informado poderá ser definido como “o assentimento livre e 

esclarecido que deve ser prestado por qualquer pessoa relativamente a quaisquer atos médicos 

que lhe digam respeito, tenham eles a finalidade preventiva ou de diagnóstico, terapêutica ou 

de experimentação”.54 

  

 
53 (Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários) 

2 - O facto não é punível quando o consentimento:  

a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a 

saúde; ou  

b) Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se outro diferente por se ter 

revelado imposto pelo estado dos conhecimentos e da experiência da medicina como meio para evitar um perigo 

para a vida, o corpo ou a saúde;  

e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança que o consentimento seria recusado.» 
54 José Rui Costa Pinto, Bioética para todos, Braga, Editorial A.O., 2006, p.50. 
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Do ponto de vista jurídico-civilístico, reitera-se a tutela constitucional conferida ao direito 

à integridade física e moral do paciente, enquanto direitos de personalidade, sendo que o Código 

Civil institui uma tutela geral da personalidade no art. 70.º CC, uma vez que nos refere que a 

“a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua 

personalidade física e moral”. Ora, este preceito não limita o seu alcance aos direitos de 

personalidade especificamente consagrados, tendo a doutrina e a jurisprudência essa tarefa de 

admissão e delimitação.55 Assim sendo, na esteira de Höster, o direito de personalidade geral, 

previsto no n.º 1 o art. 70.º do CC, “visa a realização da autodeterminação e defende contra 

intervenções ou limitações injustificadas, abrange todos os casos dos direitos de personalidade 

que não são especialmente protegidos pelos arts. 72.º a 80.º. Assim, refere-se ao direito à vida, 

ou seja, o direito a não ser privado da vida contra a vontade, à liberdade e integridade de 

consciência, à integridade física e psíquica (!),  à liberdade, à honra, à imagem social e de 

carácter, à saúde e aos repouso, à autodeterminação quanto aos dados pessoais no contexto 

da informática, à protecção contra a manipulação genética e, por fim, a uma morte digna”.56 

Porquanto, o consentimento tem que ser devidamente informado, ou seja, o paciente tem 

de saber exatamente todas as vicissitudes da sua doença, os riscos e possíveis tratamentos. 

Apenas tendo isto presente, é que poderá existir a possibilidade de consentimento, enquanto 

direito de personalidade, que será o limite de qualquer intervenção médica injustificada que 

possa colocar em risco o direito à vida e à integridade física e moral do paciente. Para além 

disso, exige-se, também, um consentimento livre e esclarecido, sob pena de se violar o n.º 1 do 

art. 70.º do CC e, consequentemente, gerar-se responsabilidade civil extracontratual os termos 

do art. 483.º do CC. 

Tendo isto presente, uma intervenção ou tratamento médico-cirúrgico que representem 

uma ofensa à integridade física e moral do doente, requerem o consentimento do paciente para 

que a sua ilicitude possa ser excluída nos termos da conjugação dos arts. 340.º e 81.º do CC.   

Ora, no domínio do consentimento, vigora o princípio da liberdade declarativa57 previsto 

no art. 217.º do CC, segundo o qual o declarante, em regra, dispõe de todos os meios que lhe 

servem para se fazer entender.58 Assim sendo, de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 

mencionado, “A declaração negocial pode ser expressa ou tácita: é expressa, quando feita por 

 
55 Abílio Neto, Código Civil Anotado,16ª Ed. Revista e Atualizada, Lisboa, Ediforum, Edições Jurídicas Lda., 

2009, p.51 
56 Heinrich Ewald Hörster, A Parte Geral do Código Civil Português: Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, 

Livraria Almedina, 2007, p. 259 a 260. 
57 Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, II, p. 129. 
58 Heinrich Ewald Hörster, op. cit., p. 434 
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palavras, escrito ou qualquer outro meio directo de manifestação da vontade, e tácita, quando 

se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam”. Neste sentido, poder-se-á 

concluir que a principal diferença entre o consentimento expresso e tácito é que, no primeiro, 

existe uma manifestação inequívoca da vontade de quem o presta, ao passo que no 

consentimento tácito essa manifestação de vontade é meramente indutiva, indireta. Ora, tal 

como nos refere Höster,“uma declaração de vontade tácita é portanto uma manifestação 

indireta de vontade que se baseia num comportamento concludente do declarante. O 

comportamento destina-se principalmente (ou simultaneamente) a outro fim, mas permite a 

conclusão no sentido da existência da vontade negocial.”59 

Ora, de iure constituto, poder-se-á afirmar que o consentimento do paciente para a prática 

do ato médico pode ser expresso ou tácito, nos termos do art. 217.º do CC. O consentimento 

expresso ocorrerá quando o paciente, por escrito, oralmente ou através de gestos ou sinais, 

presta o seu consentimento para a prática do ato médico. Ao invés, será tácito quando, com toda 

a probabilidade, decorrente de fatos concludentes, que se reportem à lesão consentida, se possa 

deduzir que o paciente prestaria o seu consentimento. Todavia, parece-nos que em matérias tão 

sensíveis como as intervenções médicas, não será de todo aceitável um consentimento 

meramente tácito.  

Ora, para a prática de um ato médico, será sempre exigível um consentimento informado 

e, para que este seja verdadeiramente válido e eficaz tem que ser prestado de forma livre, ou 

seja, desprovido de vícios da vontade e sem divergência entre a vontade e a declaração. Todavia, 

a este respeito, parece-nos que, no caso concreto da relação médico-paciente e de todo o 

ambiente em que estes estão envolvidos, não raras vezes esta análise da validade do 

consentimento não é realizada de forma rigorosa. Ora, pode acontecer que o paciente manifeste 

a sua intenção de prestar expressamente o seu consentimento e, concomitantemente, esteja sob 

efeito de medicamentos, de drogas ou álcool. Para além disso, o paciente pode estar a manifestar 

a sua vontade com base em ameaças ou coação moral realizadas por profissionais de saúde ou 

por algum familiar ou ainda pode estar sujeito a perturbações emocionais que afetem a sua 

esfera volitiva. Neste sentido, existem inúmeros fatores que podem condicionar ou manipular 

a vontade do paciente num determinado sentido que, em circunstâncias normais, não seria o 

desejado. Assim sendo, parece-nos que a análise do consentimento deve ser muito mais rigorosa 

e detalhada por forma a não aceitar consentimentos induzidos por algo ou alguém e que sejam 

perniciosos para a saúde do paciente. Ora, tendo isto presente, constata-se que a análise da 

 
59 Ibidem. 
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validade do consentimento é, muitas vezes, uma tarefa difícil e subjetiva que pode estar sujeita 

a diversas ambiguidades, pelo que se deve exigir sempre60 um consentimento expresso para que 

a real e efetiva vontade de quem consente se torne, pelo menos, mais clara. 

Posto isto, de acordo com o n.º 1 do art. 81.º do CC, a limitação voluntária dos direitos 

de personalidade, in casu, do direito à integridade física e moral nas intervenções médicas, 

implica que esta limitação não seja contrária aos princípios da ordem pública. Por outro, quando 

esta limitação voluntária é legal, é livremente revogável, ainda que com a obrigação de 

indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte (art. 81.º, n.º 2). Este 

consentimento configura um consentimento autorizante em que estamos perante a atribuição de 

um poder jurídico de agressão a outra pessoa, sendo que a pessoa que consente tem o poder de, 

a qualquer momento, revogar o consentimento prestado, sem prejuízo da obrigação de 

indemnizar. Do ponto de vista de Orlando de Carvalho, as intervenções médicas em benefício 

alheio, como por exemplo, os casos dos ensaios clínicos e de doação de órgãos, são incluídas 

neste tipo de consentimento. Vejamos, a título meramente exemplificativo, o caso de alguém 

que pretende doar um rim a uma pessoa desconhecida e, para tanto, presta o seu consentimento 

no sentido de um médico proceder a esse transplante de órgãos, conferindo-lhe, portanto, um 

poder de agir, ou seja, um poder de agressão. Todavia, a certa altura, antes da intervenção, o 

paciente recebe a notícia de que um seu familiar afastado precisa de um rim. Ora, gera-se aqui 

um conflito interno no próprio paciente que se vê obrigado a fazer uma escolha. Como o 

consentimento foi autorizante, se o paciente revogar o seu consentimento poderá ter de 

indemnizar a pessoa que estava à espera do seu rim, no caso de lhe terem sido criadas legítimas 

expectativas, nos termos do n.º 2 do art. 81.º do CC. Parece-nos que, o facto de o paciente ter 

noção de que, caso pretenda revogar o seu consentimento, terá de indemnizar a pessoa que 

estava à espera do seu rim, limita a sua vontade e, consequentemente, a revogabilidade do 

consentimento. Nessa medida, e contrariamente ao defendido por Orlando de Carvalho, André 

Dias Pereira defende que os casos de intervenções em benefício alheio não devem ser incluídos 

 
60 «Há alguns casos, na legislação portuguesa, em que se exige um consentimento expresso, ou explícito, 

afastando-se, pois, a regra geral que admite o valor declarativo das declarações tácitas. “Quando a lei obriga a uma 

declaração expressa parece de entender que ela quis referir-se a uma declaração, tanto quanto possível inequívoca 

– a uma declaração explícita e segura”. A prestação de um consentimento expresso significa, assim, para o agente 

médico, a obtenção de uma manifestação de vontade inequívoca decorrente da declaração correspondente do 

paciente através de um meio directo e explícito. O legislador impõe este tipo de declaração nos casos de 

intervenções mais graves ou de possíveis consequências laterais muito desvantajosas. (…) É indubitável a hipótese 

de consentimento para a participação de ensaios clínicos, já que a própria lei afirma que este deve ser livre, 

esclarecido, expresso e dado por esrito (art. 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 97/94).» - André Gonçalo Dias Pereira, 

O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente, Estudo do Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 

2004, p. 478. 
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no consentimento autorizante, sob pena de limitarem a prestação do consentimento e a livre 

revogabilidade do mesmo.61 

Neste sentido, acolhemos a posição de André Dias Pereira. Parece-nos que, 

independentemente de o paciente estar a autorizar uma intervenção médica em seu benefício 

ou em benefício geral ou alheio, deve ter sempre a possibilidade de se arrepender do 

consentimento prestado em momento anterior e revoga-lo. Ora, esta possibilidade só deve ser 

considerada efetivamente válida quando este direito de revogabilidade do consentimento é 

inteiramente livre, ou seja, quando é desprovido de qualquer consequência. Assim sendo, o 

paciente deve ser livre de revogar o seu consentimento sem que essa decisão acarrete qualquer 

tipo de consequência que possa alterar a sua vontade, como seja a obrigação de indemnizar 

prevista no n.º 2 do art. 81.º CC. No mais, está em causa uma intervenção que afetará o direito 

à integridade física e moral do paciente de forma irreversível, pelo que este ato não deve ser 

tomado com leviandade e, por isso, o consentimento não deve estar sujeito a qualquer limitação 

que comprima e pressione a vontade intrínseca do paciente.  

Por outro lado temos o consentimento tolerante, constante do art. 340.º do CC. Dispõe o 

n.º 1 do artigo mencionado que o ato lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha 

consentido na sua lesão. Assim sendo, temos um ato ilícito em que a sua ilicitude pode ser 

afastada pelo consentimento do lesado. Contrariamente ao consentimento autorizante, que 

confere um poder jurídico de agressão, aqui não se atribui este poder. O que acontece é que, 

perante uma agressão, a sua ilicitude é suscetível de ser excluída se for prestado consentimento. 

Ora, o termo agressão deve ser entendido, na linha de Diana Coutinho, num sentido amplo, 

como o ato ou omissão que, praticado sem consentimento (do paciente), pode lesar a sua 

integridade física e moral, o seu direito a dispor sobre o próprio corpo, a sua autodeterminação 

e liberdade pessoais.62 Neste sentido, este consentimento tolerante, enquanto causa de exclusão 

da ilicitude, permite que uma intervenção médica seja realizada após o consentimento do 

paciente. Todavia, importa ressalvar que, tendo em conta a irrenunciabilidade dos direitos de 

personalidade, apenas se pode consentir algumas limitações ao exercício e, ainda assim, desde 

que o consentimento não seja contrário à lei ou contrário aos princípios de ordem pública (n.º 

2 do art. 81.º do CC) de tal forma que possam colocar em causa a tutela constitucional do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
61 Dias Pereira, André Gonçalo, op. cit., p. 132. 
62 Diana Sofia Araújo Coutinho, Responsabilidade Civil Médica: uma breve reflexão sobre o regime jurídico do 

consentimento informado no direito civil, Universidade do Minho, Escola de Direito, 2015, p.66 
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Por último, embora não tenha relevância direta no objeto do nosso estudo, importa apenas 

frisar que existe também o consentimento vinculante, que assume um cariz excecional e 

irrevogável, em que a pessoa que consente se vincula juridicamente, nos termos gerais dos 

negócios jurídicos (arts. 230.º e ss. e 406.º do CC). Neste caso, tal como refere André Dias 

Pereira63, não se atribui um poder de lesão, “mas tão-só uma disposição normal e corrente de 

direitos de personalidade que não se traduzem numa limitação ao exercício desses direitos, 

nos termos do art. 81.º, n.º 2, do CC”.64 

Posto isto, o consentimento informado configura um direito que existe em qualquer 

relação médico-paciente, sendo que, aquando da sua violação, não há qualquer outro fator que 

impeça que o médico seja civilmente responsável. Ora, a violação do consentimento informado 

é, simultaneamente, uma violação dos bens jurídicos tutelados pelo art. 70.º do CC, tal como, 

por exemplo, a integridade física e moral do paciente e o direito à vida. Assim sendo, a violação 

consentimento informado enforma a responsabilidade civil do médico, nos termos do n.º 1, 1.ª 

parte do art. 483.º do CC e, por outro lado, a sua responsabilidade disciplinar por violar um 

dever deontológico, constante dos arts. 19.º e 20.º do CDOM.  

Portanto, mesmo que inexista qualquer relação contratual entre o médico e o paciente, a 

violação do consentimento informado configurará sempre a violação de um direito de outrem, 

nos termos do n.º 1 do art. 483.º do CC, que responsabilizará o médico e, consequentemente, 

este será responsável pelo ressarcimento dos danos não patrimoniais causados ao paciente pela 

violação, por exemplo, da sua integridade física, sendo que o ónus da prova recairá, 

evidentemente, sobre o médico. 

Por outro lado, podemos ter um consentimento expresso ou tácito sendo que, tal como já 

foi mencionado, a nossa posição é que todo e qualquer consentimento tem de ser prestado de 

forma expressa, uma vez que estamos perante uma área do domínio sensível, onde a avaliação 

da esfera volitiva é sempre dúbia. Por isso, ainda que estejamos perante um consentimento 

expresso isso não significa que seja um consentimento realmente informado, livre e esclarecido 

que permita excluir a ilicitude. Como se poderá compreender, o facto de o paciente, num 

determinado momento, assinar um papel que confirma o seu consentimento, não poderá 

significar, sem mais, que a sua vontade é exatamente aquela que está espelhada num papel ou 

aquela que o paciente, numa determinada ocasião exprime oralmente. Importa mais uma vez 

 
63 André Dias Pereira, op. cit., p. 133. 
64 Um exemplo da prestação deste consentimento é o caso do contrato de aleitamento que recai sobre um elemento 

orgânico destacável e caducável, em que estamos perante um contrato juridicamente vinculante. 
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salientar que os bens jurídicos aqui tutelados e os princípios a eles inerentes são de extrema 

relevância.  

Tendo isto presente, torna-se óbvia a necessidade da livre revogabilidade do 

consentimento, a todo o tempo, nos termos do n.º 2 do art. 81.º do CC, com a ressalva de que, 

no nosso entendimento, a obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas 

expectativas da outra parte não deve ser aplicada neste tipo de situações, uma vez que o facto 

de o paciente saber que teria de indemnizar o médico se voltasse atrás na sua palavra 

consubstanciar-se-ia numa limitação da sua vontade. 

Isto posto, cumpre apenas aplicar a problemática do consentimento informado enquanto 

causa de exclusão da ilicitude ao paradigma da eutanásia. Tendo em conta todas as vicissitudes 

inerentes à validade e eficácia do consentimento informado e, bem assim, todas as limitações 

que podem existir em torno da análise do mesmo, parece-nos que a prestação de consentimento 

do paciente para que o médico o possa eutanasiar surge como algo que vai para além do alcance 

desta figura do consentimento.   

Por vezes, o paciente depara-se com uma situação que, no âmbito da sua realidade 

quotidiana, é completamente utópica e que o faz sair da sua zona de conforto no que diz respeito 

à sua capacidade para realizar uma escolha informada e ponderada. Ora, neste tipo de situações, 

o paciente pode estar dominado por medos ou, até, pela ignorância, mesmo que o médico o 

tenha informado e esclarecido convenientemente. É neste conjuntura que o paciente pode ser 

chamado a consentir, de iure constituto, para ser eutanasiado. Ora, a capacidade do paciente 

para consentir não é, de todo, semelhante à capacidade negocial prevista no Código Civil, uma 

vez que a análise da capacidade para consentir terá que se ruma análise casuística, tendo em 

conta inúmeros fatores tais como o histórico do paciente, as mudanças que possam ter ocorrido 

na sua vida, etc.  

Posto isto, parece-nos que, no caso da eutanásia ou do suicídio assistido, a prestação de 

consentimento do paciente não deve ser acolhida com leviandade. Todavia, para que não seja 

acolhida com leviandade, não basta haver uma dupla análise ou o consentimento revestir um 

carácter expresso e escrito. Trata-se da violação do direito mais importante do ser humano, do 

direito à vida, que em qualquer circunstância deveria ser considerado irrenunciável. A este 

propósito, fazemos nossas as palavras de João Loureiro, que nos alerta para o facto de que “a 

tutela da personalidade humana individual implica a protecção não só no apogeu físico e 
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racional da vida de um indivíduo mas também do seu decaimento em situações de vida humana 

dita “vegetativa”»65.  

No entanto, caso assim não se entenda, o que por mero dever de raciocínio se acolhe, o 

consentimento informado do paciente neste tipo de circunstâncias jamais pode ser aceite sem 

que seja reverificado quantas vezes seja necessário e avaliado por diversas pessoas diferentes, 

com a certeza absoluta de que as circunstâncias não se alteraram e com a certeza de que o 

paciente não está sujeito a qualquer tipo de pressão, coação ou constrangimento. Perguntamo-

nos: não será isto uma constatação idílica e utópica? Assim sendo, consideramos que o 

consentimento, neste tipo de casos, nunca poderia ser válido.  

Isto posto, a questão que se coloca é a da eventual responsabilidade do médico por atuar 

no corpo do paciente – curando-o ou tratando-o – contra a sua vontade, uma vez que, em rigor, 

o paciente “queria” morrer. É aqui que se colocam problemas ético-jurídicos fundamentais, a 

implica a diferença entre matar e deixar morrer. Ora, ética e juridicamente, matar é 

completamente proibido, mas deixar morrer, de forma natural, não é, pelo que o médico pode 

deixar o paciente morrer, caso inexistam meios ou tratamentos possíveis de retardar a sua morte. 

Todavia, a este propósito, embora não tenhamos tempo de abordar este assunto 

detalhadamente, poder-se-ia lançar mão de outras causas de justificação, como seja o estado de 

necessidade, para justificar o ato médico que tenta retardar a morte do paciente.  

Posto isto, parece-nos que o valor da vida humana deverá ser, em qualquer circunstância, 

considerado o valor máximo e, como tal, não poderá constituir um dano gerador de 

responsabilidade civil do profissional médico. A este propósito, cumpre evidenciar uma recente 

decisão do BGH,66 na qual se discutiu se a própria vida pode ser entendida como um dano sendo 

que, no caso concreto, o filho de um doente demandou o médico que havia tratado o seu pai no 

fim da sua vida, exigindo uma indemnização pela continuidade de uma vida inútil, que 

constituía um dano não patrimonial. O Supremo Tribunal Alemão considerou que “a vida 

humana, sendo o bem jurídico mais digno, merece sempre conservação, não podendo ser feito 

por um terceiro qualquer juízo acerca do seu valor. Em caso algum é possível ver a vida como 

um dano.”67 

 
65 João Carlos Loureiro, “Metáfora do Vegetal ou Metáfora do Pessoal? – Considerações jurídicas em torno do 

Estado Vegetativo Crónico”, in Cadernos de Bioética, 8, p. 34. 
66 BGH VI ZR 13/18, de 2 de abril de 2019, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=VI%20ZR%2013/18&nr=95016 
67 Mafalda Miranda Barbosa, “Vida como um dano: breve reflexão”, in Revista de Responsabilidade Civil, Ano 1, 

2019, p. 1175 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=VI%20ZR%2013/18&nr=95016
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=VI%20ZR%2013/18&nr=95016
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2.3. O problema da relevância ou irrelevância das diretivas antecipadas de vontade 

 

As diretivas antecipadas da vontade são reguladas pela Lei n.º 25/2012 (adiante 

simplesmente designada por LDAV), de 6 de julho, designadamente sob a forma de testamento 

vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento 

Vital (RENTEV). No art. 2.º da referida lei encontra-se esclarecido o conceito e o âmbito das 

diretivas antecipadas, sendo que as mesmas “ (…) designadamente sob a forma de testamento 

vital, são o documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no 

qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou inabilitada por 

anomalia psíquica, manifesta antecipadamente a sua vontade consciente, livre e esclarecida, 

no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja receber, no caso de, 

por qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e 

autonomamente.”. Resulta da conjugação do art. 2.º e 4.º da referida lei que apenas os maiores 

de idade e os capazes de prestar o seu consentimento consciente, livre e esclarecido se 

encontram em condições para celebrar um testamento vital, sendo excluídos os menores de 

idade e os interditos ou inabitados por anomalia psíquica. Também aqui o consentimento 

assume um papel preponderante enquanto requisito de celebração de um testamento vital.  

O âmbito do testamento está fixado no n.º 2 do art. 1.º e aquele é, em regra, um documento 

escrito, assinado presencialmente perante um perante funcionário devidamente habilitado do 

Registo Nacional do Testamento Vital ou notário (n.º 1 do art. 3.º da LDAV), e pode conter 

declarações antecipadas da vontade a respeito de tratamentos que deseja68 ou não receber, 

antecipando uma realidade hipotética de poder vir a ser incapaz de, no futuro, tomar decisões 

sobre si próprio. 

O art.5.º da LDAV estabelece os limites destas diretivas e considera-as inexistentes 

quando “sejam contrárias à lei, à ordem pública ou determinem uma atuação contrária às boas 

práticas; b) Cujo cumprimento possa provocar deliberadamente a morte não natural e evitável, 

tal como prevista nos artigos 134.º e 135.º do Código Penal; c) Em que o outorgante não tenha 

expressado, clara e inequivocamente, a sua vontade.”. Ora, tendo isto presente, poder-se-á 

 
68 Na linha de João Loureiro, defendemos que a diretiva antecipada da vontade pode consistir numa autorização 

antecipada para um determinado tratamento, desde que este, no momento da sua prática, seja medicamente 

indicado – João Loureiro, “Saúde no fim da vida: entre o amor, o saber e o direito”, in Revista Portuguesa de 

Bioética, n.º 4, abril/maio, 2008, p. 70-71: “normalmente, pensa-se nas directivas antecipadas como um 

instrumento adequado para indicar o tipo de tratamentos que não devem ser iniciados ou devem cessar. No 

entanto, o seu objecto compreende também a indicação de cuidados que o paciente pretende que lhe sejam 

prestados.” 
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afirmar que esta lei foi de encontro ao estabelecido no art. 81.º CC a propósito da limitação 

voluntária dos direitos de personalidade, uma vez que se a diretiva antecipada for contrária à 

lei, à ordem pública ou às boas práticas considera-se inexistente. Neste sentido, e tendo em 

conta o objeto do nosso estudo, uma diretiva antecipada que refira que, numa situação de 

cancro, em que a esperança de vida é muito pouca, o paciente deseja recorrer à eutanásia ou ao 

suicídio assistido não pode ser considerada válida, uma vez que, como vimos, é ilegal e 

contrária aos princípios da ordem pública. Nestes termos, a diretiva antecipada que tenha este 

conteúdo deve ser desprovida de toda e qualquer relevância.  

Neste sentido, parece-nos que o consentimento que aqui se presta não é atual, pelo que o 

paciente em questão já poderia ter outra opinião sobre o assunto, tendo em conta, por exemplo, 

a evolução da medicina. Portanto, a assunção, sem mais, de que uma declaração da paciente 

prestada há anos atrás deve ser considerada pode trazer inúmeros danos ao paciente. Para além 

disso, o paciente, quando confrontado com uma situação de luta contra a dor e a morte, pode 

mudar a sua opinião em relação à recusa de tratamentos que, no passado e fora da situação, 

julgava ser a decisão mais correta. Assim sendo, parece-nos que, nestes casos, as diretivas 

antecipadas da vontade ficam desprovidas de relevância prática. 

Reflexo do mencionado anteriormente é o n.º 2 do art. 6.º da LDAV, que nos refere que 

as diretivas não devem ser respeitadas quando “se comprove que o outorgante não desejaria 

mantê-las; caso se verifique a evidente desatualização da vontade do outorgante face ao 

progresso dos meios terapêuticos, entretanto verificado; e se não corresponderem às 

circunstâncias de facto que o outorgante previu no momento da sua assinatura.”. Ora, todas 

estas circunstâncias são muito prováveis de acontecer, pelo que o valor da diretiva antecipada 

da vontade perde importância e, consequentemente, relevância jurídica.  

Relativamente à eficácia das diretivas antecipadas da vontade, o respetivo documento tem 

eficácia por um prazo de cinco anos a contar da data de assinatura (n.º1 do art. 7.º da LDAV), 

podendo ser renovado (n.º 2 do art. 7.º da LDAV).   

No que diz respeito à revogação, segundo o art. 8.º da LDAV, o documento das diretivas 

antecipadas é livremente “revogável ou modificável, no todo ou em parte, em qualquer 

momento, pelo seu autor” e sem exigências de forma.69 Como bem se compreende, nem poderia 

ser de outra forma, uma vez que este documento contempla limitações a bens jurídicos 

 
69 Art. 8.º, n.º 4 da LDAV: “O outorgante pode, a qualquer momento e através de simples declaração oral ao 

responsável pela prestação de cuidados de saúde, modificar ou revogar o seu documento de diretivas antecipadas 

de vontade, devendo esse facto ser inscrito no processo clínico, no RENTEV, quando aí esteja registado, e 

comunicado ao procurador de cuidados de saúde, quando exista.” 
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pessoalíssimos que, em princípio, seriam irrenunciáveis, pelo que a revogação deste documento 

não deve estar sujeita a qualquer tipo de exigência de forma. 

Os profissionais de saúde têm o direito à objeção de consciência quando solicitados para 

o cumprimento do disposto no documento de diretivas antecipadas de vontade (art. 9.º da 

LDAV).  

A este propósito, parece-nos importante salientar que todo este processo pode afetar a 

relação médico-paciente, uma vez que o médico, perante este documento, não pode adotar os 

tratamentos que considera mais adequados ao seu paciente, de acordo com as suas legis artis e, 

com isso, pode estar a comprometer a vida do paciente, embora possua os meios para a salvar. 

Por outro lado, se optar pela objeção de consciência, a sua relação com o paciente deixa de 

existir e, por vezes, até podemos estar perante um paciente de longa data que, num momento 

anterior da sua vida, manifestou aquela opinião em relação à sua saúde sem, muitas vezes, ter 

a informação suficiente para poder tomar uma decisão tão relevante. 

Os arts 11.º a 14.º referem-se ao procurador de cuidados de saúde, sendo que, nos termos 

do n.º 1 do art. 11.º, “qualquer pessoa pode nomear um procurador de cuidados de saúde, 

atribuindo-lhe poderes representativos para decidir sobre os cuidados de saúde a receber, ou 

a não receber, pelo outorgante, quando este se encontre incapaz de expressar a sua vontade 

pessoal e autonomamente.”. A instituição desta figura, enquanto legítimo representante da 

nossa vontade em relação aos nossos cuidados de saúde, parece-nos demasiado leviana. Na 

linha de Capelo de Sousa, também defendemos que se deveria respeitar o princípio da 

intransmissibilidade dos direitos de personalidade70. Ora, o procurador de saúde, ainda que 

seja uma pessoa muito próxima ao paciente, que saiba as suas opiniões e os seus valores, pode 

não ter o discernimento necessário para se colocar na posição do outro aquando de uma situação 

semelhante, porque a verdade é que ninguém se conhece a si mesmo ao ponto de saber o que 

faria se confrontado com uma situação limite, quanto mais outrem a decidir isso pela pessoa. 

Ademais, essa pessoa, enquanto procurador de cuidados de saúde, pode ter interesse que o 

paciente morra, por qualquer motivo, mesmo que não aparente que seja esse o seu desejo. Assim 

sendo, como é que se poderá ter a certeza que o paciente estará em boas mãos?  

Neste sentido, consideramos que as diretivas antecipadas da vontade, exatamente pelo 

facto de serem antecipadas ao momento decisivo, não devem ter força vinculativa. Em primeiro 

lugar, porque não constituem a manifestação atual da vontade do paciente, que pode estar muito 

 
70 Capelo de Sousa Rabindranath, op. cit., p. 403 
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desfasada da realidade. Por outro lado, e ainda que este documento seja realizado perante uma 

autoridade pública, não está, de todo, garantida a veracidade das declarações aí prestadas, pois 

o declarante pode estar sujeito a qualquer tipo de pressão ou coação que não são decifráveis. 

Porquanto, e no que ao objeto do nosso estudo diz respeito, as diretivas antecipadas da 

vontade assumem um carácter irrelevante, desprovido de força jurídica, uma vez que mesmo 

que a pessoa manifeste o desejo de ser eutanasiada quando confrontada com uma doença 

terminal, essa declaração será considerada inexistente uma vez que, para além da sua 

ilegalidade, é contrária aos princípios da ordem pública e aos bons costumes. 
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CONCLUSÃO 

 

A eutanásia e a sua relação com a responsabilidade civil médica é um tema fraturante e 

com diversas vicissitudes que o tornam um tema bastante atual e em constante evolução, que 

esteve na ordem do dia no nosso país há relativamente pouco tempo e que poderá estar, mais 

uma vez, num futuro próximo. Parece-nos pois indispensável que se assuma uma posição com 

base em informação fidedigna, sob pena se emitir uma opinião infundada e populista. 

Primeiramente, pretendemos destrinçar os conceitos de eutanásia e ajuda ao suicídio, 

sendo que a primeira é, em regra, levada a cabo por um profissional de saúde, de forma direta 

e intencional, sob solicitação de quem pede para morrer. Ao invés, na ajuda ao suicídio o 

profissional de saúde proporciona as condições e meios necessários para o ato letal, que é 

praticado pela pessoa que quer morrer. Por outro lado, importa salientar a distinção entre 

distanásia e ortotanásia, uma vez que geralmente estas se tendem a confundir. Assim sendo, 

enquanto a distanásia se traduz na ação desproporcionada de utilização de meios ou medidas 

terapêuticas em doentes terminais, na ortotanásia, o profissional de saúde age com diligência 

suficiente para, se isso for o melhor para a doença e para o sofrimento do doente, suspender ou 

omitir tratamentos que, eventualmente, prolonguem a vida do doente. Ora, neste caso, visa-se 

minorar o sofrimento do doente, tanto quanto possível, correspondendo a uma boa prática 

médica. A este propósito, é importante concluir que não aceitar a legalização da eutanásia não 

significa promover a distanásia, nem significa rejeitar a ortotanásia, sempre que adequado. 

Deste modo, com a prática da ortotanásia, pretende-se alcançar um equilíbrio que seria 

inalcançável com a aceitação da eutanásia. 

Posto isto, parece-nos que o valor da vida humana não deve ser colocado numa posição 

inferior ou igual a qualquer outro valor ou direito, uma vez que aquele deve ser sempre 

considerado como o valor máximo inerente à vida humana. Assim sendo, o titular do direito 

não poderá renunciar nem dispor deste direito, tendo em conta a o núcleo inderrogável deste 

direito, constante do art. 24.º da CRP, e, bem assim, os superiores interesses da ordem jurídica 

que visam proteger este direito em todas as suas dimensões. Partindo do pressuposto de que 

todas as vidas são dignas de serem vividas, parece-nos desprovida de qualquer fundamento a 

ideia de “morte digna” baseada no princípio da dignidade da pessoa humana e da autonomia 

individual. Ora, o direito à vida é ancorado na dignidade da pessoa humana, pelo que não seria 

sequer possível que o étimo axiológico fundamentante do direito à vida fosse objetivado como 

fundamento para o pseudo direito à morte. Por outro lado, a autonomia individual é, a par da 
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dignidade da pessoa humana, utilizada para justificar a “bondade” da eutanásia, ao afirmar-se 

que se deve respeitar a vontade do doente em querer morrer. Todavia, a autonomia individual 

tem limites que devem ser respeitados, pelo que não se pode aceitar a vontade hipotética de um 

doente que contenda com valores intransponíveis, como o direito à vida.  

Isto posto, pareceu-nos importante que estabelecer a ligação com a responsabilidade 

civil médica, que poderá ser contratual ou extracontratual, sendo que os pressupostos para a sua 

verificação serão os mesmos: o facto controlável pela vontade do homem, a ilicitude, a culpa, 

o dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano. A este propósito, ter-se-á sempre que 

relacionar estes pressupostos com as legis artis e com os deveres de cuidado e vigilância 

inerentes à profissão médica. Aquando de uma intervenção não autorizada, os bens jurídicos 

que podem estar em causa são de enorme relevância: o direito à vida, à saúde, à integridade 

física e moral e a intimidade da vida privada e familiar do paciente. Por isso, numa ação de 

responsabilidade médica, a conduta do médico tem de ser detalhadamente avaliada, tendo em 

conta o que um médico medianamente prudente e diligente faria numa situação semelhante, 

respeitando os deveres de cuidado e vigilância que estão intrínsecos ao exercício da sua 

profissão. Por outro lado, não obstante a possibilidade de objeção de consciência, ter-se-á que 

estabelecer limites à vinculação do médico a realizar um determinado tratamento ou a executar 

determinada intervenção que seja contra os seus ideais médicos. Ora, ainda que o doente possua 

expectativas de que o médico irá realizar essa intervenção, não deve existir qualquer vinculação 

do médico à realização da mesma, uma vez que inexiste qualquer elemento vinculativo que o 

obrigue. 

Por último, importa ressalvar a importância das causas de exclusão da ilicitude, 

designadamente o consentimento informado do paciente, que pressupõe um consentimento livre 

e esclarecido para a execução de determinada intervenção ou tratamento. Todavia, existem 

inúmeros fatores de índole externa, tais como a coação ou a sujeição a determinado tipo de 

medicamentos que podem induzir determinado comportamento e consentimento do paciente 

que, noutras circunstâncias não seria realizado. 

Parece-nos que, de iure condendo, a eutanásia não poderá ser despenalizada, sob pena 

de se colocar o Homem numa situação impensável, qual seja a de poder descartar a vida como 

se de uma escolha se tratasse. Para além disso, o profissional médico, que supostamente permite 

a salvação de inúmeras vidas com o seu conhecimento, passaria a ter uma dupla função: salvar 

vidas e poder tirar a vida a alguém, se este o quisesse. Será que se pretende uma profunda 

regressão civilizacional, ética e social?  
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