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Protecção das pessoas que sofram de perturbação mental

Sem prejuízo das condições de proteção previstas na lei, in-
cluindo os procedimentos de vigilância e de controlo, bem 
como as vias de recurso, toda a pessoa que sofra de perturbação 
mental grave não poderá ser submetida, sem o seu consenti-
mento, a uma intervenção que tenha por objetivo o tratamento 
dessa mesma perturbação, salvo se a ausência de tal tratamento 
puser seriamente em risco a sua saúde.
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Article 7

Protection of persons who have a mental disorder

Subject to protective conditions prescribed by law, including 
supervisory, control and appeal procedures, a person who has a 
mental disorder of a serious nature may be subjected, without 
his or her consent, to an intervention aimed at treating his or 
her mental disorder only where, without such treatment, seri-
ous harm is likely to result to his or her health. 

Article 7

Protection des personnes souffrant d'un trouble mental

La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut 
être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant 
pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel 
traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et 
sous réserve des conditions de protection prévues par la loi 
comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi 
que des voies de recours.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigos 5.º, 6.º, 
8.º, 23.º e 26.º; Proposta de Protocolo Adicional sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina sobre a Protecção dos Direitos Humanos e a dignidade das pessoas 
tratadas e internadas involuntariamente em serviços de saúde mental, aprovada 
no Comité de Bioética do Conselho da Europa, novembro de 2021.

Direito internacional
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, 2005, 
artigos 5.º, 6.º e 7.º; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
2006, artigos 5.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º e 25.º.
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Direito europeu
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, alínea e) do n.º 1 do ar-
tigo 5.º; Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, artigos 
3.º, 6.º e 26.º; Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa, 
sobre a proteção dos direitos humanos e da dignidade de pessoas com perturba-
ções mentais, 2004; Recomendação 2158 (2019) e Resolução 2291/2019 da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sobre o fim dos tratamentos 
coercivos na saúde mental: a necessidade de uma abordagem baseada nos 
direitos humanos.

Direito nacional
Constituição da República Portuguesa, artigos 18.º, 25.º, 26.º, n.º 1 e alínea 
h) do n.º 3 do artigo 27.º e artigo 71.º; Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro 
(Lei de Bases da Saúde), alíneas e) e f ) do n.º 1, e n.º 2 da Base 2, e Base 13; 
Lei n.º 36/98, de 24 de julho (Lei de Saúde Mental).

2. Introdução

O artigo 7.º da CDHB e os artigos com ele conexos (6.º, 8.º, 23.º e 
26.º) inserem-se em três linhas evolutivas que marcaram a problemática 
da proteção das pessoas com perturbação mental na segunda metade do 
século passado: a que conduz a um novo modelo de intervenção médica 
e de intervenção médico-psiquiátrica, em especial; a que leva a uma nova 
conceção dos direitos fundamentais; e, ainda, a que se traduz na afirma-
ção de um modelo que garanta o direito à liberdade de todos os cidadãos.

A evolução foi tendo tradução em documentos de direito interna-
cional e de direito europeu como, por exemplo, na Resolução da Assem-
bleia Geral das Nações Unidas de 1991, onde são enunciados os princí-
pios para a proteção das pessoas com doença mental e para o melhoramento 
dos cuidados de saúde mental (Resolução 46/119, de 17 de dezembro de 
1991), na Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Eu-
ropa de 1983 sobre a proteção jurídica das pessoas com problemas mentais 
internadas como pacientes involuntários (Recomendação N.º R (83) 2.), 
nas Recomendações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 
de 1977, relativa à situação dos doentes mentais, e de 1994, sobre psiquia-
tria e direitos humanos (REC 818 (1977) e Recomendação 1235 (1994), 
respetivamente) e na Resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa 1029 (1994), que teve origem na Recomendação de 1994. 
Bem como em instrumentos de direito interno como, por exemplo, na 
Lei inglesa de 1983 (Mental Health Act 1983), na Lei dinamarquesa de 
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24 de maio de 1989 (sobre hospitalização e tratamento compulsivo), 
numa Lei belga de 26 de junho de 1990 (sobre a proteção da pessoa dos 
doentes mentais), na Lei francesa de 27 de junho de 1990 (Lei n.º 90-
527 sobre os direitos e a proteção das pessoas hospitalizadas em razão 
de transtornos mentais e as condições da sua hospitalização) e numa Lei 
holandesa de janeiro de 1994. Concomitantemente, o Tribunal Euro-
peu dos Direitos do Homem decidia, em Outubro de 1979, numa ação 
contra a Holanda, que os doentes mentais internados compulsivamente 
devem ter direito de acesso aos tribunais e ser ouvidos, eles próprios ou 
através de um seu representante (Winterwerp v. The Netherlands); e, em 
Novembro de 1981, numa ação contra o Reino Unido, que os doentes 
mentais internados compulsivamente têm o direito de recorrer periodi-
camente a um tribunal para que este se pronuncie sobre a legalidade da 
continuação da privação da liberdade, sendo insuficiente a providência 
do habeas corpus (X v. United Kingdom).

2.1. O modelo de intervenção e tratamento médico no interesse e 
para o bem do doente foi sendo substituído pelo modelo do consenti-
mento informado, privilegiando-se a autonomia da pessoa, de todas as 
pessoas, e, portanto, também das que sofrem de perturbação mental. Re-
conheceu-se-lhes a liberdade de “dispor do corpo e da própria vida”, de 
decidir livremente sobre a realização de um tratamento, respeitando os 
“interesses da inviolabilidade pessoal e da autodeterminação do paciente” 
(Dias, 1973, p. 33). Ainda que nestes casos se possa associar ao direito 
de recusar determinada proposta terapêutica o aforismo “não me dês o 
que eu peço, dá-me o que eu quero” (Don’t give me what I ask for, give 
me what I want), o que explica que na área da psiquiatria tenha havido 
uma assimilação mais tardia do modelo do consentimento informado1. 
Por outro lado, ao “pessimismo terapêutico” (Costa & Pereira, p. 162), às 
abordagens estritamente biológicas e psicológicas da doença mental e ao 
modelo hospitalar foi sucedendo uma intervenção psicofarmacológica, 
psicoterapêutica e psicossocial a permitir internamentos muito menos 
prolongados e modalidades de tratamento diferentes do internamento.

1  Sobre a substituição do modelo do paternalismo pelo modelo do consentimento in-
formado, por referência à evolução em vários países europeus, Kress (1996, pp. 255 e ss.).
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2.2. Uma nova conceção fez dos direitos fundamentais “direitos de 
todas as pessoas, nas diversas circunstâncias da vida social, relativamente 
a todos os poderes, quaisquer que sejam” (Andrade, 2000, p. 73). A ideia 
dos direitos fundamentais foi imprimindo carácter normativo a esferas 
ou zonas de relacionamento social, que, por não respeitarem à relação de 
generalidade das pessoas com o Estado, não eram normalmente consi-
deradas nesta perspetiva jurídica. Nos hospitais, onde os doentes e, em 
particular, os internados dependem do poder médico, consideravam-se 
estas situações como “relações especiais de poder”, reguladas por normas 
privativas ou internas, subtraídas às leis gerais, relativamente às quais 
não fazia sentido a invocação de direitos fundamentais neste contexto 
relacional. Passou, porém, a considerar-se que, mesmo nestas situações 
ou condições, as pessoas gozam de direitos fundamentais. Podem não 
ser titulares de todos os direitos fundamentais, dada a situação em que 
encontram, mas afirma-se o princípio-regra da titularidade dos direitos 
fundamentais, considerando-se as limitações necessárias como restrições ou 
compressões desses direitos (Andrade, 2000, pp. 74 e ss.). 

2.3. O internamento por perturbação mental passou a ser perspeti-
vado como privação da liberdade de uma pessoa que é titular de direitos 
fundamentais. O que acarretou a substituição de um modelo “protetor” 
que cuidava da segurança dos cidadãos, protegendo os doentes mentais 
da sociedade e a sociedade dos doentes mentais, por um outro que pas-
sou a garantir a liberdade dos cidadãos em geral contra o risco de serem 
privados da liberdade de forma arbitrária e injustificada. Para trás foi 
ficando o tempo em que o internamento tinha lugar para garantir valo-
res dominantes (conservadores ou alegadamente vanguardistas) contra a 
dissidência política e para a defesa de ideias pretensamente científicas de 
higiene social e da ordem e da tranquilidade públicas contra a margina-
lidade social, enquanto fator de perigosidade social. 

Já neste século, a problemática da proteção das pessoas com pertur-
bação mental passou a estar marcada por uma nova linha evolutiva que 
tem tradução na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um 
instrumento de direito internacional que é modelado pela universalida-
de dos direitos humanos e que está fundado nos pilares da autonomia, 
igualdade, solidariedade e participação. Entre o mais, a entrada em vigor 
da Convenção na ordem jurídica internacional, em maio de 2008, lan-
çou interrogações sobre a admissibilidade de internamentos/tratamentos 
compulsivos de pessoas com deficiência, onde se incluem as que sofrem 
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de perturbação mental grave (cfr., em especial, artigos 5.º, 12.º, 14.º, 
15.º, 16.º e 17.º)2. 

3. Desenvolvimento

O artigo 7.º da CDHB incide sobre intervenções com o objetivo 
do tratamento de perturbações mentais graves em três vertentes distin-
tas: as intervenções, ainda que com o objetivo mencionado, seguem o 
modelo médico do consentimento (artigos 5.º e 6.º); as intervenções po-
dem, excecionalmente, ter lugar sem consentimento, consubstanciando, 
por isso, uma exceção ao disposto nos artigos 5.º e n.º 3 do artigo 6.º; 
as pessoas com perturbação mental submetidas a intervenções sem con-
sentimento devem ser protegidas também pelas condições previstas nas 
leis nacionais3.

3.1.  As intervenções sobre pessoas que sofram de perturbação mental 
grave seguem o modelo médico do consentimento, mesmo nos casos em 
que a intervenção tenha por objetivo o tratamento dessa mesma pertur-
bação, o que releva do entendimento de que os direitos fundamentais são 
direitos de todas as pessoas. Por força do princípio da universalidade, as 
pessoas que sofram de perturbação mental grave gozam, como quaisquer 
outros cidadãos, do direito de decidir livremente sobre as intervenções 
que lhes sejam propostas com o objetivo de tratar essa mesma perturba-
ção (cfr. artigo 5.º da CDHB). É essa, sem qualquer desvio, a solução do 
direito português vigente.

De um lado, a Lei de Bases da Saúde estatui que todas as pessoas têm 
o direito de ser informadas de forma adequada, acessível, objetiva, com-
pleta e inteligível sobre a sua situação, o objetivo, a natureza, as alterna-
tivas possíveis, os benefícios e riscos das intervenções propostas e a evo-
lução provável do seu estado de saúde em função do plano de cuidados 
a adotar, bem como o direito de decidir, livre e esclarecidamente, a todo o 

2  Sobre isto, cfr. Parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
105/CNECV/2019.

3  Cfr. Relatório Explicativo da Convenção (Explanatory Report, 1997), na parte 
que se refere ao artigo 7.º
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momento, sobre os cuidados de saúde que lhe são propostos (alíneas e) e 
f ) do n.º 1 da Base 2); de outro, a Lei de Saúde Mental prescreve que, sem 
prejuízo do previsto na Lei de Bases, o utente dos serviços de saúde mental 
tem o direito de ser informado do plano terapêutico proposto e seus efei-
tos previsíveis e de decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas 
e terapêuticas propostas (alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 5.º). Dada a 
natureza das intervenções, explicita-se ainda que o utente dos serviços de 
saúde mental tem o direito a não ser submetido a electroconvulsivoterapia 
sem o seu prévio consentimento escrito (alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º) e 
que a realização de intervenção psicocirúrgica exige, além do prévio con-
sentimento escrito, o parecer escrito favorável de dois médicos psiquiatras 
designados pelo Conselho Nacional de Saúde Mental (n.º 2 do artigo 2.º). 

3.2. O artigo 7.º ressalva, porém, os casos em que a pessoa não dê o 
seu consentimento para o tratamento da perturbação mental grave de que 
sofre e a ausência de tratamento ponha seriamente em risco a sua saúde. 
O tratamento sem consentimento poderá então ter lugar, se se verifica-
rem cumulativamente determinados pressupostos, cuja justificação é a 
proteção da pessoa em causa:

a) Perturbação mental, diagnosticável segundo os critérios objetivos 
da Classificação Internacional das Doenças (CID-11-MC) da Organização 
Mundial de Saúde ou do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtor-
nos Mentais (DSM-5) da Associação Psiquiátrica Americana.

b) Perturbação mental com gravidade, o que é revelador do juízo de 
ponderação que é conatural à restrição de um direito fundamental (o de 
decidir livremente sobre o tratamento que lhe é proposto) e ao qual o 
princípio da proporcionalidade dá acolhimento.

c) Necessidade de tratamento da perturbação mental, o que exige o 
estabelecimento de um nexo entre a perturbação mental grave de que so-
fre a pessoa e o tratamento médico que lhe está concretamente indicado 
e lhe é proposto.

d) Risco sério para a saúde da pessoa que sofre de perturbação mental, 
na falta de intervenção com o objetivo de tratamento dessa mesma per-
turbação. A circunstância de a falta de tratamento pôr seriamente em risco 
a saúde da pessoa que não consente é que legitima a restrição do direito 
fundamental que é posto em causa. Para a salvaguarda da saúde da pessoa 
com perturbação mental é necessário restringir o seu direito de decidir 
livremente sobre o tratamento que lhe é proposto. Se a ausência de trata-
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mento não puser seriamente em risco a saúde do próprio, o exercício do 
direito de decidir livremente tem como consequência o não tratamento.

De forma emblemática, o artigo 7.º ressalva apenas os casos em que a 
ausência de tratamento da perturbação mental puser seriamente em risco 
a saúde da pessoa que dela sofre. Pode haver intervenção com o objetivo 
de tratamento sem consentimento, mas apenas quando seja no interesse 
da pessoa que o recusa, sem que isso signifique, porém, que a exigência 
de consentimento não possa ser derrogada em situações de urgência ou 
quando seja necessário prevenir infrações penais ou salvaguardar direi-
tos e liberdades de terceiros (cfr., respetivamente, artigos 8.º e 26.º da 
CDHB e artigos 11.º e 13.º da Proposta de Protocolo Adicional à Con-
venção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina). Questão diferente 
é a de saber se a intervenção sem consentimento, com o objetivo de 
tratamento e no interesse da pessoa que o recusa, deve ocorrer somente 
quando a perturbação mental torne a pessoa que dela sofra incapaz para 
consentir. Com efeito, somente a incapacidade para consentir em ra-
zão de perturbação mental grave poderá legitimar a submissão da pessoa 
que dela sofra a uma intervenção sem consentimento com o objetivo do 
tratamento dessa mesma perturbação, por só assim ficar preservada a 
autonomia da pessoa.

No direito português, a alínea h) do n.º 3 do artigo 27.º, da CRP 
admite a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei 
determinar em caso de internamento de portador de anomalia psíquica 
em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por 
autoridade judicial competente. 

Indo ao encontro do artigo 7.º da CDHB, a Lei de Saúde Mental 
prevê o internamento compulsivo no interesse de portador de anomalia 
psíquica grave em duas situações: quando a anomalia crie, por força dela, 
uma situação de perigo para bens jurídicos próprios de relevante valor, 
de natureza pessoal ou patrimonial, e o portador recuse submeter-se ao 
necessário tratamento médico (n.º 1 do artigo 12.º); quando o portador 
não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do 
consentimento e a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada 
o seu estado (n.º 2 do artigo 12.º). Na primeira, no denominado “inter-
namento de perigo”, há internamento compulsivo, independentemente 
da capacidade para consentir, sendo suficiente que o portador da ano-
malia psíquica não se oponha ao tratamento médico que lhe está indica-
do, porque a anomalia psíquica grave cria uma situação de perigo para 
bens jurídicos próprios de relevante valor, o que o legitima; na segunda, 
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no denominado “internamento tutelar”, o que legitima o internamento 
compulsivo é a incapacidade para consentir e a circunstância de a ausên-
cia de tratamento deteriorar de forma acentuada o estado do portador 
de anomalia psíquica (Andrade, 2000, pp. 83 e ss.). Indo ao encontro 
do artigo 26.º da CDHB, prevê-se ainda, no âmbito do “internamento 
de perigo”, que possa ter lugar, segundo os mesmos pressupostos, se a 
situação de perigo for para bens jurídicos alheios (n.º 1 do artigo 12.º).

Em bom rigor, do que se trata é sempre de internamento para tra-
tamento compulsivo, o qual é substituído por tratamento compulsivo em 
regime ambulatório sempre que seja possível manter esse tratamento em 
liberdade (n.º 3 do artigo 8.º, e artigo 33.º).

3.3. A proteção das pessoas que sofram de perturbação mental grave 
deve fazer-se também por via de condições previstas nas leis nacionais, 
incluindo os procedimentos de vigilância e de controlo e as vias de re-
curso. Há uma remissão para as leis nacionais que não é em branco, uma 
vez que se aponta para a previsão de procedimentos de vigilância e de 
controlo e de vias de recurso, o que dá acolhimento à determinação geral 
segundo a qual as partes asseguram uma proteção jurisdicional adequada 
a fim de impedir ou pôr termo, no mais curto prazo, a uma violação 
ilícita dos direitos ou princípios previstos na Convenção (artigo 23.º), 
bem como ao entendimento de que as garantias procedimentais são mo-
mentos essenciais da proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos 
(Andrade, 2000, p. 83). Na lei portuguesa estão previstas condições que 
têm em vista a proteção das pessoas com perturbação mental grave, bem 
como procedimentos de vigilância e de controlo e vias de recurso.

3.4. Aos pressupostos do internamento compulsivo – que já por si 
dão cumprimento a uma exigência de proporcionalidade – acrescem, en-
quanto condições da privação da liberdade, os princípios gerais que o le-
gislador especifica no artigo 8.º, que mais não são do que a concretização 
do princípio de proporcionalidade em sentido amplo, enquanto princí-
pio que integra o regime das restrições de direitos fundamentais (n.º 2 
do artigo 18.º da CRP), nomeadamente do direito à liberdade constitu-
cionalmente consagrado no artigo 27.º Dos artigos já mencionados (8.º 
e 12.º) e de outros lugares da Lei de Saúde Mental decorrem exigências 
postas pelos princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalida-
de em sentido restrito. 

Do princípio da adequação decorre que a privação da liberdade em 
que se traduz o internamento compulsivo sirva para prosseguir, efeti-
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vamente, o tratamento médico-psiquiátrico da anomalia psíquica para 
eliminação ou diminuição do perigo de lesão de bens jurídicos e da de-
terioração acentuada do estado do seu portador, o que supõe a existência 
de um nexo de causalidade entre a anomalia psíquica e o perigo de lesão 
de bens jurídicos ou a deterioração do estado do seu portador. 

Do princípio da necessidade resulta que a privação da liberdade por via 
do internamento ocorra apenas quando o portador de anomalia psíquica 
recuse submeter-se ao necessário tratamento médico e tal anomalia crie 
uma situação de perigo para bens jurídicos de relevante valor, próprios 
ou alheios; ou quando o portador de anomalia psíquica grave não possua 
o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consen-
timento e a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada o seu 
estado. Quer se trate de “internamento de perigo” ou de “internamento 
tutelar”, a privação da liberdade só poderá ser determinada quando for a 
única forma de garantir a submissão do internado a tratamento (primeira 
parte do n.º 1 do artigo 8.º). Consequentemente, o internamento finda 
logo que cessarem os pressupostos que lhe deram origem, nomeadamen-
te se o internado aceitar ou não se opuser ao tratamento, caso em que o 
internamento passa a ser voluntário (n.º 3 do artigo 19.º e n.º 1 do artigo 
25.º); e é substituído por tratamento em regime ambulatório sempre que 
seja possível manter o tratamento liberdade (alínea b) do n.º 1 do artigo 
3.º; parte final do n.º 1 e n.º 3 do artigo 8.º; n.º 1 do artigo 33.º; n.º 1 
do artigo 34.º). 

3.5. A estruturação do procedimento que conduz à privação da li-
berdade do portador de anomalia psíquica segundo um “modelo misto 
de decisão médica e judicial”(Andrade, 2000, pp. 84 e ss.) é, por si, uma 
outra forma de proteção da pessoa que sofre de perturbação mental. A 
decisão de internar é, em parte, decisão médico-psiquiátrica e, em outra 
parte, decisão judicial, numa repartição de funções por poderes distintos 
– o poder médico e o poder judicial – que garantindo a objetividade e 
a imparcialidade da decisão de internar protege o portador de anomalia 
psíquica contra privações abusivas ou injustificadas do direito à liberdade 
em razão da sua perturbação mental. 

As decisões de internar, de manter o internamento, de o fazer cessar 
ou de o substituir pautam-se por um princípio de fundamentação clínico-
-psiquiátrica: a avaliação clínico-psiquiátrica, a cargo de dois psiquiatras, 
é obrigatória (n.º 1 do artigo 16.º, n.º 1 do artigo 17.º, n.º 1 do artigo 
27.º e n.º 4 do artigo 35.º); o juízo técnico-científico inerente à avaliação 
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clínico-psiquiátrica está subtraído à livre apreciação do juiz, o que garante 
que a anomalia psíquica seja diagnosticada segundo um critério exclusiva-
mente médico (n.º 5 do artigo 17.º); em caso de urgência é por decisão 
exclusivamente médica que há internamento, o qual é submetido depois a 
confirmação judicial (n.º 1 do artigo 25.º e n.º 2 do artigo 26.º); a cessação 
do internamento ocorre, em regra, por alta dada pelo diretor clínico do 
estabelecimento (n.º 1 do artigo 34.º); a revisão da situação do internado 
é feita mediante relatório de avaliação clínico-psiquiátrica (n.º 2 do artigo 
35.º); a substituição, por decisão médica, do internamento por tratamento 
compulsivo em regime ambulatório, com fundamento em avaliação clíni-
co-psiquiátrica, não depende de confirmação judicial, dependendo apenas 
de comunicação ao tribunal (n.ºs 1 e 3 do artigo 33.º).

Face à extensão que o princípio da fundamentação clínico-psiquiá-
trica assume na regulação do internamento compulsivo, é de concluir 
que ao juiz está reservado o papel de juiz das liberdades, de guardião dos 
direitos fundamentais do portador de anomalia psíquica. A decisão de 
internar compulsivamente é sempre da competência de um juiz, quer o 
processo siga a forma comum quer siga a do internamento de urgência 
(artigos 15.º a 21.º e 27.º), cabendo-lhe também, neste caso, a decisão 
de manutenção ou não do internamento, no prazo máximo de quarenta 
e oito horas a contar da privação da privação da liberdade (artigos 22.º a 
26.º). A decisão judicial tem como momento prévio obrigatório uma ses-
são conjunta, cuja data é notificada ao internando, ao defensor, ao reque-
rente e ao Ministério Público, sem prejuízo de serem convocadas quais-
quer outras pessoas cuja audição o juiz repute oportuna. Nesta sessão, 
que decorre de forma oral e contraditória, é obrigatória a presença do 
defensor do internando e do Ministério Público, a quem é dada a palavra 
para alegações sumárias finais (artigos 18.º, 19.º e n.º 3 do artigo 27.º).

Do ponto de vista dos procedimentos de vigilância e de controlo do 
internamento compulsivo, note-se que à garantia de uma decisão parti-
lhada acresce a obrigatoriedade de revisão periódica da situação do inter-
nado e a revisão, a todo tempo, quando for invocada a existência de causa 
justificativa da cessação do internamento (n.ºs 1 e 2 do artigo 35.º) e um 
conjunto de direitos processuais. O internando goza, em especial e em 
regra, do direito de ser informado dos direitos que lhe assistem, de estar 
presente aos atos processuais que diretamente lhe disserem respeito, de ser 
ouvido pelo juiz sempre que possa ser tomada uma decisão que pessoal-
mente o afete, de oferecer provas e requerer diligências e de ser assistido 
por defensor, constituído ou nomeado, em todos os atos processuais em 
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que participar e ainda nos atos processuais que diretamente lhe disserem 
respeito em que não esteja presente (n.º 1 do artigo 10.º). A assistência por 
defensor pode ser na forma de assistência pelo médico assistente do inter-
nando. Com a intenção de resguardar a relação médico-doente, o primeiro 
não integra sequer o leque alargado dos que têm legitimidade para requerer 
o internamento compulsivo (n.º 1 do artigo 13.º).

Ainda do ponto de vista dos procedimentos de vigilância e de con-
trolo do internamento compulsivo, saliente-se que o estatuto do interna-
do pauta-se pelo princípio geral segundo o qual “as restrições aos direitos 
fundamentais decorrentes do internamento compulsivo são as estritamente 
necessárias e adequadas à efetividade do tratamento e à segurança e nor-
malidade do funcionamento do estabelecimento médico, nos termos do 
respetivo regulamento interno”, mantendo os “direitos reconhecidos aos 
internados nos hospitais gerais” (n.º 4 do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 11.º). 

Quem é internado de forma compulsiva goza, em especial, do direito 
de ser informado e, sempre que necessário, esclarecido sobre os direitos 
que lhe assistem, de ser esclarecido sobre os motivos da privação da li-
berdade, de ser assistido por defensor constituído ou nomeado, podendo 
comunicar em privado com este, de recorrer da decisão de internamento 
e da decisão que o mantenha, de votar, nos termos da lei, de enviar e 
receber correspondência e de comunicar com a comissão para acompa-
nhamento da execução do regime do internamento compulsivo (n.º 2 do 
artigo 11.º e, em especial, alínea c) do artigo 41.º). O internado goza, 
ainda, do direito de requerer a revisão da situação, o qual é extensível ao 
defensor (n.º 3 do artigo 35.º), bem como, um e outro, do direito de au-
dição em sede de revisão obrigatória (n.º 5  do artigo 35.º). Esta revisão 
embora não ocorra no contexto de uma sessão conjunta, não dispensa a 
audição prévia do Ministério Público, do defensor e do internando, exce-
to se o estado de saúde deste tornar a audição inútil ou inviável.

Nos procedimentos de vigilância e controlo é de incluir também as 
competências da comissão para acompanhamento da execução do re-
gime do internamento compulsivo, por lhe incumbir, nomeadamente, 
visitar os estabelecimentos e comunicar diretamente com os internados, 
solicitar ou remeter a quaisquer entidades administrativas ou judiciárias 
informações sobre a situação dos internados, receber e apreciar as recla-
mações dos internados ou das pessoas com legitimidade para requerer 
o internamento sobre as condições do mesmo e solicitar ao Ministério 
Público junto do tribunal competente os procedimentos judiciais julga-
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dos adequados à correção de quaisquer situações de violação da lei que 
verifique no exercício das suas funções (artigos 38.º a 44.º).

3.6. No que se refere às vias de recurso, a Lei de Saúde Mental prevê 
a recorribilidade das decisões judiciais de internamento, de manutenção 
ou não da decisão médica de internar em caso de urgência e de revisão da 
situação do internado, reconhecendo legitimidade para recorrer ao inter-
nado, ao seu defensor, a quem requerer o internamento e ao Ministério 
Público (artigo 32.º).

Além do recurso, prevê-se expressamente a providência de habeas 
corpus contra privações da liberdade ilegais – quando estiver excedido 
o prazo estabelecido para a decisão judicial de manutenção ou não do 
internamento compulsivo de urgência, quando a privação da liberdade 
tiver sido efetuada ou ordenada por entidade incompetente ou quanto 
a privação da liberdade tiver sido motivada fora dos casos ou condições 
previstas na lei –, podendo a mesma ser acionada pelo portador de ano-
malia psíquica privado da liberdade ou por qualquer cidadão no gozo dos 
seus direitos políticos (artigo 31.º).

4. Conclusão

Decorre do artigo 7.º que a proteção da pessoa que sofra de pertur-
bação mental grave ocorre por via do modelo médico do consentimento, 
ainda que a intervenção tenha por objetivo o tratamento da perturbação; 
da admissibilidade do tratamento sem consentimento apenas quando a 
ausência de tratamento ponha seriamente em risco a saúde da pessoa que 
sofra dessa perturbação; e da previsão em leis nacionais de condições de 
proteção, nomeadamente procedimentos de vigilância e de controlo e vias 
de recurso.

A Lei de Saúde Mental portuguesa está em sintonia com o artigo 7.º, 
bem como com os artigos 5.º, 23.º e 26.º
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