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Article 5 

General rule 

An intervention in the health field may only be carried out af-
ter the person concerned has given free and informed consent 
to it.

This person shall beforehand be given appropriate information 
as to the purpose and nature of the intervention as well as on 
its consequences and risks.

The person concerned may freely withdraw consent at any 
time.

Article 5 

Règle générale 

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être 
effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son 
consentement libre et éclairé. 

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate 
quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à 
ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer 
son consentement.

1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Código de Nuremberga, 1947; Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
1948; Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, sobre Princí-
pios Éticos para a Investigação Médica em Seres Humanos, adotada pela 18.ª 
Assembleia Geral da AMM, Helsínquia, Finlândia, junho de 1964; Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966; Declaração de Lisboa da 
Associação Médica Mundial, adotada pela 34.ª Assembleia Geral da AMM, 
em Lisboa, Portugal, em setembro/outubro de 1981 e emendada pela 47.ª 
Assembleia Geral da AMM, em Bali, Indonésia, em setembro de 1995; 
Declaração de Bioética de Gijón, 2000.
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Direito europeu 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950; Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia, 2000.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigos 1.º, 25.º e 26.º; Código Civil, 
artigos 70.º, 81.º e 340.º; Código Penal, artigos 38.º, 39.º, 149.º, 156.º e 
157.º; Lei n.º 95/2019, de 04 de setembro (Lei de Bases da Saúde), Base II; 
Regulamento n.º 14/2009, de 13 de janeiro (Código Deontológico dos Médi-
cos), artigo 19.º; Regulamento 707/2016, DR II, de 21 de julho de 2016, 
alterado pelo Regulamento 498/2020, DR II, de 26 de maio de 2020 (Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos), Capítulo III; Decreto-Lei n.º 282/77, 
de 05 de julho, alterado pela Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto (Estatuto da 
Ordem dos Médicos), artigo 135.º; Decreto-Lei n.º 104 /98, de 21 de abril), 
alterado pela Lei n.º 156/2015, de 16 de setembro (Estatuto da Ordem dos 
Enfermeiros), artigo 84.º.

2. Introdução

Proclama o artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade.” 

A maior expressão da evolução do Direito Biomédico é talvez a con-
sagração do direito ao consentimento informado e a sua conformação. A 
nosso ver, é tal mudança de paradigma que constitui a pedra de toque da 
superação da medicina-arte e do doente enfermo pela medicina técnica e 
o paciente-cidadão. O consentimento do paciente começou por ser uma 
mera manifestação de cooperação do doente até chegarmos ao reconheci-
mento da autonomia da vontade: o respeito devido ao doente, reconheci-
do desde a medicina antiga, não implicava necessariamente que se fizesse 
referência à liberdade do paciente, uma liberdade radical, incluindo a de 
fazer “más escolhas” (Dworkin).

Com a filosofia das luzes, em especial com o contributo de Immanuel 
Kant, dá-se a emancipação do indivíduo (Faden & Beauchamp, 1986, p. 
8) e os direitos humanos erguem-se em fundamento da democracia, o que, 
com o tempo, veio a transformar radicalmente a relação médico–pacien-
te. O séc. XIX traz-nos o conhecimento das doenças e a primeira metade 
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do séc. XX conhece a revolução do medicamento. Estavam assim reuni-
das as condições da importância crescente da medicina na sociedade e 
conhecem-se os dias gloriosos do paternalismo médico.

Por outro lado, a medicina é cara quando não é mesmo perigosa: 
pense-se nas doenças iatrogénicas, nas infeções nosocomiais1, na con-
taminação dos produtos sanguíneos pelo vírus da SIDA e da Hepatite, 
entre outros eventos adversos que a cada dia se sucedem nos hospitais 
(Fragata & Martins, 2004). Nestas condições, uma maior autonomia 
do paciente não poderá ser o meio de reequilibrar a relação médico–pa-
ciente em benefício deste último, e também de fazer tomar consciência 
dos riscos que uma medicina tecnológica e desumanizada fará correr a 
toda a sociedade? 

O consentimento foi assim fruto de uma caminhada gradual.2 Toda-
via, este reconhecimento quiçá não teria sido possível sem a existência 
de um profundo traumatismo para a ética médica: as “experiências” com 
“material humano” realizadas durante a Segunda Guerra Mundial por 
médicos alemães e japoneses, dos quais alguns eram figuras de proa re-
conhecidos pela comunidade científica internacional. Por isso, o Código 
de Nuremberga é o primeiro texto que explicita a exigência do consenti-
mento. O consentimento para a investigação clínica foi o grande promo-
tor da reflexão filosófica e jurídica após 1947, que viria a resultar nas dé-
cadas seguintes no debate sobre o consentimento para cuidados médicos.

Na verdade, foi preciso esperar até 1964, com a Declaração de Hel-
sínquia, da Associação Médica Mundial, para que um texto internacional 
de ética médica impusesse a exigência de consentimento, e ainda assim 
apenas para o domínio da experimentação médica. O Pacto Internacio-
nal de Direitos Civis e Políticos (1966), cujo artigo 7.º constitui a pri-
meira norma internacional de carácter vinculativo – com vista à proteção 

1  Segundo Morris (2000), uma estadia no hospital expõe agora os pacientes a in-
feções hospitalares – as chamadas infeções nosocomiais, que matam mais de sessenta 
mil americanos anualmente, muitos deles idosos. Chega mesmo a haver um Journal 
of Hospital Infection... De facto, a doença iatrogénica – o eufemismo médico para a 
doença causada por médicos ou procedimentos médicos – tornou-se um problema de 
tal forma grave que, frequentemente, as pessoas receiam mais os hospitais e os médicos 
que a própria morte. Nesse sentido, cfr. Institute of Medicine - IOM Report (1999).

2  Cfr. Pereira (2004).
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do consentimento informado. A referida Associação Médica só em 1981, 
com a Declaração de Lisboa, veio afirmar que “depois de ter sido legal-
mente informado sobre o tratamento proposto, o doente tem o direito 
de aceitar ou recusar”.3 

A ideia de que cada intervenção médica carece do consentimento 
deve-se ao liberalismo no pensamento jurídico ocidental (Engljäringer, 
1996, p. 66). Como causas deste desenvolvimento encontramos, por um 
lado, a forte consciência do direito de livre autodeterminação sobre o pró-
prio corpo, que a pouco e pouco também se afirmou perante o médico e, 
por outro lado, os avanços na medicina – novas técnicas operatórias, os 
procedimentos anestésicos, a excessiva tecnologia, a perda de contacto 
físico com o médico – que acarretaram uma forte desconfiança por parte 
dos doentes.

Assim, o artigo 5.º da mesma Convenção estabelece o princípio se-
gundo o qual ninguém deve ser sujeito a uma intervenção no domínio 
da saúde sem prestar o seu consentimento, consentimento este que deve 
ser livre e esclarecido para ser válido.4 

3. O Consentimento 

3.1. Dever de informação

O consentimento do paciente só será válido se for livre e esclarecido, 
ou seja, se ao paciente for transmitida “a informação adequada quanto ao 
objectivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e 
riscos”, pelo profissional de saúde responsável pela intervenção, em ter-
mos que o paciente consiga compreender, tendo o profissional de saúde a 
obrigação de criar as condições para que o paciente tome, posteriormen-
te, uma decisão livre e isenta de vícios. A informação transmitida ao pa-

3  A Declaração de Lisboa (1981) viria a ser emendada pela 47.ª Assembleia Ge-
ral em Bali (Indonésia), em setembro de 1995. Também a Declaração de Bioética 
de Gijón (2000), inclui a recomendação de que o paciente e o seu médico devem 
estabelecer conjuntamente os termos do tratamento.

4  Assim preconiza também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Euro-
peia, na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º.
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ciente, sobretudo no que concerne aos riscos e/ou alternativas possíveis, 
deve ser adaptada, fundando-se no critério do paciente concreto, por-
tanto, considerando as características únicas de cada paciente, tais como 
a idade e existências de outras patologias. O artigo 5.º não especifica o 
modo pelo qual deve ser dada a informação, sendo a regra a oralidade, 
existindo exceções.5 

Importa não esquecer que é um direito do paciente ser informado, 
no entanto, em casos em que o paciente não deseje ser informado (pos-
sibilidade acautelada ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º), não fica afas-
tada a necessidade de obtenção do consentimento do paciente para a 
intervenção.

3.2. O consentimento versus a recusa de tratamento

Só a transmissão prévia e cabal de toda a informação sobre a in-
tervenção permite a tomada de uma decisão livre (de coação ou vícios 
de vontade) e esclarecida, baseada na autodeterminação do paciente en-
quanto expressão do axioma fundamental que é a dignidade humana. 
Uma decisão que pode ser tanto de aceitação como de recusa do trata-
mento6. Na disponibilidade do paciente encontra-se também não só a 
possibilidade de recusa, como a possibilidade de, em qualquer momento, 
proceder à revogação do consentimento anteriormente dado.7

5  Cfr. os pontos 34, 35, 36 e 37 do artigo 5.º do Relatório Explicativo da Con-
venção (n.º 164) (Explanatory Report, 1997).

6  Sendo, em Portugal, doutrina comum que o doente tem o direito de recusar 
tratamento, mesmo que isso cause uma diminuição do seu tempo de vida, esta é a 
tese aceite pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, designada-
mente no Parecer sobre objeção ao uso de sangue e derivados para fins terapêuticos 
por motivos religiosos (46/CNECV/2005). 

Atente-se ainda na alínea b) do artigo 3.º (Direito a autodeterminação), da De-
claração de Lisboa da Associação Médica Mundial, de 1981; Cfr. ainda no artigo 
24.º (Recusa de exames e tratamentos), do Regulamento de Deontologia Médica 
(Regulamento n.º 707/2016).

7  Salvaguardadas as situações em que a não continuação da intervenção pode 
prejudicar seriamente a saúde do paciente, como o caso de estar em curso uma ope-
ração, cfr. ponto 38 do artigo 5.º do Relatório Explicativo da Convenção (n.º 164) 
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Casos existem em que existe um perigo imprevisto para a vida ou 
para a saúde do paciente e o mesmo encontra-se impossibilitado de pre-
viamente receber toda a informação com vista a um consentimento livre 
e, ainda assim, é possível estarmos perante uma atuação lícita, contanto 
que tal intervenção se revele inadiável e se dê no “interesse do lesado 
e de acordo com a sua vontade presumível” (n.º 3 do artigo 340.º do 
Código Civil), falamos aqui do consentimento presumido do paciente que 
é equiparado ao consentimento efetivo (artigo 39.º do Código Penal) e, 
sobretudo, o n.º 2 do artigo 156.º do Código Penal, onde se preveem, 
com detalhe, as situações de urgência (emergência) e de extensão do âm-
bito operatório.

O que não se confunde com o consentimento hipotético, um consenti-
mento que se baseia numa vontade hipotético-conjetural do paciente, que 
tem por base, na verdade, uma insuficiência (omissão) de informação, o 
que pode configurar uma violação do dever de informação. O ónus da 
prova do consentimento hipotético encontra-se do lado do médico e, na 
síntese de Eisner, são exigentes as condições nas quais terá aplicabilidade: 
(1) tenha sido fornecida ao paciente um mínimo de informação, (2) haja 
a fundada presunção de que o paciente não teria recusado a intervenção 
se tivesse sido devidamente informado; (3) exige-se ainda que a inter-
venção fosse: i) medicamente indicada, ii) conduziria a uma melhoria 
da saúde do paciente, iii) visava afastar um perigo grave; (4) a recusa do 
paciente não seria objetivamente irrazoável, de acordo com o critério do 
paciente concreto. O consentimento hipotético, no caso português, po-
derá ser acolhido nos casos de violações leves do dever de esclarecimento 
e “desde que o médico alegue e prove que o doente teria consentido” (N. 
Oliveira, 2019, p. 70), tendo por critério o do paciente concreto (con-
siderando os valores em conflito: liberdade, integridade física e saúde) 
e aceitando uma tese de mitigação e redução de danos (indemnização 
concedida na justa medida da contribuição do réu para o dano).8

(Explanatory Report, 1997).
8  Cfr. Pereira (2015, pp. 481 e ss.) e, na jurisprudência, o Acórdão de 2 de junho 

de 2015 (Rel. Maria Clara Sottomayor) (ponto 4.2. infra). 



140 • ANDRÉ DIAS PEREIRA

3.3. A responsabilidade pela violação do consentimento

A responsabilidade em saúde divide-se entre a responsabilidade por 
má prática/ negligência, com base na violação das leges artis (stricto sen-
so) e a responsabilidade por violação do consentimento informado, que 
pode ocorrer quer por falta de informação, quer por falta de consenti-
mento ou consentimento inválido.9,10 

A informação é requisito necessário do consentimento e só o consen-
timento justifica a invasão da integridade físico-psíquica do doente. A in-
vasão do corpo é ilícita se não for justificada. A responsabilidade funda-se 
assim na violação dos direitos subjetivos do paciente à integridade física e 
moral, ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação 
(n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º da Constituição da República 
Portuguesa e n.º 1 do artigo 70.º do Código Civil).

3.3.1. Direito Penal 

O escopo terapêutico e a condição de médico do agente não são, por 
si só, devido ao respeito pelo princípio da autonomia, causas justificativas 
da invasão do corpo do cidadão. Só o consentimento (ou em casos bem 
delimitados do n.º 2 do artigo 156.º do Código Penal (urgência e exten-
são do âmbito operatório) pode justificar a intervenção médico-cirúrgica.

O Código Penal Português pune a intervenção médica realizada 
sem o consentimento do paciente, com o tipo de intervenções ou tra-
tamentos médico-cirúrgicos arbitrários (artigo 156.º) e estabeleceu, 
com rigor, o dever de esclarecimento (artigo 157.º). A Lei de Bases 
da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro) confere aos utentes o 
direito a “ser informados sobre a sua situação, as alternativas possíveis 
do tratamento e a evolução provável do seu estado” (Base II).11 Por seu 

9  Cfr. Pereira (2020, pp. 129-150); N. Oliveira (2019, p. 47 ss.).
10  Cfr. o Estatuto da Ordem dos Médicos (Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto), 

no seu artigo 135.º (Princípios gerais de conduta) e o Estatuto da Ordem dos En-
fermeiros (Decreto-Lei n.º 104 /98, de 21 de abril), no seu artigo 84.º (Do dever 
de informação).

11  Há, ainda, alguma legislação especial de direito da saúde que contém normas 
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turno, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos afirma, no seu 
artigo 19.º, o dever de esclarecimento.12 Este dever assume a natureza 
de um verdadeiro dever profissional sendo, portanto, sindicável, inde-
pendentemente da existência de um contrato com o paciente.

Por outro lado, quando a intervenção médica não for praticada por 
um médico ou outra pessoa legalmente habilitada, ou não tenha finalida-
de terapêutica ou ainda se não seguir as leges artis da medicina académica, 
só será lícita se previamente justificada com o consentimento do lesado 
(artigos 38.º e 149.º do Código Penal). A matéria do consentimento e 
do dever de esclarecimento estão cabalmente reguladas nos artigos 156.º 
e 157.º do Código Penal.13

3.3.2. Direito Civil

No plano civilístico, encontra-se consagrado na lei (artigo 70.º do 
Código Civil) o Direito Geral de Personalidade.14 Confere-se assim uma 

sobre o consentimento informado, com as especificidades próprias de cada inter-
venção médica em concreto: a esterilização, a IVG, os Ensaios Clínicos Medica-
mentos, a doação e transplante de órgãos, a PMA, a lei de saúde mental, etc. Para 
mais detalhes, vide Entidade Reguladora da Saúde (2009) e Entidade Reguladora 
da Saúde (2011).

12  "1 – O doente tem direito a receber e o médico o dever de prestar esclareci-
mento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua doença.

2 – O esclarecimento deve ser prestado previamente e incidir sobre os aspetos 
relevantes de atos e práticas, dos seus objetivos e consequências funcionais, permi-
tindo que o doente possa consentir em consciência.

3 – O esclarecimento deve ser prestado pelo médico com palavras adequadas, 
em termos compreensíveis, adaptados a cada doente, realçando o que tem impor-
tância ou o que, sendo menos importante, preocupa o doente.

4 – O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do doente, a sua 
capacidade de compreensão e o seu nível cultural.

5 – O esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em função dos dados 
probabilísticos e facultando ao doente as informações necessárias para que possa ter 
uma visão clara da situação clínica e tomar uma decisão consciente".

13  Cfr. a magistral explicação do regime em Andrade (2012).     
14  Taupitz (2000, p. 275) também fundamenta o consentimento informado no 

direito geral de personalidade (previsto no artigo 2, I da GG).
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tutela plena e absoluta ao ser em devir que é o homem, nas suas dife-
rentes esferas do ser e do agir e aberta à historicidade. Nas palavras de 
Orlando de Carvalho, o direito geral de personalidade consiste 

“(n)um direito à personalidade no seu todo, direito que abran-
ge todas as manifestações previsíveis e imprevisíveis da perso-
nalidade, pois é, a um tempo, direito à pessoa-ser e à pessoa-
-devir, ou melhor, à pessoa-ser em devir, entidade não estática 
mas dinâmica e com jus à sua ‘liberdade de desabrochar’ (com 
direito ao ‘livre desenvolvimento da personalidade’ de que fa-
lam já certos textos jurídicos). Trata-se de um jus in se ipsum 
radical, em que a pessoa é o bem protegido, correspondendo à 
sua necessidade intrínseca de autodeterminação (...). Só um tal 
direito ilimitado e ilimitável permite uma tutela suficiente do 
homem ante os riscos de violação que lhe oferece a sociedade 
moderna”. (Carvalho, p. 90)15

Ora, se no n.º 1 do artigo 70.º se encontra esse direito-mãe ou di-
reito fonte, está também previsto o direito especial de personalidade: o 
direito à integridade física e moral, com o qual se relaciona o direito à 
liberdade de vontade e a autodeterminação, que é precisamente onde se 
fundamenta civilisticamente o consentimento informado. Um outro ca-
minho possível consiste no recurso ao catálogo dos direitos, liberdades e 
garantias da Constituição da República Portuguesa e carrear para o direito 
civil, através da norma com fattispecie aberta prevista no artigo 70.º, o 
direito à integridade pessoal previsto no artigo 25.º da Constituição da 
República Portuguesa.

A violação dos direitos de personalidade dá lugar não só a responsabilida-
de civil mas também a “providências (judiciais) adequadas às circunstâncias 
do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos 
da ofensa já cometida”, nos termos do n.º 2 do artigo 70.º do Código Civil 
e artigos 1474.º e ss. do Código de Processo Civil.

O ónus da prova do esclarecimento impende sobre o médico. Esta 
solução resulta de vários argumentos: (1) desde o princípio da igualdade 
de armas e (2) a igualdade na aplicação do direito, seja (3) o argumento 
de que a prova de facto negativo configura uma prova diabólica e (4) que 

15  Sobre este direito, vide Sousa (1995).
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o consentimento informado constitui uma causa justificação da ilicitude 
(n.º 2 do artigo 342.º do Código Civil).16 

4. Jurisprudência relevante comentada

4.1. Internacional 

Na jurisprudência internacional encontramos a consagração da dou-
trina do consentimento informado em arestos do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos (TEDH), nomeadamente no caso Evans v. The United 
Kingdom (n.º 6339/05), de 10 de abril de 2007, que coloca em evidência 
as problemáticas relacionadas com a revogação do consentimento num 
caso em que é prestado consentimento para a recolha e armazenamento 
de embriões com vista a futura utilização e o consentimento do dador de 
embriões vem a ser revogado antes dessa mesma utilização, pronuncian-
do-se o TEDH no sentido da admissão de tal possibilidade, entendendo 
que o consentimento deve ser contínuo para o prosseguimento da inter-
venção, de acordo com o preconizado no artigo 5.º da Convenção dos 
Direitos Humanos e a Biomedicina e no artigo 6.º da Declaração Uni-
versal sobre Bioética e Direitos Humanos, entendendo não haver viola-

16  Neste sentido, já Dias & Monteiro (1984, p. 39); Pereira (2004, p. 199).
O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de junho de 2015 (Mário 

Mendes) afirma: “em princípio e independentemente de se fazer especial apelo ao 
princípio da colaboração processual em matéria de prova, compete ao médico pro-
var que prestou as informações devidas.” Também o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 9 de outubro de 2014 (João Bernardo) afirma que não basta o médico 
apresentar um papel escrito, um formulário do consentimento informado: “a refe-
rência num documento assinado por médico e doente a que aquele explicou a este 
de forma adequada e inteligível entre outras coisas os riscos e complicações duma 
cirurgia não permite ajuizar da adequação e inteligibilidade e, bem assim, dos riscos 
concretamente indicados, pelo que é manifestamente insuficiente”. Cfr. G. Oliveira 
(2015, pp. 149-153). 

No Brasil, citando a nossa obra, pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça do 
Brasil, designadamente na Decisão Judicial Paradigmática (Recurso Especial n.º 
1.540.580 – DF) (cfr. voto vencedor o Min. Luis Felipe Salomão). Disponível 
em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/621592003/recurso-especial-resp-
1540580-df-2015-0155174-9/inteiro-teor-621592011
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ção do previsto nos artigos 2.º, 8.º e 14.º da Convenção para a proteção 
dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH).17  

O caso Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia (n.º 302/02), 
de 10 de junho de 2010 (versão final de 22 de novembro de 2010), é um 
caso que envolve uma realidade complexa relacionada com motivações 
religiosas e o direito do paciente a recusar uma intervenção sem a qual po-
derá não sobreviver, entendendo o TEDH que o Estado não deve interfe-
rir na liberdade de escolha em relação aos cuidados de saúde, estando na 
disponibilidade do paciente o direito de recusa de intervenção, desde que 
informada, por respeito ao princípio da autodeterminação do paciente.18

O caso V.C. v. Slovakia (n.º 18968/07), de 8 de novembro de 2011 
(versão final de 8 de fevereiro de 2012), é um caso que envolve uma cidadã 
de origem cigana que aquando do parto do seu segundo filho lhe é pedido 
consentimento para lhe ser feita uma laqueação de trompas, o que vem a 
suceder. Considerou o TEDH que o consentimento prestado pela paciente 
não foi um consentimento informado, atendendo ao modo e momento em 
que a possibilidade lhe foi sugerida (momentos antes de dar à luz e já em 
trabalho de parto, sendo-lhe dito que uma próxima gravidez poderia ser 
fatal para a paciente e/ou para o feto), entendendo, consequentemente, 
haver violação dos artigos 3.º (proibição de tortura e tratamento ou puni-
ção desumana ou degradante), 8.º (direito ao respeito pela vida privada e 
familiar) e 14.º (proibição de discriminação) da CEDH.19

O caso Elberte v. Latvia (n.º 61243/08), de 13 de janeiro de 2015 
(versão final de 13 de abril de 2015), é um caso que envolve a remoção de 
tecidos de um cadáver, pelos Serviços Médico-Legais da Letónia, tecidos 
estes posteriormente enviados a uma empresa farmacêutica alemã para 
utilização em implantes, sem nunca ter sido obtido o consentimento de 
um parente próximo, neste caso a mulher do falecido, requerente no pro-
cesso. A requerente não só não deu o consentimento, como tal facto lhe 

17  Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite-
mid%22:[%22001-80046%22]}.

18  Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite-
mid%22:[%22001-99221%22]}.

19  Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite-
mid%22:[%22001-107364%22]}.
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foi ocultado, durante dois anos, altura em que a esta é informada pelas 
autoridades de que decorria uma investigação que envolvia o caso do seu 
falecido marido e mais cerca de 500 falecidos, por atos potencialmente 
ilícitos praticados sobre o cadáver destes. Neste Acórdão, o TEDH decla-
ra a ilegalidade da remoção de tecidos de um cadáver sem consentimento 
e reconhece um dever de se tratar o corpo humano com respeito, mesmo 
após a morte, invocando o princípio da dignidade humana plasmado na 
CDHB e Protocolo Adicional, determinando a condenação da Letónia 
por violação dos artigos 3.º e 8.º da CEDH.20 

E encontramos arestos igualmente na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), nomeadamente por falta de consentimento, 
como é o caso IV Bolívia (caso 12.565, relatório n.º 72/14), de 15 de 
agosto de 2014, estando em causa uma laqueação de trompas realizada 
na sequência de uma cesariana, considerando o CIDH que a paciente 
não havia dado consentimento para tal procedimento que não se afigura-
va sequer necessário ou inadiável.21

Também por falta de consentimento, na Oceânia, no caso Reeves v. 
The Queen (S44/2013), de 18 de dezembro de 2013, assistimos a uma 
condenação de um médico ginecologista por realizar uma operação que 
extrapolava os limites do necessário para resolução do problema da pa-
ciente, não tendo a mesma dado o seu consentimento.22

4.2. Nacional

Na jurisprudência nacional encontramos a consagração da doutrina 
do consentimento informado em arestos do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), quer por consentimento inválido, nomeadamente, o Acórdão de 
18 de março de 2010 (Pires da Rosa), no qual o STJ reconheceu que a 
violação do dever de informar conduz a um consentimento inválido, pelo 
que as lesões causadas à integridade física e à liberdade são ilícitas, donde 

20  Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22ite-
mid%22:[%22001-150234%22]}.

21  Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/iv_bv/informe.pdf.
22  Disponível em: https://www.hcourt.gov.au/cases/case_s44-2013.
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gera-se uma obrigação de indemnizar os danos patrimoniais e não patri-
moniais sofridos pelo doente.

Quer por falta de consentimento, vejamos o Acórdão de 2 de junho 
de 2015 (Maria Clara Sottomayor), no qual estamos perante uma inter-
venção “para cuja possibilidade de realização a paciente não fora sequer 
alertada, não prestando, assim, o seu consentimento.” Concluindo-se 
que: 

“(…) se o consentimento não existe ou é ineficaz, a atuação do 
médico será ilícita por violação do direito à autodeterminação 
e correm por sua conta todos os danos derivados da interven-
ção não autorizada”, 

fundando-se a responsabilidade 
“na violação dos direitos subjetivos da paciente à integridade 
física e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade e à 
autodeterminação (arts 25.º, n.º1 e 26.º, n.º 1 da CRP e 70.º, 
n.º 1 do CC)”.

Quer por falta de informação/dever de esclarecimento, como são os 
casos do Acórdão de 2 de novembro de 2017 (Maria dos Prazeres Pizarro 
Beleza)23, do Acórdão de 22 de março de 2018 (Maria da Graça Trigo)24, 

23  Onde se afirma: “Quer a lei portuguesa (cfr., em especial, os arts. 70.º, 81.º e 
540.º do CC, bem como o art. 157.º do CP ou o n.º 11 do art. 135.º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos), quer diversos instrumentos internacionais (cfr. o art. 5.º da 
Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina – Convenção de Oviedo) 
exigem, como regra e como condição da licitude de uma ingerência médica na in-
tegridade física dos pacientes – por exemplo, através de uma cirurgia, como no caso 
presente – que estes consintam nessa ingerência; e que o consentimento seja pres-
tado na posse das informações relevantes sobre o acto a realizar, tendo em conta as 
concretas circunstâncias do caso, sob pena de não poder valer como consentimento 
legitimador da intervenção (...) cuja protecção tem como sustentação material o 
direito à integridade física e ao livre desenvolvimento da personalidade”.

24  O Supremo Tribunal de Justiça interpretou de forma rigorosa a doutrina do 
consentimento informado, uma vez que o Tribunal decidiu pelo critério do paciente 
concreto, ou seja, o médico deveria ter explicado os riscos concretos para esse pa-
ciente em particular: uma mulher, de idade avançada, submetida a uma operação 
anterior e com um risco muito maior de perfuração.
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o caso do Acórdão de 24 de outubro de 2019 (Acácio das Neves)25 e, mais 
recentemente, é o caso do Acórdão de 26 de novembro de 2020 (Ferreira Lo-
pes)26 e do Acórdão de 2 de dezembro de 2020 (Maria Clara Sottomayor)27.

25  Um caso que se prende com a responsabilidade de um médico dentista por 
falta de informação das complicações previsíveis de um procedimento complexo de 
melhoria da aparência dental. Decidindo o STJ, em recurso de revista excecional, 
de forma firme e acertada que: “A responsabilidade civil emergente da realização de 
ato médico, ainda que se prove a inexistência de erro ou má prática medica, pode 
radicar-se na violação do dever de informação do paciente relativamente aos riscos e 
aos danos eventualmente decorrentes da realização do ato médico.”

26  Que afirma no sumário: “I – O doente tem direito à informação médica 
necessária a decidir se quer ou não submeter-se ao acto médico, só sendo válido 
o consentimento livre e esclarecido; II – A violação do dever de informação pode 
constituir o médico em responsabilidade civil;” E onde encontramos também uma 
afirmação que densifica o quantum da informação que deve ser dada pelo profis-
sional de saúde, no entendimento do STJ: “II – Não viola o dever de informação 
o médico que não detalha ao doente os riscos associados à intervenção cirúrgica de 
verificação muito rara, num quadro em que o doente está a par da gravidade sua 
situação clínica, e em que foram observadas as regras da legis artis."

27  Destacamos do sumário: “IV – A prova do consentimento informado, en-
quanto facto impeditivo do direito da autora (paciente), compete ao réu/recorrido 
(médico), nos termos do artigo 342., n.° 2, do Código Civil. V – Nas cirurgias 
estéticas, destinadas a melhorar a imagem de uma pessoa, os deveres de informação 
do médico são mais exigentes e rigorosos do que na cirurgia curativa ou assistencial 
e abrangem os riscos significativos e graves, mesmo que raros. O médico tem, assim, 
o dever de chamar a atenção dos pacientes para os prognósticos mais pessimistas de 
uma intervenção estética, ainda que pouco frequentes, mesmo que estes prognósti-
cos possam funcionar como um desincentivo à intervenção. Este dever é tanto mais 
intenso quanto menor for a finalidade curativa. (…) VIII – Se o médico não provar 
que cumpriu os deveres de esclarecimento e que agiu ao abrigo de uma causa de 
justificação, recai sobre ele todo o risco de responsabilidade da intervenção médica, 
incluindo os fracassos da intervenção e os efeitos secundários não controláveis. (…) 
X – Tendo a consagração dos deveres de informação como escopo permitir regular a 
formação da vontade do paciente, uma vez demonstrada a omissão ou a deficiência 
da informação prestada perante os danos sofridos, deverá presumir-se que a omissão 
ou a deficiência da informação foi causa da decisão do paciente; que da lesão do bem 
jurídico protegido o exercício do poder de autodeterminação sobre o próprio corpo 
e sobre os serviços de saúde, a correta formação da vontade resultaram os danos 
patrimoniais e não patrimoniais concretamente sofridos pelo paciente.”
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5. Conclusão

O direito ao consentimento livre e esclarecido é um postulado axio-
lógico e normativo reconhecido por muitas ordens jurídicas e indubi-
tavelmente consagrado no Direito português. Portugal conta já com 
alguma legislação que regula os direitos e deveres do cidadão doente, 
destacando-se o Código Penal e a Lei n.º 15/2014 (Lei consolidando 
a legislação em matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de 
saúde) e a detalhada regulação do esclarecimento e do consentimento 
no Regulamento de Deontologia Médica (Regulamento n.º 707/2016).

Ao abrigo do princípio da autonomia do paciente, que é uma refra-
ção do princípio da dignidade humana e, consequentemente, um afas-
tamento do paternalismo médico, todo o ser humano deve poder, de 
forma esclarecida, consentir ou recusar, ou revogar um consentimento 
anteriormente prestado, em relação a uma intervenção em si realizada. 
Um consentimento livre e esclarecido só assim é considerado se tiver na 
sua base a transmissão pelo responsável pela intervenção de informação 
objetiva sobre a natureza e potenciais consequências da intervenção as-
sim como alternativas de tratamento e riscos associados, em termos que 
o paciente compreenda e numa janela temporal que lhe permita tomar 
uma decisão ponderada.

A mais recente jurisprudência quer internacional quer nacional ca-
minha no sentido de um cada vez maior reconhecimento do direito da 
autonomia do paciente e consequente responsabilização do profissional 
de saúde que não respeita esse direito. 
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