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Responsabilidade civil. Obrigação de meios, obrigação de resultados

Em Portugal a relação médico-paciente não é regulada por
uma lei especial. Os diretos e os deveres dos pacientes encontram-
se previstos na Lei de Bases da Saúde (base XIV da Lei n.º 48/90,
de 21 de agosto, com as alterações da Lei n.º 27/2002, de 8 de
novembro). (slide 2 e 3)

                     Encontram-se também no Código Penal e noutros
diplomas de  direito  da  saúde e  estão  sintetizados  na  Carta  dos
Direitos  e  Deveres  dos  Utentes,  carta  essa  que  não  tem  força
vinculativa. 

Apontam-se como exemplos de diplomas do direito da saúde, os
que constam do slide 4.  (slide 4)  [A Lei  de Proteção de Dados
Pessoais (Lei 67/98, de 26 de outubro), Lei da Informação Genética
pessoal e informação de saúde (Lei 12/2005, de 26 de janeiro), a
Lei da investigação clínica (Lei 21/2014, de 16 de abril que revogou
a Lei 46/2004, de 19 de agosto), a Lei dos transplantes de órgãos e
tecidos (Lei 12/93, de 22 de abril, com alterações de 2007, 2009 e
2013),  a  Lei  de  saúde  mental  (Lei  36/98,  de  24  de  julho,  com
alteração de 99), Lei da educação sexual e planeamento familiar
(Lei 3/84, de 4 de março), Lei da Procriação medicamente assistida
(Lei 32/2006, de 26 de julho), Lei da exclusão da ilicitude nos casos
de interrupção voluntária da gravidez (Lei 16/2007, de 17 de abril,
Código  Deontológico  da  Ordem  dos  Médicos  (Regulamento  n.º
14/2009, de 13 de janeiro) e o Código Deontológico da Ordem dos
Enfermeiros (Decreto-Lei 104/98, de 21 de abril  alterado pela Lei
111/2009, de 16 de setembro)].

                       Convém também aqui  lembrar os direitos
fundamentais previstos na Constituição da República Portuguesa –
Art.25º- Direito à integridade moral e física (slide 5) e a Convenção



dos Direitos do Homem e a Biomedicina publicada no DR 1ª Série
de 3 de janeiro de 2001.

                      A responsabilidade médica abrange as modalidades: 

                      Civil, penal e disciplinar. (Slide 6)

                       Iremos aqui tratar da primeira, a responsabilidade
civil, dada a limitação de tempo que temos e por ser, para já, a que
talvez mais dúvidas possa levantar.

Na  responsabilidade  civil,  cabe  tanto  a  responsabilidade
proveniente da falta  de cumprimento das obrigações emergentes
dos contratos, de negócios unilaterais ou da lei (responsabilidade
contratual), como a resultante da violação de direitos absolutos ou
da prática de certos atos que, embora lícitos, causam prejuízo a
outrem (responsabilidade extracontratual).

Sob vários aspetos, responsabilidade contratual e responsabilidade
extracontratual funcionam como verdadeiros vasos comunicantes.

Por  um lado,  elas  podem nascer  do  mesmo facto  e  transitar-se
facilmente do domínio de uma delas para a esfera normativa própria
da outra.

Por outro lado, é bem possível que o mesmo ato envolva para o
agente  (ou  o  omitente),  simultaneamente,  responsabilidade
contratual  por  violar  uma  obrigação,  e  responsabilidade
extracontratual  por  infringir  ao  mesmo tempo um dever  geral  de
abstenção ou o direito absoluto correspondente, tal como é possível
que  a  mesma  ocorrência  acarrete  para  o  autor,  quer
responsabilidade civil, quer responsabilidade criminal, consoante o
prisma sob o qual a sua conduta seja observada. 

E será que na responsabilidade médica pode haver concurso de
responsabilidades?

Entre o médico e o paciente gera-se um contrato consensual (Art.º
219º do Código Civil), marcadamente pessoal (o elemento decisivo
é a confiança que o  médico inspira  ao doente e  que tem como
correlativo o princípio de livre escolha),  de execução continuada,
em regra sinalagmático e oneroso e sempre suscetível de rescisão.



Sem embargo da regra da natureza contratual da responsabilidade
médica,  existem  casos  em  que  a  conduta  do  médico  pode
configurar uma situação de responsabilidade extracontratual,  v.g.,
ofensas  corporais,  prática  ilegal  de  aborto,  violação  de  sigilo
profissional,  bem como as situações em que os danos causados
pelo médico no decurso do tratamento não têm nenhuma conexão
funcional com o mesmo. 

O médico que realiza, por observação descuidada do paciente, um
diagnóstico  errado ou que descura  negligentemente  os cuidados
técnicos adequados à operação, responde tanto obrigatoriamente
por  violação  de  um contrato  de  prestação  de  serviços  médicos,
como  delitualmente  por  ofensa  à  integridade  física  do  paciente,
Artigo 70º, n.º 1 (slide 6) e Artigo 483º, nº1 (slide 7),  ambos do
Código Civil).

Nessa medida, importa averiguar se o doente - perante conduta do
médico que integra simultaneamente violação do contrato e ilícito
extracontratual – poderá recorrer a ambas as tutelas ou se apenas
a  uma.  Ou  seja,  poderá  o  lesado  invocar  simultaneamente  as
normas  correspondentes  a  uma  e  outra  espécie  de
responsabilidade, consoante a que lhe seja mais favorável?

A questão não é nada despicienda entre nós, atentas as diferenças
de  regime  entre  a  responsabilidade  contratual e  a
extracontratual como veremos à frente.

 Segundo  FIGUEIREDO  DIAS  e  SINDE  MONTEIRO,  A
responsabilidade médica em Portugal,  BMJ nº  332,  1984,  p.  40,
raciocinam assim e cito:

“  (...)  se  as  partes  concluíram  um  contrato,  isso  significa  que
querem que para as relações entre elas valham apenas as regras
que  disciplinam esse  contrato;  a  disciplina  particular  do  contrato
absorveria o regime mais geral da lei. Mas, em sentido contrário,
pode-se argumentar que o facto de terem concluído um contrato
não  tem  de  forma  alguma  de  significar  que  se  presuma  terem
querido renunciar à proteção que em geral lhes é garantida pela lei;
dir-se-á até que a proibição geral de lesar os direitos de outrem é
individualizada e fortalecida pelo dever contratual visando o mesmo



objetivo.  (...)  Pensamos que,  na inexistência  de uma norma que
especificamente venha dizer o contrário, se deve aceitar, como a
“solução  natural”,  a  da  concorrência  (rectius,  cúmulo)  de
responsabilidade. 

E,  de  facto,  facultar  ao  lesado  a  escolha  entre  os  regimes  que
melhor  o protejam no caso concreto é a solução que melhor  se
coaduna com o princípio do favorecimento da vítima. Admitir que,
ao  abrigo  de  um contrato  de  prestação de  serviços  sui  generis,
fossem  impunes  condutas  que  -  na  ausência  do  contrato  -
integrariam responsabilidade aquiliana, constituiria o paradigma da
não proteção do doente. Pelo contrato, as partes não pretendem
renunciar à proteção geral que a lei lhes confere: o que pretendem
é criar uma proteção acrescida.”, fim de citação.

 A jurisprudência  começou a pronunciar-se sobre a  questão nos
anos  oitenta  dando  a  entender  a  admissibilidade  da  tese  do
concurso de responsabilidades.

Mais  recentemente:  foi  expressamente  admitido  “  o  concurso  de
pretensões,  por  cumulação  de  responsabilidades”  (Acórdão  do
Tribunal da Relação de Coimbra de 4.4.2005), admitiu-se a opção
entre as duas responsabilidades (Acórdãos do Tribunal da Relação
de Lisboa de 24.4.2006) e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de  4.3.2008),  notando-se  que  a  tutela  contratual  é  a  que  mais
favorece o lesado na sua pretensão indemnizatória face às regras
em matéria de ónus da prova (Acórdão do Supremo Tribunal  de
Justiça de 5.7.2001).

                         O regime da responsabilidade civil em hospitais
públicos ou em hospitais ou estabelecimentos privados é diferente.
De referir que o consultório médico privado se inclui nestes últimos.

Pergunta-se?

Qual  será  o  tribunal  competente  para  dirimir  litígios  nos
hospitais públicos?

No que tange aos atos médicos praticados em serviços hospitalares
de natureza pública, haverá que aquilatar se a competência para
litígio daí emergente deve ser deferida ao tribunal administrativo ou



ao tribunal comum. Esta questão adquire renovada pertinência face
à evolução legislativa recente, no sentido de o Estado, em matéria
de saúde pública, atuar cada vez mais com recurso a formas de
gestão  empresarial  societária  (cf.  Lei  nº  27/2002,  de  8  de
Novembro, instituindo o regime de gestão hospitalar).

Anteriormente a esta evolução legislativa, constituía entendimento
reiterado que, apesar de idênticos aos atos praticados em qualquer
estabelecimento hospitalar privado, os atos de assistência médica
praticados num hospital público são de gestão pública, pelo que o
Tribunal  competente  para  ajuizar  da  responsabilidade  civil
decorrente  desses  atos  é  o  administrativo  –  cf.,  a  título
exemplificativo, o Acórdão da Relação de Évora de 4.7.91. Solução
reforçada pelo  Estatuto  do  Médico,  aprovado pelo  Decreto-lei  nº
373/79, de 8 de Setembro, que dispõe no seu Artigo 8º, nº3 que
“Em casos de responsabilidade civil, tem aplicação a lei reguladora
da responsabilidade extracontratual do Estado no domínio dos atos
de gestão pública”.

 Em abono da competência dos tribunais administrativos invocam-
se pertinentemente os seguintes argumentos:

1º A vinculação do hospital público, perante utentes ou terceiros,
assume a natureza de uma relação de serviço público, devendo o
serviço hospitalar agir com zelo e diligência, adequados à situação
particular  dos utentes a que se destina,  assumindo tal  obrigação
carácter geral e dando azo, quando omitida culposamente, ao dever
de indemnizar. Assim, a responsabilidade em que o hospital incorra
assume, necessariamente, carácter extracontratual;

2º  A circunstância  de  qualquer  pessoa poder  utilizar  os  serviços
públicos ou de interesse público (nas condições gerais e impessoais
dos respetivos estatutos ou regulamentos) sem possibilidade da sua
recusa  ou  de  negociação  de  cláusulas  particulares,  apenas  se
compagina com uma responsabilidade de natureza extracontratual,
em  que  a  obrigação  de  indemnizar  nasce  da  violação  de  uma
disposição  legal  ou  de  um direito  absoluto,  por  outras  palavras,
quem  recorre  a  um  estabelecimento  de  saúde  pública  fá-lo  ao
abrigo de uma relação jurídica administrativa de utente, modelada



pela  lei,  submetida a  um regime jurídico geral  e  estatutário  pré-
estabelecido,  aplicável  em igualdade a todos os utentes daquele
serviço público, que define o conjunto dos seus direitos, deveres e
sujeições, que não pode ser derrogado por acordo, com introdução
de discriminações positivas ou negativas;

3º  A  função  administrativa  compreende  o  conjunto  de  atos  de
execução de atos legislativos, traduzida na produção de bens e na
prestação de serviços a satisfazer as necessidades coletivas que,
por  virtude  de  prévia  opção  legislativa,  se  tenha  entendido  que
incumbe ao poder do Estado-Coletividade. E tal função tanto pode
ser diretamente praticada pelos organismos e serviços integrados
na sua pessoa e sob a gestão imediata dos seus órgãos, como por
pessoas coletivas que lhe são exteriores, públicas ou privadas, mas
que a ele estão ligadas;

4º Os atos ou omissões praticados pelos hospitais públicos, mesmo
que integrados na administração indireta do Estado, destinados à
satisfação  do  interesse  público,  constitucionalmente  consagrado
como a proteção e defesa do direito à saúde (Artigo 64º, nº1 da
CRP)  (slide  9),  devem  ser  qualificados  como  atos  de  gestão
pública,  e,  por  isso,  praticados  a  coberto  de  normas  de  direito
administrativo;

5º Os atos de hospitais, integrados que estão no SNS e no SRS,
devem ser considerados como integrados na função administrativa,
independentemente desta envolver ou não o exercício de meios de
coação.

 A Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, veio instituir o regime jurídico
de gestão hospitalar, prevendo que os hospitais integrados na rede
de prestação de cuidados de saúde podem revestir a figura jurídica
de  sociedades  anónimas  de  capitais  exclusivamente  públicos
(Artigo 2º, nº2, alínea c)) ou de estabelecimentos privados.

Os Hospitais, SA, regem-se pelos respetivos diplomas de criação,
pelo  regime  jurídico  do  sector  empresarial  do  Estado,  pela  lei
reguladora  das  sociedades  anónimas,  bem  como  pelas  normas
especiais  cuja  aplicação  decorra  do  seu  objeto  social  e  do  seu
regulamento (Artigo 19º, nº1 da referida Lei). Sendo sociedades de



capitais  exclusivamente  públicos,  tais  hospitais  são  empresas
públicas  na  classificação  do  Decreto-lei  nº  558/99,  de  17  de
Dezembro,  regendo-se  –  nessa  medida  –  pelo  direito  privado,
salvaguardado  o  que  se  encontra  disposto  no  regime  do  sector
empresarial  do Estado e nos diplomas que tenham aprovado os
respetivos estatutos (Artigos 3º, nº1 e 7º, nº1).

Pergunta-se?  Este  novo  enquadramento  legal  reflete-se  numa
alteração  do  tribunal  competente  para  apreciação  de  litígios
decorrentes de atos médicos aí praticados?

 A resposta tem sido negativa com fundamento na seguinte ordem
de considerações:

1.  O critério  constitucionalmente delimitador  do âmbito da justiça
administrativa (Artigo 212º, nº3 da CRP) (slide 8) radica na noção
de relação jurídica administrativa, pelo que todas as questões que
se possam afirmar como emergentes de tal relação são julgadas
pelos tribunais administrativos, independentemente de conhecerem
consagração  em  qualquer  das  alíneas  do  nº1  do  artigo  4º  do
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

2. Apesar de revestirem a qualidade de pessoas coletivas privadas,
tais hospitais estão submetidos a deveres, sujeições ou limitações
impostas  por  motivos  de  interesse  público,  encontrando-se  a
prossecução  do  respectivo  objeto  social  vinculada  a  normas  de
direito  administrativo.  Tais  hospitais  encontram-se  submetidos  às
orientações relativas à execução da política nacional de saúde e
também  da  política  regional  de  saúde,  cujo  cumprimento  é
fiscalizado pelas autoridades de saúde (v.g.  Artigo 6º da referida
Lei),pelo que se infere que a relação jurídica estabelecida entre o
utente,  profissional  de  saúde  e  hospital  assume  a  natureza  de
relação jurídica administrativa;

3. Conforme tem sido reafirmado no preâmbulo dos diplomas que
têm criado os Hospitais, EPE, (v.g. Decreto-Lei n.º 294/2002, de 11
de  Dezembro),  o  que  se  pretende  alterar  com a  instituição  dos
mesmos é apenas e tão-só o modelo de gestão para se alcançar
um  sistema  mais  moderno  e  eficiente,  mantendo-se  intacta  a
responsabilidade do Estado pela prestação dos cuidados de saúde.



Esta  responsabilidade  é  uma  imposição  constitucional,  uma
responsabilidade pública de que o Estado não pode alhear-se;

4.  Os  atos  praticados  em  tais  hospitais,  para  além  do  carácter
técnico que os caracteriza, são atos que devem considerar-se de
gestão pública, porque se regulam, também, por normas de direito
administrativo, visando a satisfação do interesse público. De acordo
com o art.º 12º da Lei do Serviço Nacional de Saúde (Lei 56/79, de
15 de Setembro) e cito: “Para além do disposto no artigo anterior, os
utentes, sempre que sejam lesados nos seus direitos pelos órgãos
ou pessoal do SNS, têm direito a ser indemnizados pelos danos
causados,  nos  termos  da  lei  reguladora  da  responsabilidade
extracontratual do Estado no domínio dos atos de gestão pública”.
Deste modo, estarão preenchidas as previsões das al. a) e h) do nº
1 do  art.º  4º  do  Estatuto  dos  Tribunais  Administrativos  e  Fiscais
artigo já referido atrás.

5.  Ocorre  um ato  de  gestão  pública  se  o  agente  se  encontre  a
cumprir  deveres  ou  sujeito  a  restrições  especificamente
administrativas, isto é, próprios dos agentes administrativos. Nestas
situações  o  que  ocorre  de  especificamente  administrativo  é  a
prestação de serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, ou
Serviço  Regional  de  Saúde.  Tal  prestação  é  um  ato  de  gestão
pública. 

                        São pois os Tribunais Administrativos os
competentes para julgar os litígios existentes em hospitais públicos,
relativos à responsabilidade civil extracontratual do Estado e outras
pessoas  coletivas  públicas,  pois  o  exercício  da medicina  pública
tem sido considerado um ato de gestão pública, como vimos atrás.
Recorde-se o Artigo 22º da Constituição (slide11) que prevê e cito “
O  Estado  e  as  demais  entidades  públicas  são  civilmente
responsáveis, em forma solidária com os titulares dos seus órgãos,
funcionários  ou  agentes,  por  ações  ou  omissões  praticadas  no
exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que
resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para
outrem”  e  também  no  Estatuto  dos  Tribunais  Administrativos  e
Fiscais  aprovado  pela  Lei  n.º  13/2002,  de  19  de  fevereiro  e



posteriores alterações, nomeadamente Artigo 4º alíneas g), h) e i)),
e na Lei 67/2007, de 31 de dezembro. 

Este tem sido o entendimento da jurisprudência conforme se pode
ver no recente Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16-
01-2014.

Os profissionais de saúde estão “protegidos” face a uma ação de
responsabilidade civil, pois o hospital responde perante o paciente
lesado no caso de o profissional ter agido com culpa.

Quando  a  culpa  seja  leve  o  profissional  não  é  chamado  a
responder. 

Apenas  responde  em  via  de  regresso,  quando  tiver  agido  com
negligência  grosseira,  ou  seja,  quando  não  tenha  agido  com
diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se achava
obrigado em razão do cargo. 

Só existe responsabilidade pessoal e direta do médico quando este
tiver  atuado  com dolo  -  Artigo  8º  da  Lei  n.º  67/2007,  de  31  de
dezembro - ou quando tiver excedido os limites da sua função (a
administração hospitalar responde neste caso solidariamente). Este
tem  sido  o  entendimento  maioritário  da  doutrina  e  que  a
jurisprudência tem seguido, como se pode ver no Acórdão 5/2005
do Tribunal Constitucional. 

“Em representação de seu filho menor B. mãe do menor, intentou,
em 24 de Outubro de 2000, no Tribunal Administrativo de Coimbra,
ação  de  indemnização  por  responsabilidade  civil  extracontratual
contra  C.  e  D.  médicos,  bem como contra  os  Hospitais  E.,  por
deficiências de assistência médica, logo sem dolo, antes e durante
o parto do qual veio a nascer aquele filho, provocando-lhe paralisia
cerebral  grave.  Seu  pai,  F.  ratificou  em tempo  o  processado.  A
decisão foi a absolvição de C. e D.”

No âmbito de uma atuação médica em estabelecimento privado, os
tribunais  competentes  para  apreciar  as  ações  são  os  tribunais
judiciais,  aplicando-se  as  normas  do  Código  Civil,  incluindo  as
normas  referentes  ao  contrato  de  prestação  de  serviços.  Assim
decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa em Acórdão de 19-4-2005.



Cito “A responsabilidade civil  médica admite ambas as formas de
responsabilidade, pois o mesmo facto poderá,  ao mesmo tempo,
representar  a  violação  de  um  contrato  e  um  facto  ilícito
extracontratual.  Em  regra  a  relação  entre  o  médico  de  clínica
privada e o doente que o procura configura uma relação contratual,
um contrato de prestação de serviços, ou um contrato médico, pelo
que lhe serão aplicáveis as regras da responsabilidade contratual.
Na maior parte dos casos, a responsabilidade do médico exercendo
clínica  em regime de  profissão  liberal,  é  de  natureza  contratual,
sendo, tal obrigação, de meios e não de resultados”.

À  responsabilidade  civil  extracontratual,  delitual  ou  aquiliana,
aplicam-se os artigos 483º e seguintes do Código Civil (slide 12) e
à responsabilidade contratual, negocial ou obrigacional, aplicam-se
as normas relativas ao incumprimento das obrigações, artigos 798º
e seguintes do Código Civil (slide 13). 

Os artigos 562º e seguintes – obrigação de indemnização – têm
normas comuns aos dois tipos de responsabilidade, nomeadamente
no  que  se  refere  ao  nexo  de  causalidade,  art.º563º  (slide  14),
cálculo da indemnização, art.º 564º (slide 15) e culpa do lesado,
art.º 570º (slide 16)

Há  no  entanto  algumas  diferenças  entre  estas  duas  formas  de
responsabilidade,  sendo  o  regime  contratual  mais  favorável  ao
lesado (credor /paciente), por exemplo no que respeita ao ónus da
prova da culpa, ao prazo da prescrição e à responsabilidade por
facto de outrem. 

No regime contratual incumbe ao devedor (médico) provar não ter
culpa no incumprimento (artigo 799º n.º  1)  (slide 17),  no regime
extracontratual o lesado (paciente) tem o ónus da prova da culpa
(artigo 487º n.º 1) (slide 18).

O prazo de prescrição no regime contratual é de 20 anos (artigo
309º)  (slide19)  e  no regime extracontratual  é  de  3  (artigo 498º)
(slide20).

A responsabilidade por facto de outrem no regime contratual rege-
se pelo artigo 800º n.º 1 do Código Civil, (slide 21), o devedor é



responsável perante o credor pelos atos dos seus representantes…
como se tais  atos fossem praticados pelo  próprio  devedor  e,  no
regime  extracontratual,  aplica-se  o  artigo  500º  do  Código  Civil,
(slide 22), o comitente responde pelos dados do comissário desde
que este também tenha a obrigação de indemnizar.

Os requisitos ou pressupostos da responsabilidade são comuns aos
dois regimes, ao contratual e ao extracontratual e são:

1-O facto voluntário do agente, que se pode traduzir numa ação
ou omissão. (Agem com negligência os serviços de certo hospital
que tomam a decisão de não induzir o parto de certa parturiente às
42 semanas, quando o mesmo é recomendado pelo ginecologista
assistente,  se  aquela  decisão  não  é  fundamentada  em  meios
complementares  de  diagnóstico,  que  não  foram  realizados,
tratando-se  para  mais  no  caso  de  parturiente  com  sequelas  de
poliomielite- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 9/3/99.)

2-A ilicitude

3-O nexo de imputação, que abrange a imputabilidade e a culpa,
que se subdivide em dolo ou negligência

4ºO nexo de causalidade

5º-O dano, que pode ser de natureza patrimonial ou não patrimonial

O critério de apreciação da culpa está previsto no artigo 487º do
Código Civil  em termos objetivistas, ou seja segundo a teoria da
culpa  em abstrato  e  dentro  desta  da  culpa  como deficiência  da
conduta e não apenas como deficiência da vontade, incluindo na
culpa portanto não apenas a falta de cuidado, de zelo, de aplicação
(a incúria, o desleixo, a precipitação, a leviandade ou ligeireza), mas
também  a  falta  de  senso,  de  perícia  ou  de  aptidão  (a
incompetência, a incapacidade natural, a inaptidão, a inabilidade). O
grau de diligência  exigível  é  a  de  um homem normal,  prudente,
avisado e cuidadoso, o chamado Bonus pater famílias. (slide 18)

Há  casos  de  presunção  de  culpa  na  responsabilidade
extracontratual, nomeadamente: 



     -Artigo 491º do CC: responsabilidade das pessoas obrigadas à
vigilância de outrem (slide 23)

     -Artigo 492º do CC: danos causados por edifícios ou outras
obras (slide 24)

     -Artigo 493º do CC: danos causados por  coisa,  animais  ou
atividades (perigosa). (slide 25)

A medicina não é, em geral,  considerada uma atividade perigosa
para efeitos  do artigo 493º  n.º  2  do CC.  Porém,  a utilização de
instrumentos  ou  aparelhos  médicos,  enquanto  coisas  móveis,  as
infeções nosocomiais (Ac. STA 29/11/2005, infeção com a bactéria
“serratia” no período pós-operatório, ficando o doente cego de um
olho), ou quedas no edifício hospitalar (Ac. Relação de Lisboa 9-5-
2002) – “A entidade hospitalar responde pelos danos decorrentes
da queda duma utente dos serviços na casa de banho do hospital
por  ter  o  piso  molhado).  As  decorrentes  de  “coisas  imóveis”
preenchem as presunções de culpa previstas no artigo 493º n.º 1.

A doutrina portuguesa acolhe a distinção entre obrigações de meios
e obrigações de resultado.

Na  atividade  médica  encontramos,  em  regra,  obrigações  de
meios:  o  médico  não  se  vincula  à  obtenção  de  determinado
resultado  (a  cura),  apenas se  obriga  a  empregar  a  diligência,  o
cuidado devido, com vista ao tratamento do doente.

As  obrigações  de  resultado,  em  que  se  procura  obter  um
determinado  resultado,  apenas  ocorrem  em  casos  excecionais,
como por exemplo, na realização de próteses ou na realização de
exames  laboratoriais  ou  de  radiologia  de  rotina  e  na  cirurgia
estética.

Tendo o médico uma obrigação de meios, para se poder assacar
um juízo de ilicitude à sua conduta precisamos de comparar a sua
ação  (ou  omissão)  com a  ação  (ou  omissão)  devida,  ou  seja  a
esperada pela ordem jurídica. É necessário portanto conhecer as
Leges artis,  correspondendo estas  a  um conjunto  de  regras  de
conduta técnica e científica que um médico competente e prudente



tem de conhecer  e usar  corretamente,  tendo em conta o estado
atual da ciência e a situação específica do doente.  

O  conceito  de  leges  artis é  realçado  pelo  legislador  penal
português – artigo 150º do Código Penal (slide 26) e o artigo 4º da
Convenção da Biomedicina (slide 27) veio reforçar o valor jurídico
dos “protocolos” das “guidelines”, das reuniões de consenso. Estes
documentos criados pelos médicos contribuem decisivamente para
a definição das regras de conduta.

Nesta  matéria,  deve  entender-se que a  responsabilidade médica
termina  onde  começam  as  discussões  científicas.  Por  outras
palavras,  sempre  que  determinados  problemas  da  medicina
suscitem discussão científica com existência de opiniões médicas
díspares na comunidade científica, não cabe ao juiz tomar partido
por uma delas. O médico não responderá pelo facto de ter seguido
uma  das  orientações  em  conflito,  atendíveis  na  comunidade
científica, desde que formule o diagnóstico de acordo com as leges
artis.

Há que reconhecer  a  dificuldade ínsita  à  realização de qualquer
diagnóstico face à  variedade infinita  de processos patológicos,  à
equivocidade e semelhança dos sintomas. O médico move-se aqui
numa área de múltiplas hipóteses, em cujo terreno o juízo intuitivo
(“olho clínico”) pode ser mais útil que os conhecimentos científicos
mais profundos.

Constituirão exemplos de situações violadoras das  leges artis em
sede de realização de diagnóstico e portanto podendo assacar-se
um juízo de ilicitude à sua conduta:

a) o estabelecimento de diagnóstico sem se ter visto e examinado o
paciente;  (podendo  enquadrar-se  aqui  o  diagnóstico  feito  por
telefone)

b)se para a emissão do diagnóstico, o médico não se socorreu de
todos os instrumentos e aparelhos que podem ser utilizados na sua
atividade;

c) o desdém por um sintoma evidente;



d)  a  não  realização  de  todos  os  exames  e  comprovações
(disponíveis na altura dos factos face à evolução da ciência) que o
estado  clínico  impõe  para  emitir  o  diagnóstico  (  ligeireza  na
elaboração do diagnóstico);

e)  a não consideração dos resultados de tais  exames ou a  sua
insuficiente valoração no momento da emissão do diagnóstico.

Não  sendo  a  emissão  do  diagnóstico  uma  operação  de  índole
matemática, intervindo na formulação do mesmo um fator aleatório
inexpugnável,  dependendo  o  mesmo  de  uma  maior  ou  menor
perspicácia humana (“olho clínico”),  e com ressalva do que ficou
dito  supra,  deverá  entender-se  que  a  responsabilidade  médica
por erro de diagnóstico só ocorrerá quando o erro contenha
uma  notória  gravidade  ou  umas  conclusões  absolutamente
erradas,  tomando  como  paradigma  as  que  teriam  sido
alcançadas no mesmo contexto por um médico normal.

Termino, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito para
intervir nas Celebrações do Dia do Hospital na qualidade de jurista
da Comissão de Ética, convite que me foi endereçado pela senhora
Presidente  do  Conselho  de  Administração,  Dr.ª  Paula  Moniz,
pedindo-vos desculpa de ter falado de forma um pouco apressada
dada a limitação de tempo que me foi pedida e por não ter tempo de
abordar  aqui  a  questão  sempre  atual  do  Consentimento
Informado e das consequências da sua falta. Prometo no entanto
que este tema ficará para uma nova realização que já está a ser
pensada  e  que  não  divulgo  ainda  por  estar  em  fase  quase
embrionária. 


