
 DEUSES E DEMÓNIOS DA MEDICINA – SAÚDE E DOENÇA; JUSTO E INJUSTO; LEI, ÉTICA E DEONTOLOGIA 

O Direito Médico, e sobretudo o Direito Penal Médico, já se disse, não é um “espaço vazio de 

valores e reivindicações dissonantes e, como tal, asséptico de conflitualidade”. Efectivamente, o 

concreto e diário exercício da actividade médica, na medida em que envolve riscos reconhecidos e toca 

em direitos fundamentais de cidadania e de personalidade, pela sua própria natureza e pelos meios que 

utiliza, revela-se adequado a salvar vidas e a curar ou suavizar doenças, mas também a causar danos 

directos ou colaterais na vida e na integridade física e moral das pessoas. E infelizmente nestes domínios 

grassa a ignorância e o interesse; a ignorância de quem normalmente trata e distrata estas matérias e o 

interesse de quem as suscita ou acompanha. 

 Essencial neste domínio é referir que a actividade médica é uma obrigação de meios, não 

respondendo o médico pelos resultados danosos de natureza imprevisível ou inevitável e que, por isso, 

somente poderá ser responsabilizado por factos que lhe sejam imputáveis a título de dolo ou de 

negligência. A este propósito, a jurisprudência portuguesa destaca que “a responsabilidade médica [só] 

supõe a culpa por [e na estrita medida de] não ter sido usado o instrumental de conhecimentos e o 

esforço técnico que se pode esperar de qualquer médico numa certa época e lugar”. Fazer tudo quanto 

é possível e exigível para tentar salvar um doente ou para conseguir curar a sua maleita e ainda assim 

ser processado é a suprema das ironias e injustiças. 

 A acção médica (diagnóstico/terapia) deve ser ditada pelas especificidades do caso concreto (do 

doente e da doença), pela necessidade de se ajustar à individualidade e especificidade do caso clínico 

(características e sintomatologia), e caracteriza-se “por visar, em primeira linha, um fim terapêutico 

concreto: a cura ou atenuação do sofrimento de um doente determinado”. Só que este bondoso 

desiderato nem sempre é atingido, não sendo tal, ipso facto, um mal causado pelo médico ou sequer 

fruto de uma sua omissão, irresponsabilidade ou asneira. 

 O acto médico pode ser entendido quer num prisma individual, como o conjunto de 

intervenções feitas por um profissional de saúde sobre uma pessoa a pedido dela e para a obtenção de 

determinado objectivo, quer numa matriz institucional, inserida numa estrutura hospitalar ou afim, 

onde coexistem diversos profissionais cujo objectivo é garantir uma racional e eficiente utilização de 

meios destinados à protecção do utente. São, na normalidade, diferentes os modos de organização da 

actividade e, na patologia, as regras de imputação pessoal ou colectiva – a culpa individual não se 

confunde com a culpa da organização. 



 Importa ter presente que “se o doente tem direito de ser tratado por um médico a quem o 

direito se não coíba de pedir inteira responsabilidade, é também do próprio interesse do médico – ou, 

para dizer como Hegel, do “seu direito” – que a ordem jurídica não lhe tolha, mas antes estimule, o 

afinamento do seu sentimento de responsabilidade”. E a responsabilidade nem sempre é individual, mas 

deriva, ou pode derivar, de uma co-responsabilização de equipas ou, até, de uma responsabilidade mais 

difusa de quem não permite a reunião dos meios técnicos ou humanos necessários a responder às 

crescentes exigências da sociedade contemporânea e do homem moderno. 

O médico precisa assim de normas de conduta claras, independentemente do campo jurídico 

onde se situam. Precisa de uma atitude de organização e de suporte, onde ela é escassa ou inexistente. 

O erro, admissível em muitas circunstâncias, por exemplo, não se confunde com a negligência, apesar 

dessas mesmas circunstâncias, essa sim, censurável. 

 Importa assim fazer a síntese construtiva entre uma visão paternalista ou quase mágica do 

médico, que assentava no privilégio terapêutico indecifrável para o cidadão médio e na incapacidade de 

censura social relativamente a tratamentos claramente errados, insuficientes ou exacerbados ou em 

que fossem omitidas ou infringidas as leges artis na actuação clínica, e uma hodierna valorização da 

liberdade do paciente, que se apoia no direito da saúde enquanto compêndio normativo de regulação e 

de protecção do utente dos serviços de saúde (singular ou colectivamente determinados) e na 

dessacralização da figura do profissional de saúde (um entre muitos a quem se exige muitas vezes o 

impossível), a qual é, conjuntamente com os abusos e as incompreensões, causa do aumento de 

número de acções de responsabilidade médica.  

 É neste percurso evolutivo entre o mito da infalibilidade e a tomada de consciência individual e 

social da existência do erro clínico e da negligência médica - ou seja, da falência ou do incumprimento 

da obrigação de meios - que se deve apreciar, em torno da lei, face a tipos legais pré-determinados, a 

actividade de um sujeito especialmente qualificado e académica e praticamente habilitado a cuidar e a 

gerir os valores supremos da vida e da saúde física e psicológica de qualquer paciente.  

A sindicabilidade jurídica da actuação dos médicos é agora alcançável, mas a análise não pode 

ser agora comandada pelo preconceito de sentido inverso: o da culpabilização social ou judiciária 

imediata e o da afirmação ou hiper-valorização da inexistente obrigação de resultado, como se não 

houvesse risco ou eventos naturalísticos não reversíveis. 



 Os critérios concretizadores do cuidado objectivamente devido e exigível buscam-se em normas 

jurídicas de comportamento, em regras técnicas de actuação, ou seja em regras de tráfego e em 

modelos padrão. As normas de tráfego, entre as quais se incluem as leges artis, reconduzem-se a 

normas escritas ou bem conhecidas (normalmente não jurídicas) de comportamento, fixadas ou aceites 

por certos círculos profissionais e análogos (permanentemente actualizadas) e destinadas a conformar 

as actividades respectivas dentro de padrões mínimos de qualidade, tendentes, designadamente, a 

evitar o desenvolvimento de perigos ou a ocorrência de danos que tais ofícios, se não prosseguidos com 

cuidado, são naturalmente hábeis a produzir ou a potenciar. 

 A lei nem sempre é clara, o direito é muito mais que a lei; a deontologia exige um compromisso 

ético e a justiça é algo que não prescinde de certeza e segurança razoáveis. Impõe-se pois estabelecer e 

dar a conhecer as regras mínimas que têm de estar presentes no desenrolar da actividade e analisar à 

luz do direito civil, do direito administrativo, do direito penal, do direito profissional e da ética e 

deontologia médica se o acto médico desenvolvido ou omitido se inscreve na esfera dogmática, 

metodológica e prática da intervenção diagnóstica ou curativa. 

 Difícil é destrinçar, caso a caso, os actos, as intervenções e os tratamentos que, segundo o 

estado do conhecimento e da experiência da medicina, se mostram indicados e devem ser levados a 

cabo, de acordo com as mais recentes leges artis, por um médico ou por outra pessoa legalmente 

autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou 

fadiga corporal, ou perturbação mental, e que não se consideram ofensa à vida, à saúde, enfim, à 

integridade física. 

 Difícil, sim, mas não impossível, sobretudo com uma adequada, empenhada e inteligente 

colaboração entre médicos e juristas, ainda que, como Fernando Namora, se tenham, por vezes, que 

invocar ou exorcizar os “Deuses e Demónios da Medicina”... 
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