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Article 24

Compensation for undue damage

The person who has suffered undue damage resulting from an 
intervention is entitled to fair compensation according to the 
conditions and procedures prescribed by law. 

Article 24

Réparation d'un dommage injustifié

La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une 
intervention a droit à une réparation équitable dans les condi-
tions et selon les modalités prévues par la loi.

 1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, artigo 
25.º. 

Direito europeu    

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 50.º.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, nomeadamente, artigo 22.º; Código 
Civil, nomeadamente, artigos 70.º, 483.º e ss e 798.º e ss; Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro (Regime da Responsabilidade Extracontratual do Estado); 
Lei n.º 15/2014, de 21 de março (Lei consolidando a legislação em matéria 
de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde); Lei n.º 21/2014, de 16 
de abril, na redação atual dada pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto (Lei 
de Investigação Clínica); Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro (Aprova a Lei de 
Bases da Saúde e revoga a Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 
185/2002, de 20 de agosto), em especial Base 2; 
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2. Introdução

O artigo 24.º da Convenção para a Protecção dos Direitos Huma-
nos e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da 
Medicina (doravante, Convenção de Oviedo) determina que qualquer 
pessoa que tenha sofrido um dano como resultado de uma intervenção 
que violou, de forma não justificada, os direitos tutelados por esta Con-
venção, tem direito a uma reparação equitativa.

Esta estipulação deixa antever, a extensão que a análise do artigo implica, 
nomeadamente através da mobilização de diversos conceitos e regimes do 
ordenamento jurídico português, pelo que apenas trataremos de enunciar 
alguns dos aspetos que possam ser mais relevantes1.

Atendendo aos bens jurídicos protegidos na Convenção de Oviedo, é 
garantida, neste artigo 24.º, a reparação – que constituirá uma indemni-
zação – do dano que se tenha por injustificado. Tal como afirmado pelo 
Tribunal Constitucional português, 

“constituindo missão do Estado de direito democrático a pro-
teção dos cidadãos contra a prepotência, o arbítrio e a injusti-
ça, não poderá o legislador ordinário deixar de assegurar o di-
reito à reparação dos danos injustificados que alguém sofra em 
consequência da conduta de outrem. A tutela jurídica dos bens 
e interesses dos cidadãos reconhecidos pela ordem jurídica e 
que foram injustamente lesionados pela acção ou omissão de 
outrem (...) exige, nestes casos, a reparação dos danos sofridos, 
tendo o instituto da responsabilidade civil vindo a desempe-
nhar nessa tarefa um papel primordial.”2

Apesar da tentativa de harmonização, sobretudo ao nível do direito 
civil europeu3, a verdade é que os sistemas de responsabilidade civil ado-
tados pelos diferentes países que ratificaram esta Convenção mostram-se 

1  Dada a dificuldade de estudar, neste breve comentário, de forma detalhada 
todo o regime da responsabilidade civil [bio]médica em Portugal e sendo nosso ob-
jectivo, apenas, dar nota de alguns aspectos essenciais, remetemos, desde já, todos 
os desenvolvimentos para as obras que compõe a lista de bibliografia.

2  Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 444/2008, Processo n.º 20/2008, dis-
ponível em https://dre.pt/home/-/dre/2750440/details/maximized. 

3  Para mais desenvolvimentos vide Barbosa (2017, pp. 102 e ss.).
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diametralmente opostos. E, entre nós, teremos de atender, essencialmen-
te, às comuns regras do direito civil português, muito embora, como 
vários Autores já tiveram oportunidade de manifestar, nomeadamente 
André Dias Pereira, exista uma necessidade de se promover uma forte 
alteração no direito da responsabilidade civil médica, porquanto 

“um Estado Social de Direito que vise a promoção dos direitos 
fundamentais da pessoa humana e um Direito da [Bio]Medi-
cina que procure criar confiança na relação médico-doente de-
verão promover reformas no sistema de responsabilidade civil 
médica que tornem a compensação por danos injustos mais 
rápida e previsível...” (Pereira, 2014, pp. 768 e ss.).

3. O dano injustificado e a sua reparação

3.1. A pessoa, a intervenção e o dano

Quando o artigo refere “a pessoa que tenha sofrido um dano...”, im-
porta, desde logo atentar ao conceito de pessoa para o ordenamento ju-
rídico português. Trata-se, de pessoa enquanto titular de personalidade 
jurídica, personalidade esta que apenas se adquire com o nascimento 
completo e com vida4 e termina com a morte5, importando esclarecer 
que a tutela jurídica conferida aos nascituros – embriões in vitro ou in 
utero ou fetos – dependerá, neste sentido, da aquisição da referida perso-
nalidade jurídica.

Ora, o dano sofrido poderá resultar, tal como é referido no Relató-
rio Explicativo (Explanatory Report, 1997, pp. 21-22) que acompanha 
a Convenção de Oviedo, de qualquer intervenção em seres humanos, o 
que parece incluir intervenções preventivas, de diagnóstico, terapêuticas 
ou de investigação. Neste sentido, estaremos a falar de uma intervenção 
num sentido amplo, incluindo atos ou omissões, no qual devem ser in-

4  Artigo 66.º do Código Civil: “(Começo da personalidade) 1. A personalidade 
adquire-se no momento do nascimento completo e com vida. 2. Os direitos que a 
lei reconhece aos nascituros dependem do seu nascimento.”

5  Artigo 68.º do Código Civil: “(Termo da personalidade) 1. A personalidade 
cessa com a morte.”
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cluídos todos os atos médicos – para os quais se devem ter como pressu-
postos o direito ao tratamento adequado ou de acordo com as leges artis, 
o direito à informação e ao consentimento; o direito ao sigilo profissional 
e o direito à não discriminação (Pereira, 2014, p. 49).

O Relatório Explicativo (Explanatory Report, 1997) refere-nos que 
a Convenção usa a expressão “dano injustificado” porque na medicina 
alguns danos, como a amputação, são inerentes à própria intervenção 
terapêutica. A natureza devida ou indevida do dano terá de ser determi-
nada à luz das circunstâncias de cada caso. A intervenção pode ou não 
constituir uma ofensa e para que haja direito à indemnização, o dano 
deve resultar da intervenção.

Para além dos danos que advenham de uma intervenção enquanto 
ato médico, também os danos decorrentes da investigação em saúde são, 
de acordo com espírito da norma, objeto de ressarcimento. Não sendo 
possível uma análise aprofundada desta questão, não poderemos, contudo, 
deixar de referir que em Portugal, a investigação em saúde é regulada por 
legislação específica, nomeadamente a Lei de Investigação Clínica – Lei n.º 
21/2014, de 16 de abril, na redação atual dada pela Lei n.º 49/2018, de 14 
de agosto – que estabelece o primado da pessoa humana e dos seus direitos 
fundamentais, determinando que “na realização de estudos clínicos devem 
ser tomadas todas as precauções no sentido do respeito da privacidade do 
indivíduo e da minimização de eventuais danos para os seus direitos de 
personalidade e para a sua integridade física e mental”, tal como decorre 
do n.º 3, artigo 3.º.

Contrariamente ao que acontece, em termos gerais, no regime da 
responsabilidade civil decorrente da prática de atos médicos, e como in-
fra veremos, na investigação em saúde, estamos perante um regime de 
responsabilidade objetiva, porquanto os danos são ressarcidos indepen-
dentemente de culpa6.

6  Artigo 15.º (Responsabilidade Civil): 1. O promotor e o investigador respon-
dem, de forma solidária e independentemente de culpa, pelos danos patrimoniais e 
não patrimoniais que o estudo cause ao participante. 2 – O promotor deve obriga-
toriamente contratar um seguro destinado a cobrir a responsabilidade civil referida 
no número anterior, salvo se o mesmo for dispensado nos termos da presente lei. 3 
– Nos estudos clínicos com intervenção, presumem-se causados pelo estudo clínico 
os danos que afetem a saúde do participante durante a realização do estudo clínico 
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Dada esta especificidade, e feita a remissão para a legislação especial, 
centrar-nos-emos, agora, nos casos em que a intervenção que gera o dano 
corresponda a um ato médico.

Ora, a Convenção de Oviedo usa a expressão “dano injustificado” por-
quanto o dano terá de ser, proveniente de uma atuação não justificada 
e, por isso, tida como ilícita. Como refere Nuno Oliveira, o conceito de 
ilicitude indica que houve algo de errado na atuação do médico (Oliveira, 
2019, p. 7).

Quando qualificamos o dano como injustificado estamos, assim, a 
referir-nos a situações onde não tenha existido qualquer causa de justifi-
cação para a conduta que o produziu. 

O dano constitui, assim, também, um dos requisitos da responsabili-
dade civil, na medida em que sendo responsável (civilmente) terá de in-
demnizar o lesado pelo dano causado. Deste modo, constituindo, então, 
o pressuposto da responsabilidade civil o dano será, também, em regra, 
limite da indemnização (A. Monteiro, 2017, p. 9).

Assim, é necessário que por um lado exista um dano que seja injustifica-
do e, por outro lado, que se verifique um nexo de causalidade entre esse dano 
injustificado e a atuação do médico. 

3.2. A reparação do dano 

O dano injustificado deverá, então, ser reparado. Para tal, importa ter 
em atenção que o ordenamento jurídico português distingue, submeten-
do-os a diferentes regimes jurídicos, entre, por um lado, unidades priva-
das de saúde – clínicas privadas – e, por outro lado, unidades públicas 
de saúde – os hospitais públicos (Vouga, 2018). Em Portugal, o regime 

e no ano seguinte à sua conclusão, sem prejuízo do disposto na alínea i) do n.º 6 do 
artigo 16.º. 4 – O parecer da CEC ou a autorização concedida pelo INFARMED, I. 
P., nos casos aplicáveis, não constituem fundamento de exclusão ou limitação da res-
ponsabilidade prevista no presente artigo. 5 – O disposto na presente lei não cons-
titui fundamento para eximir o promotor, o investigador, os membros da respetiva 
equipa de investigação e o centro de estudo clínico das formas de responsabilidade 
disciplinar, civil, contraordenacional ou penal estabelecidas na lei.
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da responsabilidade civil em hospitais públicos lato sensu ou em clínicas 
privadas é diverso (Monge, 2014, pp. 6 e ss.).

3.2.1. O regime de responsabilidade civil em unidades públicas de saúde

“A actividade médica nos estabelecimentos públicos de saúde 
(…) insere-se num enquadramento institucional de carácter 
público: ela constitui exercício de uma função pública, 
desenvolve-se sob a égide de normas de direito público, e 
condiciona os médicos em função de deveres e restrições 
especiais de carácter público” (Amaral, 1991, p. 129). 

Nessa medida aplica-se a esta relação entre hospitais públicos (n.º 
1 do artigo 1.º), médicos (n.º 4 do artigo 1.º) e doentes um regime 
próprio designado por Regime da Responsabilidade Extracontratual do 
Estado (doravante Regime) que está previsto na Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro que revogou o Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de novembro 
de 1967. Determina este Regime, através do n.º 1 do artigo 1.º, que a 
regulamentação em apreço se aplica aos danos resultantes do exercício 
das várias funções do Estado. Este Regime aplica-se

 “às acções e omissões adoptadas no exercício de prerrogativas 
de poder público ou reguladas por disposições ou princípios de 
direito administrativo” (n.º 2 do artigo 1.º).

No âmbito desta responsabilidade 
“está em causa, não uma qualquer acção ou omissão pessoal 
do seu autor, que por coincidência também é titular de um 
órgão do Estado ou de outra pessoa colectiva, seu funcionário 
ou agente, ou ainda seu trabalhador mas um facto incluído no 
desempenho da função e, portanto, um facto que não confi-
gura juridicamente apenas a actuação de um indivíduo, mas 
também – simultaneamente, por força de lei – a actuação da 
própria Administração Pública na prossecução de um dado in-
teresse público” (Carvalho, 2013, p. 175).

O artigo 9.º desta Lei n.º 67/2007 procede à definição dos parâ-
metros pelos quais deve ser aferido o preenchimento do pressuposto da 
responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais Entidades Pú-
blicas. No campo da responsabilidade civil por atos ou omissões pratica-
das em hospitais públicos, está sobretudo em causa a ilicitude consubs-
tanciada na infração de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de 
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cuidado e não tanto a violação de normas e princípios jurídicos, porque 
os danos potencialmente indemnizáveis resultam quase sempre de ativi-
dades materiais ou técnicas. Ora, ao assumir que, nesse tipo de situação, 
são ilícitas as condutas que envolvam violação de deveres objetivos de 
cuidado, o preceito assume que 

“para que exista ilicitude, as consequências da lesão do direito 
de outrem sem causa justificativa têm de ser imputadas à inob-
servância dos deveres objectivos de cuidado que ao agente se 
impunham para evitar a ocorrência da lesão, de outro modo, 
não haverá ilicitude” (M. Almeida, 2013, p. 244).

O sistema português de responsabilidade civil continua a manter 
o paradigma assente no primado da responsabilidade fundada na cul-
pa do agente pelo que 

“existe responsabilidade civil delitual da Administração e, 
como tal, dever de indemnizar, quando se verificarem cumu-
lativamente cinco pressupostos, expressa ou implicitamente 
resultante dos artigos 7.º, I, 8.º, I e II, da Lei n.º 67/2007: o 
facto voluntário, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causa-
lidade” (Sousa & Matos, 2008, p. 19).

No âmbito da responsabilidade civil extracontratual o médico apenas 
está obrigado a desenvolver, prudente e diligentemente, certa atividade, 
empregando a sua ciência para a obtenção da cura do doente, mas sem as-
segurar que esse efeito se produza, ficando exonerado de responsabilida-
de se o cumprimento requerer uma diligência maior, e liberando-se com 
a impossibilidade objetiva ou subjetiva que lhe não sejam imputáveis.

A doutrina considera que o clínico apenas se obriga a aplicar todos 
os esforços e os seus melhores conhecimentos no sentido do tratamento 
do doente (C. Almeida, 1996, pp. 125-126) e, sendo assim, tratando-se 
de uma mera obrigação de meios – não de uma obrigação de resultados7 
–, incumbe ao doente o ónus de provar a falta de diligência do médico. 

7  Nas obrigações de resultado o “devedor fica adstrito á produção de um certo 
efeito útil, que atua satisfactoriamente o interesse creditório final”, já nas obrigações 
de meios o devedor desenvolverá “uma actividade ou conduta diligente em direcção 
ao resultado final (realização do interesse primário do credor), mas sem assegurar 
que este se produza” (Ribeiro, 2010, p. 20).
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Tem, pois, o doente de provar o defeito de cumprimento, porque o não 
cumprimento da obrigação do médico assume, por via de regra neste tipo 
de ações, a forma de alegado cumprimento defeituoso, e depois tem ain-
da de demonstrar que o médico não praticou todos os atos normalmente 
tidos por necessários para alcançar a finalidade desejada. No campo da 
responsabilidade civil médica, 

“só existe falta médica quando o médico viola, cumulativamen-
te, uma lei da arte e o dever de cuidado que lhe cabe, e assim 
se afasta daquilo que dele é esperado naquele caso” (Raposo, 
2018, p. 15). 

Resulta, ainda, do artigo 8.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 
que os titulares de órgãos, funcionários e agentes são responsáveis pelos 
danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com 
dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 
encontravam obrigados em razão do cargo. 

Assim, do regime desta Lei, importa evidenciar que, pelos danos cau-
sados por atos ilícitos e culposos praticados pelos titulares dos órgãos e 
pelos agentes administrativos do Estado e demais pessoas coletivas pú-
blicas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, respon-
dem, direta e exclusivamente, perante o lesado, o Estado ou as demais 
pessoas coletivas públicas. Por outro lado, pelos danos causados por atos 
praticados por aqueles mesmos entes, nas mesmas condições, mas come-
tidos com dolo ou culpa grave, respondem, solidariamente, perante o 
lesado, o Estado ou as demais pessoas coletivas públicas e o lesante.

Claro que o juízo de culpa pressupõe a existência de um comporta-
mento padrão a observar em determinadas circunstâncias por cotejo com 
o qual há-de aferir-se a conduta do agente e que só em caso de descon-
formidade entre o comportamento que o agente podia e devia ter tido 
e aquilo que efetivamente realizou é que poderá haver lugar a eventual 
censura.

Acresce que a Lei n.º 67/2007 mantém o princípio segundo o qual, 
tirando as situações em que estejam em causa “danos decorrentes de ac-
tividades, coisas ou serviços administrativos especialmente perigosos” 
(artigo 11.º) e as hipóteses de indemnização por sacrifício (artigo 16.º), 
só se justifica imputar um dano à administração quando se verifique a 
existência de um facto ilícito e [cumulativamente] seja possível formular 
um juízo de censura ético-jurídica à conduta da Administração.
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3.2.2. Regime de responsabilidade civil em unidades privadas de saúde

Por outro lado, no âmbito de uma atuação médica praticada em clí-
nica privada, serão os tribunais judiciais os competentes – em contrapo-
sição à competência dos tribunais administrativos fiscais nos atos pratica-
dos em instituições públicas lato sensu – e vigoram as normas do Código 
Civil (Pereira, 2007, p. 12)8.

8  Esta dicotomia privado/público tem, no entanto, levantado algumas dificul-
dades nos últimos anos relativamente ao SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de 
Inscritos para Cirurgia). Criado em Junho de 2004, na sequência dos programas 
especiais de combate às listas de espera, o SIGIC veio regular toda a atividade ci-
rúrgica programada e abarcar todas as etapas do processo de gestão do utente, desde 
a sua inscrição na lista cirúrgica até à conclusão do processo, após realização da 
cirurgia. A informação relativa à atividade cirúrgica programada e à realizada pelos 
serviços de urgência é obrigatoriamente registada e transferida para o Sistema Infor-
mático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC), que está centraliza-
do na ACSS. A criação do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 
(SIGIC), foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros no 79/2004, de 
3 de junho. O processo de gestão do sistema foi concebido num formato simplifi-
cado, que se pode resumir nas seguintes etapas: o doente dirige-se ao seu hospital 
e no âmbito de uma consulta da especialidade é-lhe proposta a realização de uma 
cirurgia. Com a formalização do seu consentimento e na posse de um certificado 
de inscrição, o doente fica a aguardar pela cirurgia na certeza de ser chamado num 
prazo máximo estabelecido (1); verificando-se que o hospital não pode resolver a 
situação clínica do doente dentro daquele prazo, o utente ou é transferido para 
outro hospital do SNS através da emissão de uma nota de transferências ou, na 
eventualidade deste não poder também realizar a cirurgia, é beneficiário da emissão 
de um vale cirurgia que lhe dá acesso a um hospital do sector privado ou do sector 
social à sua escolha, de entre os que estiverem convencionados(2); uma vez realizada 
a cirurgia e resolvidas eventuais intercorrências e/ou complicações, o utente regressa 
ao hospital de origem, devendo-lhe também ser enviado o original do processo 
clínico do hospital de destino, que manterá em arquivo cópia do mesmo(3); o âm-
bito de aplicação do SIGIC foi alargado às entidades do sector social e do sector 
privado que prestam cuidados aos utentes do SNS ao abrigo dos acordos, contratos 
e convenções celebrados, com obrigatoriedade de inscrição dos mesmos em LIC 
e transferência dos respetivos dados para o SIGLIC; As competências das entida-
des envolvidas no SIGIC foram alargadas e ajustadas às necessidades sentidas pelas 
mesmas (4); no âmbito dos direitos e deveres dos cidadãos, foi-lhes reconhecido o 
direito de recusarem a transferência para outras instituições sem perda de antiguida-
de na LIC, bem como o direito imediato de serem beneficiários de um vale cirurgia, 
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Nesta conformidade, para que se lance mão da responsabilidade 
civil, importa, desde logo determinar a espécie ou forma da mesma, 
dado que o nosso ordenamento jurídico consagra uma dualidade de 
regimes. Uma intervenção [bio]médica poderá, assim, desencadear 
qualquer uma das formas, bastando que corresponda a um tipo de 
responsabilidade: ou o tipo de responsabilidade extracontratual, ao 
abrigo do artigo 483.º ou o tipo de responsabilidade contratual, ver-
tida no artigo 798.º, ambos do Código Civil.

verificadas as condições definidas (5); o registo e a transferência para o SIGLIC de 
todos os eventos relacionados com o episódio terapêutico, desde a efetivação da pri-
meira consulta até à consulta de conclusão do episódio, passaram a ser obrigatórios. 
O mesmo para o registo e transferência da atividade cirúrgica realizada nos serviços 
de urgência dos hospitais (6). Em síntese, a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 79/2004, de 3 de junho, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, de 24 
de junho de 2004, criou o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgias 
(SIGIC), que permite aos utentes, quando a marcação da cirurgia não ocorrer em 
tempo de espera admissível, escolher um prestador social ou privado para proceder 
à realização da cirurgia, sendo as respetivas despesas cobertas pelo vale cirurgia e o 
prestador livremente escolhido pelos utentes de entre os que previamente celebra-
rem uma convenção para efeitos de execução do SIGIC com uma das administra-
ções regionais de saúde (ARS). As convenções a celebrar estão sujeitas ao disposto 
nomeadamente no Regulamento do SIGIC, prevendo-se que o respetivo clausulado 
tipo seja definido por despacho do Ministro da Saúde, sob proposta das ARS. O 
clausulado tipo da convenção para a prestação de cuidados de saúde no âmbito 
do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), foi aprova-
do pelo Despacho n.º 24 110/2004, DR, 2.ª série, de 23 de novembro de 2004. 
Estando em causa atos médicos praticados em Unidades pertencentes ao Serviço 
Nacional de Saúde e, a montante destes, um ato médico praticado numa unidade 
de saúde privada mas em situação regida pelo direito público, a competência ma-
terial para conhecer da ação em que se discute a execução desse contrato e eventual 
responsabilidade civil emergente dessa relação jurídica tripartida é, efetivamente, 
dos tribunais administrativos, nos termos do disposto nas alínea e) e h) do n.º 1 do 
artigo 4.º do ETAF. Na verdade, nesta situações, a eventual responsabilidade civil 
decorrente da prestação de cuidados de saúde ocorridos em unidade de saúde pri-
vada contratada pelo Serviço Nacional de Saúde e contratada no âmbito do SIGIC, 
o litígio a resolver decorre de uma relação jurídico administrativa enformada pelo 
direito administrativo, sendo um litígio a resolver com base no direito público, inse-
rindo-se, por esse motivo, na competência dos Tribunais Administrativos, tal como 
a mesma é definida nos artigos 1.º e 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002 de 17 de fevereiro. 
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Efetivamente, a dualidade de regimes da responsabilidade civil 
“não afecta a identidade nos sujeitos e do facto lesivo, ou seja, 
entre os mesmos sujeitos da relação preexistente, verifica-se 
uma única conduta ilícita e o mesmo dano, qualquer que seja 
o ângulo em que se coloca, isto é, quer do da responsabilida-
de contratual, quer do da responsabilidade aquiliana.” (Rodri-
gues, 2007, pp. 85-96).

Como esclarece Sinde Monteiro (Monteiro, 2005, p. 351), esta dis-
tinção só tem um efetivo relevo se se traduzir num diferente regime. 
Sendo a existência de uma relação prévia o ponto fulcral de distinção, 
este tem sido suficiente para justificar, pelo menos num ponto, um re-
gime mais favorável ao lesado no âmbito negocial, na medida em que é 
ao autor da lesão que cabe provar que não teve culpa no incumprimento 
ou no cumprimento defeituoso, nos termos do n.º 1 do artigo 799.º, 
contrariamente ao que acontece na responsabilidade delitual, onde cabe 
à vítima a prova da culpa do autor da lesão, tal como prescreve o n.º 1 do 
artigo 487.º.9 Contudo, no que os efeitos da responsabilidade, a obriga-
ção de indemnização, regem precisamente as mesmas regras, de acordo 
com o artigo 562.º.

Importa dar conta que a possibilidade de gradação equitativa da in-
demnização em caso de mera culpa apenas existirá no âmbito da respon-
sabilidade extracontratual, nos termos do artigo 494.º do Código Civil. 
Por outro lado, alguns Autores defendem, a não ressarcibilidade de danos 
não patrimoniais em sede de responsabilidade contratual, tal como re-
sulta do artigo 496.º, embora a jurisprudência admita essa compensação 
(Pereira, 2007, p. 14).

Pode ainda acontecer que a responsabilidade civil médica assuma, em 
simultâneo, uma natureza extracontratual e contratual, já que o mesmo 
facto, podendo corresponder a uma violação do contrato, pode também 

9  Para além desta essencial diferença, “Na lei aparecem pontudas outra diver-
gências, que têm vindo a esbater-se e que provavelmente, ainda se esvairão mais 
no futuro: a capacidade delitual conhece regras menos estritas (artigo 488.º); só 
no campo delitual a lei prevê expressamente a solidariedade dos devedores (artigo 
497.º, n.º 1); o prazo de prescrição delitual (artigo 498.º) é mais curto do que o 
ordinário (artigo 309.º); em matéria de direito internacional privado e de compe-
tência dos tribunais também não existe coincidência.” Monteiro (2005, p. 351). 
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reconduzir-se a um facto lesivo de direitos absolutos do paciente. Como 
refere André Dias Pereira, se o médico realiza uma observação descuida-
da do paciente, um diagnóstico errado ou descura negligentemente os 
cuidados técnicos adequados à operação, responde tanto por violação de 
um contrato de serviços médicos, como delitualmente por ofensa à inte-
gridade física do paciente (n.º 1 do artigo 70.º e n.º 1 do artigo 483.º do 
Código Civil) (Pereira, 2014, pp. 653 e ss.). A resposta a esta questão não 
se encontra, contudo, pacificada, divergindo os Autores e os Tribunais se, 
aqui, nos encontramos perante um verdadeiro concurso de normas ou se 
por outro esse concurso ocorre entre 

“(...) títulos de fundamentação de uma mesma pretensão indem-
nizatória (ou seja, é possível combinar regras das duas modalida-
des da responsabilidade civil)”  (Barbosa, 2017, p. 20). 

A doutrina maioritária aceita, assim, a teoria do cúmulo de responsabi-
lidades, podendo o lesado invocar simultaneamente normas das duas for-
mas de responsabilidade para fundamentar a sua pretensão indemnizatória 
(Pereira, 2007, p. 14). Defendem outros Autores que essa apreciação deve 
orientar-se pelos quadros da responsabilidade contratual, de acordo com o 
sistema do não cúmulo, atento o princípio da autonomia privada10.

De acordo com o Tribunal da Relação do Porto, a jurisprudência tem 
aplicado o princípio da consunção, segundo o qual o regime da respon-
sabilidade contratual consome o da responsabilidade extracontratual11.

De qualquer modo, requisitos, ou pressupostos da responsabilidade civil, 
são comuns a ambas as modalidades de responsabilidade aqui convocadas e, 
como refere Sinde Monteiro, 

“(...) reconduzem-se, segundo a arrumação mais corrente, à exis-
tência de um facto humano qualificável como ilícito, nexo de 
imputação do facto ao agente, nexo de causalidade e dano...” (S. 
Monteiro, 2005, p. 360). 

Assim, para que surja a obrigação de reparar, de indemnizar, é neces-
sário o facto voluntário do agente – que poderá consistir numa acção ou 

10  Cfr. Costa (2017, pp. 546 e ss.).
11  Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 14 de Maio de 2020, Processo 

n.º 21966/15.0T8ORT.P2 (Carlos Portela).
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omissão. Esse facto terá de ser ilícito – sendo que efectivamente o que va-
ria, nas modalidades supra referidas é o facto ilícito que está na origem da 
obrigação de indemnizar e que neste artigo 24.º da Convenção de Ovie-
do surge como a “injustificação” do dano, a contrariedade ao direito, na 
medida em que, distintamente, se tratará de uma obrigação em sentido 
técnico (na obrigacional ou contratual) ou de um direito absoluto (na 
delitual). Um terceiro requisito passará pelo nexo de imputação, que in-
tegra a imputabilidade e a culpa – que poderá ocorrer de forma dolosa ou 
negligente. Terá, ainda, de se estabelecer um nexo de causalidade – para 
o qual o nosso Código Civil adota a teoria da causalidade adequada, tal 
como resulta do artigo 563.º. Por fim, e como já referimos, não haverá 
lugar a responsabilidade civil se não houver um dano – podendo ser da 
natureza patrimonial ou extrapatrimonial. 

Naturalmente que todos estes pressupostos exigem uma demorada e de-
talhada análise que, tal como referimos ab initio, não poderá ter, aqui lugar12.

Contrariamente ao referido supra a propósito da investigação cien-
tífica, a doutrina e a jurisprudência portuguesas têm sido firmes na 
afirmação da responsabilidade civil dos médicos como um sistema 
de responsabilidade subjetiva. Significa que o médico só responderá 
pela violação se ela for ilícita – se for injustificada – e se lhe puder ser 
imputável a título de dolo ou negligência (Oliveira, 2019, pp. 5 e ss.). 
Em Portugal, tal só não acontece nos casos expressamente previstos na 
lei, onde se preveja que a responsabilidade civil possa objetiva.

Não obstante todas as dúvidas e anseios que a responsabilidade sub-
jetiva vai fazendo emergir, a verdade é que o sistema é, ainda, um sistema 
de responsabilidade subjetiva, pelo que os requisitos são, essencialmente 
os referidos.

3.2.3. A reparação equitativa

O artigo 24.º da Convenção de Oviedo estipula que a reparação terá 
de ser equitativa. Tal deverá ser entendido no sentido de se estabelecer 
uma reparação que deverá ser proporcional ao dano causado, cobrindo, 
portanto, os prejuízos causados. 

12  Para uma tal análise remetemos para as obras citadas na bibliografia.
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Esta reparação apenas abarca compensações de carácter económico, 
não podendo entender-se que se exija a adoção de quaisquer outras me-
didas – administrativas, penais ou disciplinares – contra a pessoa respon-
sável pelo dano (Romeo Malanda, 2002, p. 364).

O Relatório Explicativo que acompanha a Convenção remete para a 
terminologia já usada pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
que, no seu artigo 50.º.13

Especificamente quanto à reparação dos danos não patrimoniais de-
corre do artigo 496.º do Código Civil que na fixação da indemnização 
deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, me-
reçam a tutela do direito (n.º 1), sendo o seu montante fixado equitati-
vamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, as circuns-
tâncias referidas no artigo 494.º, isto é, tomando em consideração o grau 
de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado e as 
demais circunstâncias do caso (n.º 3).

4. Jurisprudência relevante comentada

A jurisprudência em Portugal no que se reporta à indemnização por 
danos injustificados decorrentes de atos médicos tem evoluído ao longo 
das últimas duas décadas com uma intensificação nos últimos anos.

Ao longo destes anos, e não obstante a lei não ter mudado, assistimos 
a um evoluir das interpretações de determinados conceitos/atos por parte 
dos tribunais. Seja quanto ao facto de determinado ato médico dever ser 
considerado como obrigação de resultado ou obrigação de meio seja na 
evolução da interpretação daquilo que deve ser considerado como um 
procedimento adequado.

Existem arestos riquíssimos. Deixamos apenas a referência de alguns.
Comprovando-se que o médico, ao examinar o doente, agiu de acor-

do com as regras técnicas atualizadas da ciência médica, afasta-se o erro 
e, consequentemente, a culpa, sendo certo que um eventual dano, por-
ventura, ocorrido nessas situações, observadas as circunstâncias de pru-

13  “On the subject of fair compensate, reference can be made to Article 50 of the Eu-
ropean Convention on Human Rights, wich allows the Court to afford just satisfaction 
to the injured party.” (Explanatory Report, 1997, p. 22).
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dência que o caso concreto justifica, é de qualificar como erro invencível 
para a mediana cultura médica, o que afasta a responsabilidade civil da 
intervenção, por recair no âmbito da denominada falibilidade médica – 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24 de maio de 2011.

Não haverá violação das leges artis pelo pessoal médico 
“se ficar por demonstrar que na prática do ato médico o agente 
atuou em desconformidade com um padrão de conduta pro-
fissional que um profissional dessa área medianamente com-
petente, prudente e sensato, com os mesmos graus académi-
cos e profissionais, teria tido em circunstâncias semelhantes.” 
– Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 17 de 
abril de 2015.

A jurisprudência dos Tribunais Administrativos tem secundado, 
uniformemente, a orientação adotada pela jurisprudência dos tribunais 
comuns, maxime pelo Supremo Tribunal de Justiça segundo a qual, a 
responsabilidade civil extracontratual pressupõe, a par da ilicitude e da 
culpa, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão imputada ao agen-
te e o resultado danoso verificado, só ocorrendo tal pressuposto se este 
constituir uma consequência normal, típica, provável daquelas, pelo que, 
se o demandante não lograr, como no caso concreto, fazer prova deste 
pressuposto – cujo ónus lhe pertence, nos termos do n.º1 do artigo 342.º 
do Código Civil, a ação deverá improceder.

“I − Constituindo um dos pressupostos da responsabilidade 
civil extracontratual, a par da ilicitude e da culpa, o nexo de 
causalidade adequada entre a acção ou omissão imputada ao 
agente e o resultado danoso verificado, só ocorrendo tal pressu-
posto se este constituir uma consequência normal, típica, pro-
vável daquelas. II − Não tendo o Autor, como lhe competia (ar-
tigo 342.º do C. Civil) feito prova de tal pressuposto, a acção 
improcede.” – Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 11 de março de 2010.

Propugnando, do mesmo modo, que além do nexo de imputação 
do facto ao sujeito, tem de existir sempre, para haver responsabilidade 
civil, um nexo de imputação objetiva entre o facto e o dano; 

“I – A prova do nexo causal, como um dos pressupostos da 
obrigação de indemnizar, cabe ao credor da obrigação de in-
demnizar, independentemente da sua fonte. É um dos pres-
supostos do direito que acciona, com vista ao ressarcimento 
do dano, que pretende com a acção. II – O doente tem que 
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provar que um certo diagnóstico, tratamento ou intervenção 
foi omitido, e, por assim ser, conduziu ao dano, pois se outro 
acto médico tivesse sido (ou não tivesse sido) praticado teria le-
vado à cura, atenuado a doença, evitado o seu agravamento, ou 
mesmo a morte. III – É necessário haver um nexo causal entre 
a acção (ou omissão) e o dano provocado. Mas não pode ser 
uma qualquer causa/efeito.”  – Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 22 de maio de 2003.

Diferenças consoante estejamos perante contratos totais ou partilha-
dos e obrigações de resultado ou obrigações de meios 

“No âmbito de um contrato de prestação de serviços médicos, 
de natureza civil, celebrado entre uma instituição prestadora de 
cuidados de saúde e um paciente, na modalidade de contrato 
total, é aquela instituição quem responde exclusivamente, pe-
rante o paciente credor, pelos danos decorrentes da execução 
dos atos médicos realizados pelo médico na qualidade de “au-
xiliar” no cumprimento da obrigação contratual, nos termos 
do artigo 800.º, n.º 1, do CC.   II. Porém, o médico poderá 
também responder perante o paciente a título de responsabi-
lidade civil extracontratual concomitante ou, eventualmente, 
no âmbito de alguma obrigação negocial que tenha assumido 
com aquele. III. A responsabilidade contratual da instituição 
prestadora dos cuidados de saúde perante o paciente, ao abrigo 
do artigo 800.º do CC, será aferida em função dos ditames 
que o médico “auxiliar” do cumprimento deva observar na 
execução da prestação ao serviço daquela instituição. IV. De 
um modo geral, tem-se entendido que o resultado correspon-
dente ao fim visado pelo contrato de prestação de serviço de 
ato médico não se reconduz a uma obrigação de resultado, no 
sentido de garantir a cura do paciente, mas a uma obrigação de 
meios dirigida ao tratamento adequado da patologia em cau-
sa mediante a observância diligente e cuidadosa das regras da 
ciência e da arte médicas (leges artis). V. Porém, casos há em 
que, tratando-se de ato médico com margem de risco ínfima, a 
obrigação pode assumir a natureza de obrigação de resultado. 
VI. Para efeitos dessa qualificação, não se mostra curial adotar 
critérios apriorísticos em função da mera categorização do tipo 
de atividade médica, mas sim de forma casuística centrada no 
contexto e contornos de cada situação. VII. Em sede de obri-
gações de meios, incumbe ao credor lesado (paciente), provar 
a falta de cumprimento do dever objetivo de diligência ou de 



558 • CARLA BARBOSA • MAFALDA FRANCISCO MATOS

cuidado, nomeadamente o requerido pelas leges artis, como 
pressuposto de ilicitude, recaindo, por seu turno, sobre o de-
vedor o ónus de provar a inexigibilidade desse comportamen-
to, a fim de ilidir a presunção da culpa, nos termos do artigo 
799.º do CC. VIII. No âmbito da execução do ato médico 
correspondente ao cumprimento do dever de prestar, importa 
ainda atentar no dever de proteção na salvaguarda da integri-
dade física do paciente, coberta pela tutela da personalidade, 
nos termos previstos no artigo 70.º, n.º 1, do CC, na medida 
em que se mostre estreitamente conexionado com esse cumpri-
mento. IX. Nessa medida, o reforço daquele dever de prestar 
por virtude do referido dever de proteção permitirá configurar 
a ilicitude do ato médico violador da integridade física do pa-
ciente, ocorrido em sede da própria execução do cumprimento 
da obrigação contratual. X. Assim, num caso como o dos autos 
em que, no decurso de uma intervenção cirúrgica destinada a 
colher tecido necrosado na zona da cabeça femoral para per-
mitir a sua revascularização, foi atingido o tronco externo do 
nervo ciático adjacente pelo manuseamento do instrumento 
de colheita, ante a emergência de dificuldade de acesso à zona 
a intervencionar, resultando daí a paralisia daquele nervo, é 
de considerar verificada a prática de um ato ilícito violador da 
integridade física do paciente. XI. Nessas circunstâncias, pre-
sumindo-se a culpa do médico operador, incumbirá ao devedor 
da prestação provar que tal ocorrência não lhe é imputável por 
falta de cuidado ou de imperícia, nos termos do artigo 799.º 
do CC.” – Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de 
março de 2017

Sobre o conteúdo do consentimento informado 
“I – Em sede de responsabilidade civil por actos médicos 
ocorre frequentemente uma situação de concurso de respon-
sabilidade civil contratual e extracontratual, sendo orien-
tação reiterada da jurisprudência do STJ a opção pelo re-
gime da responsabilidade contratual tanto por ser mais 
conforme ao princípio geral da autonomia privada, como 
por ser, em regra, mais favorável à tutela efectiva do lesado.  
II – Tanto o direito nacional, como instrumentos internacio-
nais, impõem, como condição da licitude de uma ingerência 
médica na integridade física dos pacientes, que estes consin-
tam nessa ingerência e que esse consentimento seja prestado de 
forma esclarecida, isto é, estando cientes dos dados relevantes 
em função das circunstâncias do caso, entre os quais avulta 
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a informação acerca dos riscos próprios de cada intervenção 
médica. III – O consentimento do paciente prestado de forma 
genérica não preenche, só por si, as condições do consenti-
mento devidamente informado, sendo, além disso, necessário, 
em caso de repetição de intervenções, que tais esclarecimentos 
sejam actualizados, tendo em conta, designadamente, que os 
riscos se podem agravar com a passagem do tempo. IV – Es-
tando em causa a realização de um exame de colonoscopia, 
sem função curativa, do qual nasce uma obrigação de resultado 
(obtenção dos dados clínicos do exame), ocorrendo uma per-
furação do colon do paciente, sem que esteja em discussão o 
cumprimento do dever primário de prestação do médico mas 
o cumprimento do dever acessório de, na realização do exame 
clinico, ser respeitada a integridade física daquele, duas cons-
truções dogmáticas podem ser perfilhadas: (i) a ocorrência da 
perfuração do colon basta para configurar a ilicitude, uma vez 
que uma lesão da integridade física do paciente, não exigida 
pelo cumprimento do contrato, implica a sua verificação(ilici-
tude do resultado), caso em que haverá que ponderar da exclu-
são da ilicitude pelo consentimento informado daquele quanto 
aos riscos próprios daquela colonoscopia (cfr. art. 340º, nº 1, 
do CC); (ii) incumbe ao paciente lesado provar a ilicitude da 
conduta do médico, isto é a falta de cumprimento do dever ob-
jectivo de diligência ou de cuidado, imposto pelas leges artis, 
dever que integra a necessidade de, no decurso da intervenção 
médica, tudo fazer para não afectar a integridade física daquele 
(ilicitude da conduta), caso em que, mesmo não se provando a 
violação desse dever, ainda assim, sempre se terá de averiguar se 
foi devidamente cumprido o dever de informar o paciente dos 
riscos inerentes à intervenção médica e se este os aceitou. V – A 
circunstância de se ter provado que a A., paciente, antes da rea-
lização do exame feito pelo R. médico assinou um impresso do 
Hospital com o título «Consentimento Informado», contendo 
uma declaração em que afirma estar “perfeitamente informada 
e consciente dos riscos, complicações ou sequelas que possam 
surgir”, e ainda que conhecia os riscos inerentes à realização 
de um exame de colonoscopia, incluindo a possibilidade de 
perfuração, não é suficiente para preencher as exigências do 
consentimento devidamente informado uma vez que, no caso, 
sendo os riscos de perfuração superiores ao normal devido à 
idade e aos antecedentes clínicos da A., era imperativo que o 
R. fizesse prova de que a A. fora informada de tais riscos acres-
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cidos. VI – Tendo havido violação do dever de esclarecimento 
do paciente, com consequências laterais desvantajosas, isto é, a 
perfuração do colon, e com agravamento do estado de saú-
de, os bens jurídicos protegidos são a liberdade e a integridade 
física e moral, e os danos ressarcíveis tanto são os danos pa-
trimoniais como os danos não patrimoniais. VII – Por conse-
guinte, quer se siga a concepção da ilicitude do resultado quer 
a concepção da ilicitude da conduta, o R. médico e a respectiva 
seguradora encontram-se solidariamente obrigados a reparar os 
danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pela A. com 
fundamento em falta de consentimento devidamente informa-
do para a realização da colonoscopia.VIII – Identificando-se, 
da matéria de facto, uma relação contratual entre a A. e o R. 
médico, que tem como objecto a prestação dos serviços especi-
ficamente médicos e uma outra relação contratual entre a A. e 
a R. Hospital, que não envolve a prestação de serviços médicos 
em sentido estrito, estamos perante uma situação, denominada 
pela doutrina, como “contrato dividido” ou autónomo, pelo 
que tendo-se concluído pela responsabilidade do R. médico 
com fundamento na falta de consentimento devidamente in-
formado da A., não pode responsabilizar-se a R. Hospital pela 
conduta do mesmo médico.” – Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 22 de março de 2018

Da análise jurisprudencial ressalta a importância de desenvolver ins-
trumentos de proteção da vítima de um erro médico evitável, como re-
sulta aliás da imposição constante neste artigo. Importa criar condições 
para que se assista a uma efetiva reparação equitativa.

5. Conclusão

O regime do ordenamento jurídico português, que assenta na culpa, 
acarreta uma excessiva responsabilização dos profissionais, quando, na 
realidade, aquilo que se deve pretender é que os danos sejam ressarcidos 
de forma equitativa.

É certo que sabemos que uma mudança de paradigma do sistema 
de responsabilidade civil pela prática de atos médicos no ordenamento 
jurídico português implica profundas alterações que começarão, desde 
logo, por alterações educacionais e culturais da classe médica – de forma 
a que estes vejam o ressarcimento do dano não como uma censura à sua 
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atuação, mas sim como uma compensação pelos danos que aquela pessoa 
sofreu – e também alterações legislativas que permitam a passagem a este 
regime de responsabilidade civil objetiva.

Em termos práticos uma alteração assim irá implicar ainda adapta-
ções quanto ao regime dos seguros de responsabilidade civil profissional.
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