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Em 09.10.2014, o Supremo Tribunal de Justiça  
apreciou um caso de responsabilidade médica por 
alegada falta de consentimento informado (www.
dgsi.pt).

De uma forma muito resumida, pode contar-se 
o caso assim: na sequência de um acidente, a vítima 
foi submetida a uma intervenção cirúrgica na mão 
esquerda; esta intervenção terá sido feita segundo 
as regras técnicas; mas o doente acabou com uma 
falta inesperada de mobilidade que o incapacita 
bastante para o exercício da profissão de marcenei-
ro. O doente alegou que não lhe foram explicados 
os riscos da intervenção e pediu uma indemnização 
pelos danos que sofreu.

A discussão centrou-se, pois, na eventual au-
sência de um consentimento informado considera-
do suficiente, por alegada falta da prestação das in-
formações devidas sobre os riscos da intervenção.

A matéria de facto provada quanto a esta ma-
téria era muito escassa.  Segundo o STJ, apenas se 
diz que: 

“O A. subscreveu as declarações de consentimentos 
constantes de fls. 77 e 78, do p.p., nos termos que 
delas consta e que aqui se dão por integralmente 

reproduzidas – resposta ao art. 23.º da base instru-
tória” (cfr. p. 14-15).

Já para tomar posição sobre o valor dos docu-
mentos, o STJ afirma:

 “O documento de folhas 77 – dos dois o único 
elaborado antes da intervenção cirúrgica referida 
em 22.º e 28.º do elenco factual – está redigido em 
termos vagos e conclusivos na parte que importa. 
Refere que “confirmo que expliquei ao doente ... 
de forma adequada e inteligível ... assim como os 
riscos e complicações e as alternativas possíveis à 
situação clínica.” 

Inexistem elementos donde se possa aferir se 
a explicação foi, efetivamente, adequada e inteli-
gível e, fundamentalmente, não se referem quais 
os “riscos e complicações” que poderiam advir ao 
doente. No entanto, dali consta, na parte relativa 
ao ora autor: 

“Leia com atenção o conteúdo de todo este docu-
mento. Não hesite em solicitar mais informações ao 
médico, se não estiver completamente esclarecido.
Verifique se todas as informações estão correctas.” 

Com esta referência, o hospital e o médico co-
locaram nas mãos do doente o caminho para todos 
os esclarecimentos. Se ele se limitou a assinar, sem 
o percorrer, tem de se considerar que abdicou dum 

Jurisprudência Crítica

NOTA SOBRE A INFORMAÇÃO PARA O CONSENTIMENTO
(A PROPÓSITO DO AC. DO STJ DE 09.10.2014)

Guilherme de Oliveira   



150

Nota sobre a informação para o consentimento (A propósito do Ac. do STJ de 09.10.2014)JURISPRUDÊNCIA CRÍTICA

Lex Medicinae, Ano 12, n.º 23-24 (2015)

direito que, como dissemos supra, era inteiramen-
te disponível.

Decerto que poderia o documento estar redi-
gido em termos muito mais claros e concludentes 
quanto à iniciativa do médico. Mas referindo-se 
que lhe foram explicados, de forma adequada e in-
teligível, os riscos e que lhe foi solicitada a assina-
tura do documento, no qual estava escrito que não 
hesitasse em solicitar mais informações ao médico 
se não estivesse completamente esclarecido, é de 
assacar ao próprio doente eventual falta de alusão 
aos riscos concretos, mormente àquele que incluía 
as sequelas que vieram a ter lugar.» (cfr. p. 27-28).

“Finalmente não se provou que as sequelas corres-
pondessem a riscos normais e não raros ou exce-
cionais da cirurgia. Também não se provou o con-
trário, pelo que se levantaria aqui a discussão sobre 
o ónus de prova, prejudicada atento o que se refe-
riu no número anterior (…)” (cfr. p. 29).

O STJ não deu razão ao doente.

COMENTÁRIO

Não posso acompanhar o entendimento do STJ. 
Tanto quanto percebo, o STJ fundamentou a 

sua deliberação no caráter disponível da aceitação de 
informações pelo doente; e no facto de o doente 
ter lido e assinado o termo de consentimento sem 
ter correspondido ao convite de que pedisse mais 
informações se sentisse necessidade disso. Esta cir-
cunstância fez imputar ao doente toda a responsa-
bilidade pela eventual falta de informações.

Tentarei mostrar as razões para a minha 
discordância.

1.  O conteúdo da obrigação de informação 
básica do médico, quanto aos riscos

a) Não é possível definir, com exatidão, o elen-
co de todos os riscos possíveis de uma certa inter-
venção médica. Por um lado, seria difícil garantir 
que a lista estaria fechada num certo momento; por 
outro lado, as circunstâncias concretas do doente 
(p. ex. patologias laterais, propensões genéticas) 
conhecidas ou não, poderiam alargar o elenco. 
Além disto, seria muito duvidoso que, mesmo na 
posse de um elenco completo, fosse viável dar uma 
explicação séria sobre cada um dos riscos, a cada 
doente, quer pelas suas dificuldades de entendi-
mento, quer pelo consumo exagerado de tempo 
que essa tarefa havia de impor. Em resumo, não se 
justifica tentar dar uma informação completa.

Verdadeiramente, ela também não é necessária. 
O que costuma exigir-se é que se forneça ao 

doente um conjunto de informações que lhe per-
mita decidir se consente na intervenção, ou não 
consente. Este quadro de informações operacional, 
prático, é composto pelo conjunto de conhecimen-
tos que existem sobre os riscos de concretização mais 
frequente de cada intervenção. Esta afirmação ex-
clui, obviamente, os riscos não conhecidos, e ainda 
os riscos que se conhecem mas têm uma probabili-
dade baixa de se concretizarem(1). 

b) Este conjunto de informações integra o con-
teúdo comum, básico, do dever de informar que 

1 Tem sido muito discutida a necessidade de se revelarem os riscos 
muito graves que raramente se concretizam. Por um lado, a ideia de respeito 
pela autonomia individual que está na base do consentimento informa-
do levaria a incluir estes riscos no conteúdo da informação obrigatória; 
mas, por outro lado, o perigo de assustar os doentes e de os afastar da 
assistência médica pode causar mais danos do que as raras consequên-
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impende sobre o médico. E deve ser fornecido pelo 
médico, como parte dos seus deveres funcionais, e 
como pressuposto da obtenção do consentimento 
informado. A prestação deste conjunto comum, 
básico, de informações é juridicamente devido 
pelo médico em todos os casos, perante todos os 
doentes. Se o médico não cumprir este dever, in-
corre em responsabilidade profissional (disciplinar, 
civil e penal).

2.  O caráter disponível da informação, 
para o doente

Por qualquer razão, o doente pode não querer 
ser informado. Ou seja, concordo com a afirmação 
de que o direito de ser informado é disponível. Po-
rém, a disponibilidade do direito de receber este 
conjunto básico de informações supõe o exercí-
cio do chamado direito de não-saber, que também 
constitui uma forma de exercer a sua autonomia 
individual. Mas o exercício deste direito exige uma 
manifestação de vontade de não ser informado. 
Exercido o direito de não-saber, e documentado 

cias graves que estão em causa. Embora não haja unanimidade, parece 
estar a prevalecer, na doutrina internacional, a ideia de omitir a infor-
mação sobre estes riscos. Com o limite, é claro, de o doente mostrar 
uma personalidade forte e querer saber toda de informação que existe 
sobre a intervenção em causa.

No anteprojeto de lei, elaborado em 2010, sobre Direito dos 
doentes à informação e consentimento informado, o Centro de Direito 
Biomédico propunha: “(Conteúdo da informação) (...) 2. A informa-
ção versa sobre o diagnóstico, o prognóstico, os meios e os objectivos 
do tratamento, os efeitos secundários, os riscos frequentes e os riscos 
graves inerentes à intervenção e pertinentes para o doente (...) 4. A 
informação não abrange os riscos muito graves cuja concretização seja 
manifestamente improvável, salvo se o doente a solicitar.” O antepro-
jeto não teve seguimento na Assembleia da República.

O documento recomendado em 3.10.2013, pela Direção Geral 
de Saúde, (norma n.º 15/2013) inclui na informação básica os “riscos 
frequentes e riscos graves”. Está por demonstrar que esta seja a melhor 
solução.

este facto, verifica-se um facto impeditivo da res-
ponsabilidade que impendia sobre o médico.

Dito de outro modo: a disponibilidade do di-
reito a ser informado supõe um gesto de opting-out, 
através do qual o doente mostra, expressamente 
ou tacitamente, que não quer receber a informa-
ção básica que lhe é devida. Isto é, ou declara ex-
pressamente, por qualquer meio, que não quer ser 
informado, ou pratica qualquer ato concludente no 
mesmo sentido, como abandonar a sala para evitar 
as explicações, e esta declaração tácita pode valer 
tanto como uma declaração expressa. Mas é ne-
cessária uma declaração; não basta uma qualquer 
espécie de presunção da vontade de não-saber, sem 
a segurança de uma declaração de vontade(2).

3.  O conteúdo da obrigação de in-
formação suplementar do médico, 
quanto aos riscos 

a) O doente tem o direito de exigir uma infor-
mação mais extensa sobre os riscos da intervenção 
a que pensa sujeitar-se, porque tem um espírito 
mais curioso, uma preparação científica acima da 
média, etc. Neste caso, o médico tem o dever de 
acrescentar esclarecimentos sobre riscos de con-
cretização menos frequente, que não couberam na 
informação básica; incluindo, porventura, os riscos 
muito graves e de concretização muito rara, se o 
doente mostrar que deseja conhecê-los e aparenta 
ter capacidade para tanto.

b) Para que o médico seja obrigado a prestar 
esta informação suplementar, é necessário que o 

2 Outra maneira de legitimar a omissão de informações básicas 
é o privilégio terapêutico. Não se trata, obviamente, de um exercício de 
autonomia do dente, mas de uma decisão lícita do médico, em defesa 
dos interesses do doente, a que se reserva uma utilização excepcional 
e fundamentada.
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doente a requeira. Ou seja, o médico deve esperar 
que o doente peça para receber este suplemento de 
informações. A abertura para esta fase mais avança-
da de explicações costuma ser dada pela utilização 
de qualquer fórmula semelhante à que foi usada no 
caso presente: se precisar, “não hesite em solicitar 
mais informações”.

Dito de outro modo, o doente tem de praticar 
um gesto de opting-in. Este conjunto suplementar 
de informações é facultativo e só será prestado a 
requerimento do interessado.

4. A deliberação do STJ

Embora seja verdade que o direito de ser in-
formado é disponível pelo doente, não me parece 
que a circunstância de o doente não ter requerido a 
prestação de informações suplementares possa ser 
suficiente para decidir o caso contra si:

a) O doente pode não ter pedido informações 
suplementares porque não estava informado sobre os 
riscos básicos, de concretização frequente – quan-
to mais o médico omitir a referência aos riscos, 
mais o doente pensará que não há riscos nenhuns e 
não sentirá qualquer necessidade de pedir explica-
ções adicionais; no limite, se o médico não falar de 
todo, é provável que o doente também não saiba o 
que perguntar;

b) O médico tem deveres de informação sobre 
riscos de concretização frequente de que só fica li-
berto no caso de privilégio terapêutico (não era 
o caso) ou perante uma manifestação positiva do 
direito de não-saber que o doente exerça. Ora, não 
consta da matéria de facto provada, nem está es-
pecialmente documentado, que o doente exerceu 
esse direito. O exercício do direito de não-saber 
seria o facto impeditivo da pretensão do doente à 

informação básica, e caberia ao médico demons-
trar que ele tinha sido exercido;

c) A utilização da fórmula habitual “não hesite 
em solicitar mais informações ao médico, se não 
estiver completamente esclarecido” não pode ter 
o valor de isentar o médico de toda a obrigação de in-
formar, no caso de o doente nada requerer. Com 
efeito, a subscrição daquela fórmula é um gesto de 
opting-in, relativo à informação suplementar, que não 
influi na obrigação de prestar as informações bási-
cas. Quanto a estas, a obrigação do médico decorre 
da lei e não da requisição especial do doente. Aliás, 
a fórmula usada mostra que se convidava o doente 
a pedir mais informação, para além daquela que lhe 
é devida por lei, por ser básica.

A opção do STJ – se o doente não requisitou 
nada, o médico está isento de provar que prestou 
informações – transforma o dever de informar dos 
médicos numa prestação a requerimento do doen-
te. Dito de outro modo: segundo a deliberação do STJ, 
toda a informação básica que permite o consentimento 
para as intervenções dependerá do pedido do doente. Em 
vez de um dever de informação básica que resulta 
imediatamente da lei – e que pode ser afastado por 
opting-out (direito de não-saber) – passará a ser um 
dever que só tem de ser cumprido no caso de opt-
ing-in por parte do doente, ainda que estejamos no 
âmbito dos riscos de concretização mais frequente. 
Sendo assim, o exercício do direito de não-saber dei-
xará de ser considerado um gesto positivo excep-
cional, que carece de documentação, para passar a 
ser presumido, exercido por defeito, se o doente não 
requerer “mais informações”.

d) Também não acompanho o receio sugerido 
de que “pode abrir-se um caminho de ressarcimen-
to, praticamente ilimitado e desadequado face à 
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nossa realidade social, sempre que algo corre mal 
nos atos médicos. Não tendo havido negligência, o 
doente teria ao seu alcance, na esmagadora maioria 
dos casos, a deficiente informação médica” (p. 24).

Na verdade, o conhecimento suficiente (a in-
formação) do quadro real em que se situa o negócio 
jurídico é um pressuposto de qualquer declaração 
negocial; e, no âmbito da prática médica, o pressu-
posto da prestação de informações tornou-se tão 
importante que se sentiu a necessidade de falar em 
“consentimento informado”, numa fórmula que, 
em rigor, é pleonástica. 

O dever de informar que impende sobre os 
médicos pretende satisfazer o direito à autonomia 
do doente, sob a forma de direito à autodetermi-
nação nos cuidados de saúde; e a sua ausência gera 
responsabilidade profissional — que é mais nítida 
exatamente quando não houve má-prática, viola-
ção das leges artis. Ou seja, o valor autónomo (dog-
mático e prático) da falta de informações devidas 
encontra-se justamente quando o doente só tem 
isso “ao seu alcance”. Isto é assim nas várias formas 
de responsabilidade profissional, tornando-se por-
ventura mais claro no direito penal, onde se prevê 
um crime contra a integridade física que supõe a 
violação das leges artis (art. 150.º CPen) e um outro 
crime contra a liberdade pessoal de “intervenções 
e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários” (art. 
156.º CPen), sendo certo que pode ser praticado 
apenas este último, se o médico atuou de forma 
tecnicamente exemplar mas sem consentimento 
do doente ou com um consentimento não suficien-
temente informado. 

O receio de litigância baseada na falta de in-
formações ou de consentimento não é, pois, par-
tilhado pelas leis conhecidas; e tem tanto menos 
razão quanto o nosso país se destaca pela raridade 

das condenações de médicos por má aplicação das 
regras legais sobre o consentimento informado. 

Conclusão

A falta de requerimento de mais informações, 
por parte do doente – utilizando a fórmula do do-
cumento de consentimento – não legitima a fal-
ta de prestação de informações básicas; a falta de 
requerimento de mais informações só justifica que 
não tenham sido dadas informações suplementares. 
Sendo assim, ficou por discutir a questão do ónus 
da prova sobre a prestação das informações básicas 
(designadamente sobre os riscos de concretização 
mais frequente gerados pela intervenção) e sobre 
quem deveria suportar a decisão desfavorável por 
falta de cumprimento do respetivo ónus.


