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EDITORIAL 

ESPAÇO 
DE OPINIÃO 

Chegam-me com regularidade tanto elogios como críticas sobre o teor de alguns artigos publi
cados na nossa Revista. Embora os elogios sejam mais frequentes, dou certamente maior atenção às 
críticas, procurando aprofundar e entender os motivos. 

É claro que os artigos de «OPINIÃO» são da inteira responsabilidade dos Autores. Os que 
integram os «DOSSIERS», poderiam ser considerados mais da responsabilidade do Corpo Redacto
rial. No entanto, é necessário lembrar que, mesmo o� «DOSSIERS», quando assinados, são da princi
pal responsabilidade dos seus autores e tem-se considerado, de certa forma, que alguns trabalhos se 
integram nessa rúbrica por9ue tratam de assunto geral provavelmente com extensão maior do que um 
simples artigo de «OPINIAO». 

Como é fácil de compreender, na origem do desagrado que nos é transmitido, directa ou indi
rectamente, estão muitas vezes razões de importância secundária, ditadas apenas por pormenores 
expressos numa opinião ou numa proposta, que pode até ser bem elaborada, mas que é evidentemente 
sujeita a naturais críticas e comentários. 

Em alguns casos a discordância assenta em razões mais profundas, justificadas por uma com
preensível e saudável divergência de princípios. 

É óbvio que também eu próprio, como os restantes médicos, me vejo muito mais «represen
tado» em opiniões e conceitos defendidos em determinados artigos. Mas, tenho para mim, que a 
Revista da Ordem é, acima de tudo, uma publicação dos médicos, para servir os médicos. Com limita
ções, defeitos e virtudes, ela tem por objectivo informar a classe de assuntos que a todos interessam e, 
ao mesmo tempo, manter-se como um espaço de livre opinião. 

Nunca um Colega viu recusado um seu artigo de «OPINIÃO» ou um «DOSSIER». E se é ver
dade que alguns nomes aparecem com mais frequência, isso não se deve a preferências ou critérios de 
natureza menos clara. É apenas porque alguns, por razões tão diversas como a disponibilidade, o 
jeito, a vontade de exprimir publicamente ideias e críticas nos dão o privilégio de preferir a nossa 
Revista e a ela se dirigem com mais frequência. 

É também claro que as ideias expressas em secções da Revista como «OPINIÃO», «ENTRE
VISTA» ou «DOSSIERS», são da responsabilidade de quem as emite, não «obrigando», de forma 
alguma, a Ordem dos Médicos. 

Como os Colegas já compreenderam, este Editorial tem um objectivo: lembrar-lhes que a 
Revista continua a sei- um espaço aberto à opinião e participação de todos, independentemente das 
ideias, idades, cargos, curricula ou características de qualquer outra natureza. 

Apenas serão recusados textos que, de alguma forma, ponham em causa os princípios éticos e 
deontológicos da Ordem dos Médicos, ou visem ataque gratuito a terceiros. 

/ 

/ 

ORDEM DOS MÉDICOS - 3 



REVISTA 

Director 

Manuel E. Machado Macedo 

Redactores 

Bernardo Teixeira Coelho 

José Carlos Couto Soares Pacheco 

Rui de Melo Pato 

Manuel António Leit:lo da Silva 

Fernando Costa e Sousa 

José Germano Rego de Sousa 

AGO./SET. 91 

Dep6si10 Legal n.º 7421/85 

Propriedade, Administração e Redacção: 
Ordem dos Médicos 

Avenida Gago Countinho, 15 l 

Telef. 847 06 54 - 1700 LISBOA 

Preço avulso: 200$00 

PUBLICAÇÃO MENSAL 

27 SOO exemplares 

Eucuçio grtarka: 

Sogapal, Lda. 

Casal da Fonte/Porto de Paiã 

Telefs. 4790142/49 - 2675 ODIVELAS 

4 - ORDEM DOS MÉDICOS 

SUMÁRIO 

OPINIÃO - «Cirurgia Vascular - Que Futuro?»

Artigo do Prof. José Fernandes e Fernandes. 

DOSSIER - «Alguns Aspectos jurídicos da Euta

násia», por Augusto Lopes Cardoso, ex-Bastonário 

da Ordem dos Advogados. 



OPINIÂO 

CIRURGIA VASCULAR 
- QUE FUTURO?

Prof. José Fernandes e Fernandes 

Chefe de Serviço de Cirurgia Vascular e Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Especialista de Cirurgia Geral e Vascular pela Ordem dos Médicos. 

Participação na Mesa-Redonda «Vascular Surgery - Proposals for the Future» integrada na Reunião 

«La Chirurgia Vascollare nelle Comunitá Economica Europea, Aosta, Março de 1991. 

A Cirurgia Vascular como especialidade autónoma tem existência curta na 
maioria dos países europeus e nos Estados Unidos. A sua dimensão actual, como 
cirurgia reparadora das estruturas vasculares, iniciou-se após a descoberta da 
tromboendarterectomia por João Cid dos Santos em 1947, e com a introdução 
das próteses vasculares que possibilitaram o «bypass» das lesões oclusivas ou a . 
substituição de segmentos arteriais, como no caso dos aneurismas e das lesões 
traumáticas. 

O desenvolvimento observado nas 
décadas de 60 e 70 foi caracterizado 
pela estandartização das técnicas de 
reparação vascular e pelo melhor 
conhecimento da biologia das doenças 
vasculares, nomeadamente da ateroes
clerose e do processo trombótico. 
Assistiu-se também ao aperfeiçoa
mento dos enxertos vasculares e a 
implementação da Semiologia própria, 
com técnicas não invasivas e o aperfei
çoamento da angiografia. Todo este 
progresso veio conferir à Cirurgia Vas
cular, autonomia técnica e científica e 
impôs o aparecimento de Serviços 
e/ou Unidades dedicadas exclusiva
mente ao tratamento das doenças vas
culares periféricas. A sua individuali
zação fez-se a partir dos Serviços de 
Cirurgia Geral ou de Cirurgia Car
díaca e veio dotar a Especialidade de 
suporte institucional, indispensável 
ao seu progresso e desenvolvimento 
futuros. 

Em Portugal, o primeiro Serviço 
autónomo dedicado ao tratamento das 
doenças vasculares periféricas foi 
criado no Hospital de Santa Marta, 
sob a direcção de Mendes Fagundes; a 
Ordem dos Médicos criou o Colégio de 
Especialidade de Cirurgia Vascular no 
princípio da década de 80 e definiu um 
programa de formação pós-graduada 
com estágios complementares e dura-
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ção de cinco anos, e culminando com 
exame nacional de titulação. No con
texto europeu, Portugal assumiu um 
papel pioneiro na individualização e 
estruturação desta Especialidade cirúr
gica, aliás em consonância com o pas
sado ilustre, tendo sido dos primeiros 
países a consagrar a autonomia da 
Cirurgia Vascular, quer nas Carreiras 
Hospitalares, quer pela titulação ofi
cial pela Ordem dos Médicos. 

Com efeito, na maioria dos países 
europeus e não obstante o seu grande 
desenvolvimento técnico e científico, a 
Cirurgia Vascular continua, numa 
perspectiva institucional, integrada na 
Cirurgia Geral ou na Cirurgia Car
díaca, não existindo programas especí
ficos de formação e treino de especia
listas, nem processo de titulação autó- . 
nomo. 

A implementação da Comunidade 
Europeia - realidade política domi
nante nas últimas décadas - ao possi
bilitar a livre circulação de pessoas e 
bens, incluindo os profissionais de 
Saúde, tornou obrigatória uma 
reflexão sobre o estado actual da 
Cirurgia Vascular nos diferentes países 
da Comunidade, tendo em vista anali
sar as perspectivas para o futuro. 

Assim, realizou-se em Itália, Março 
de 1991, uma Reunião dedicada à pro
blemática da Cirurgia Vascular no 

âmbito da CEE, tendo sido discutidos 
dois temas fundamentais: 

1.° Caracterização da situação 
actual nos diferentes Estados
-Membros da CEE. 

2.º Propostas para o futuro da
Cirurgia Vascular na CEE, bali
zadas por um conjunto de ques
tões prévias enviadas aos parti
cipantes. 

Fui convidado para a discussão 
deste segundo tema, que incluiu repre
sentantes de oito países da CEE, e as 
posições então defendidas constituem 
a base para esta reflexão sobre o 
futuro da Cirurgia Vascular. 

Se em qualquer ramo do conheci
mento humano, o conhecimento do 
passado é essencial para uma reflexão 
sobre o futuro, o objectivo deste tra
balho não se coadugna com uma revi
são histórica, mas tão só com uma 
análise da realidade actual e tentativa 
de perspectivar os caminhos do 
futuro. 

Importa realçar alguns pontos fun
damentais: 

l .º A Cirurgia Vascular foi a espe
cialidade cirúrgica com cresci
mento mais constante nos últi
mos anos e no fim da década de 
80, o número de operações vas-
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culares, nos EUA, ultrapassava 
o número de procedimentos de
qualquer outra Especialidade
Cirúrgica 1•

2.º As doenças vasculares irão
constituir um problema de
Saúde Pública, ainda nas déca
das futuras. Estudos populacio
nais efectuados nos EUA2, mas 
extrapoláveis para a realidade 
europeia, apontam para a pre
ponderância das doenças vascu
lares, consequência do aumento 
da esperança de vida e da persis
tência de hábitos dietéticas e 
sociais (tabagismo, sedenta
rismo, p.ex.) nocivos para o sis
tema vascular, as quais consti
tuem causa de morte ou de inca
pacidade significativa. Em Por
tugal, a primeira causa de morte 
é ainda o Acidente Vascular 
Cerebral (A.V.C.)3 e a preva
lência da doença carotidea é 
elevada e semelhante à de ou
tros países mais desenvolvidos. 

3. º Não obstante a sua importância
relativa, o interesse («aware
ness») das entidades públicas e 
privadas é substancialmente 
inferior ao conferido a especiali
dades afins, e os problemas vas
culares são frequentemente 
incluídos numa perspectiva 
CARDIOVASCULAR, assu
mindo a patologia cardíaca um 
papel preponderante. Deste 
facto resulta uma deficiente 
atribuição de recursos aos Servi
ços ou Unidades de Cirurgia 
Vascular pelas autoridades de 
Saúde e um menor envolvi
mento,dos cirurgiões vasculares 
nos programas de prevenção e 
educação sanitária no âmbito 
das doenças cardiovasculares. 

O panorama. europeu na organiza
ção institucional da Cirurgia Vascular, 
caracteriza-se por diversidade e não 
deixa suscitar alguma perplexidade. 
Com efeito, apenas em seis países da 
CEE a Especialidade tem existência 
autónoma, isto é, tem uma carreira 
independente em relação a outro ramo 
da cirurgia, com programa de forma
ção próprio e exame de titulação 
exclusivo. Noutros países, constitui 
parte integrante da Cirurgia Geral ou 
está associada à Cirurgia Cardíaca e os 
requisitos para a sua prática oficial são 
inexistentes. Por exemplo, no Reino 
Unido, basta o título de Cirurgião 
Geral (FRCS-Fellow of the Royal Col
lege of Surgeons) e na Holanda e 
Dinamarca exige-se 1 a 2 anos de prá
tica especializada, após a residência 
em Cirurgia Geral. 

Esta variabilidade dificulta uma 
apreciação efectiva dos respectivos 
programas de formação em cada país 
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europeu, bem como suscita problemas 
de reconhecimento institucional, 
suporte essencial à efectiva circulação 
transnacional dos profissionais de 
Saúde. 

Não existe, também, um modelo 
europeu que caracterize a Especiali
dade, no âmbito da sua actuação e nas 
suas necessidades, como acontece nos 
Estados Unidos. 

No entanto, poder-se-ão estabelecer 
linhas de orientação a partir da análise 
das Estatísticas de Saúde nacionais e 
de relatório publicados em alguns paí
ses. Myhre5 publicou um extenso tra
balho no qual procurou avaliar as 
necessidades europeias em cirurgia 
vascular reparadora, avançando o 
mínimo de 1200 operações arteriais 
previsíveis por cada milhão de habi
tantes. Mas, neste relatório, não se 
consideraram duas vertentes funda
mentais da actividade vascular: as 
doenças venosas dos membros e os 
procedimentos da cirurgia reparadora 
endoluminal, um outrn aspecto da 
terapêutica reconstrutiva do sistema 
vasculat·. 

A determinação do «ratio» ideal 
entre o número de Serviços de Cirurgia 
Vascular e o número previsível de 
doentes foi consensual, pois a preva
lência das doenças vasculares não 
parece variar substancialmente nos 
diferentes países europeus, apesar das 
diferenças económicas, culturais e 
étnicas. Admitiu-se que a dimensão 
ideal dos Serviços deverá ser de 30 a 40 
camas, com produção anual de 1500 
intervenções, incluindo o tratamento 
de doenças venosas. Assim o «ratio» 
ideal seria de 1 Serviço autónomo por 
cada milhão de habitantes, o que para 
a realidade portuguesa aconselharia a 
criação de mais quatro Serviços de 
Cirurgia Vascular. 

Um outro aspecto sobre o qual se 
impõe é uma reflexão atenta sobre o 
âmbito da acção dum Serviço de 
Cirurgia Vascular, as suas relações 
com os sectores de Angiologia e 
Angiorradiologia e a sua integração 
numa estrutura departamental da acti
vidade hospitalar. Estas questões cru
ciais irão influenciar o desenvolvi
mento futuro. 

É comum os europeus olharem para 
o outro lado do Atlântico Norte e
copiarem soluções aí adaptadas, por
ventura uma consequência inelutável
da história europeia recente e do
desenvolvimento americano. Mas o
hábito de análise objectiva e exaustiva
dos problemas, a capacidade de orga
nização e de encontrar soluções, carac
terístico dos americanos, deve ser
encarado com lucidez e espírito crí
tico. O «Ad Hoc Comittee to the Joint
of the Society for Vascular and of the
International Cardiovascular Society

(North American Chapter) estabeleceu 
a seguinte definição no âmbito da 
actuação da Cirurgia Vascular6 e que 
transcrevo do original: 

«A Cirurgia Vascular é uma Espe
cialidade que engloba o diagnóstico e 
tratamento das doenças dos sistemas 
arterial, venoso e linfático, excluindo 
as intrínsecas do coração e vasos intra
craneanos, o sistema porta e as gran
des artérias torácicas necessitando cir
culação extracorporal. 

A terapêutica inclui tratamento 
médico e cirúrgico das doenças envol
vendo estes sistemas; o tratamento 
cirúrgico inclui o espectro inteiro dos 
procedimentos cirúrgicos utilizados 
para tratar as doenças do sistema cir
culatório. As técnicas de angioscopia, 
angioplastia transluminal, aterectomia 
mecânica e angioplastia com laser 
estão também incluídas, na medida em 
que atingiram nível de aplicabilida 
prática que as torna em alternativa o 
adjuvante aos procedimentos de re
construção vascular.» 

A diversidade europeia não permite 
adaptar, de imediato, esta longa defi
nição como proposta de trabalho, por
que em alguns países do Sul e Centro 
da Europa existe a valência de Angio
logia Médica que abarca alguns aspec
tos do diagnóstico e tratamento de 
algumas doenças vasculares. 

Curiosamente em Portugal, Reino 
Unido, Holanda e Países Escandina
vos bem como em alguns países da 
Europa Oriental, não integrados na 
CEE, o modelo vigente enquadra-se 
perfeitamente no âmbito definido pelo 
Comité americano, e tem sido consa
grado na prática clínica. 

Na realidade, o objectivo dum Ser
viço autónomo de Cirurgia Vascular 
deverá ser o de oferecer a plenitude 
dos meios de actuação para o diagnó 
tico e tratamento médico e cirúrgi 
das doenças vasculares, e Müller
-Wiefel, na sua alocução presidencial 
na European Society for Vascular Sur
gery «desafiou o cirurgião vascular a 
dominar os novos desenvolvimentos 
tecnológicos na sua Especialidade, 
tirando partido dos seus conhecimen
tos e experiência clínica»6 

A tradição portuguesa consagrou a 
Angiorradiologia como uma «herança 
cirúrgica». Foram os cirurgiões os pio
neiros da Angiografia. Reynaldo dos 
Santos introduziu a Aortografia trans
lombar na senda das investigações do 
neurologista Egas Moniz e João Cid 
dos Santos foi simultaneamente o 
introdutor da Flebografia e pioneiro 
da desobstrução arterial. Tradicional
mente, e até há algum tempo, foram 
cirurgiões a praticar a angiografia. O 
desenvolvimento dos núcleos de 
Angiografia nos Departamentos de 



Radiologia foi uma aqu1s1çao, entre 
nós, dos últimos vinre anos (pelo 
menos em Lisboa) que se saúda, mas 
que não deve impedir que o cirurgião 
vascular possa dominar as técnicas de 
diagnóstico que conferem individuali
dade à sua Especialidade. As moder
nas técnicas de diagnóstico não
invasivo foram também introduzidas 
pelos Cirurgiões, praticamente em 
todos os Países com excepção qa 
França, e os Laboratórios Vasculares, 
em Portugal como no Reino Unido, 
nos EUA e nos países do Norte da 
Europa ,  são  dir ig idos  e/ou 
desenvolveram-se sob a égide dos 
cirurgiões. Não se pretende dizer que a 
Angiografia ou os modernos equipa
mentos de ECO DOPLER não possam 
ou não devam existir nos Departamen
tos de Radiologia, até porque a sua 
utilidade não se esgota no estudo dos 
problemas vasculares periféricos; o 
que se considera essencial é que estes 
recursos existam e sejam parte inte
grante dum Serviço de Cirurgia Vascu
lar, e que os Especialistas, embora 
Cirurgiões, conheçam e dominem a 
Semiologia da sua Especialidade. 

Será a valência de Angiologia 
médica indispensável? Temo afirmar 
que não, baseando-me não só na tradi
ção portuguesa, como na experiência 
da Inglaterra e dos EUA, países onde 
fiz a minha formação especializada e 
mantenho contactos científicos e pro
fissionais estreitos. Importa reconhe
cer que não obstante a importância 
crescente do tratamento médico e o 
desenvolvimento de procedimentos 
endoluminais, a cirurgia convencional 
desempenha o papel crucial na tera
pêutica definitiva ou mais duradoira 
das doenças vasculares. As novas téc
nicas endoltnninais, como a Angio
plastia transluminal percutânea que 
entre nós foi desenvolvida pelos 
Angiorradiologistas, e que, na minha 
opinião deverá constituir parte inte
grante do armamentário terapêutico 
dum Serviço especializado e dedicado 
às Doenças Vasculares, tem taxas de 
insucesso e complicações em percenta
gem apreciável e que obrigam a solu
ção cirúrgica convencional quantas 
vezes imediata. 

Uma outra questão me parece essen
cial. Se as estruturas profissionais ou 
científicas (Ordem dos Médicos, So
ciedades Científicas, p. ex.) conside
rarem desejável a implementação da 
Angiologia Médica como competência 
ou valência, deverá ser integrada como 
subespecialidade da Medicina Interna 
ou como competência da Cirurgia Vas
cular, uma espécie de Bacharelato em 
Cirurgia Vascular, que prepararia o 
candidato apenas ao exercício parcial 
do âmbito da Especialidade? Qual a 
formação pós-graduada destes futuros 
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Angiologistas médicos, quando um 
pouco por todo o lado reclamam uma 
atitude cada vez mais intervencionista? 

Uma outra perspectiva merece aten
ção e está relacionada com a própria 
evolução da Cirurgia Vascular, 
perante os novos desenvolvimentos 
tecnológicos; qual o impacto, na prá
tica clínica dos novos procedimentos 
de terapêutica endoluminal e do desen
volvimento da engenharia genética 
aplicada ao tratamento das Doenças 
Vasculares, aspecto que na Reunião 
deste ano da Society for Vascular Sur
gery realizada em Boston, já ocupou 
uma parte do programa científico? 

Os cirurgiões vasculares não pode
rão ser apenas, espectadores presos 
aos seus recursos ( «too Is») tradicio
nais, antes pelo contrário deverão ter 
uma participação activa na investiga
ção de novas terapêuticas e através do 
conhecimento e experiência contribuir 
para a sua incorporação na prática clí
nica.· 

Estas novas realidades que nesta 
época de oomunicação imediata não 
podemos ignorar, impõe soluções 
novas que ultrapassem antagonismos 
profissionais ou duplicação de acção, 
de todo em todo indesejáveis. 

Na minha opinião, os Serviços de 
Cirurgia Vascular que têm concen
trado sobre si a terapêutica das Doen
ças Vasculares, deverão evoluir para 
uma orgânica mais ampla, abarcando 
todos os aspectos do diagnóstico e 
terapêutica vasculares, constituindo o 
Departamento de Doenças Vasculares, 
sob cuja égide deverão colaborar 
todos os profissionais interessados e, 
no qual, a vertente cirúrgica ainda 
desempenhará - por enquanto - um 
papel preponderante. Residirá na 
implementação destes Departamentos 
de Doenças Vasculares a possibilidade 
de concentrar recursos e disponibilida
des para um objectivo comum: a ca
pacidade de seleccionar, para cada 
caso, a melhor opção terapêutica. 

A estrutura de formação profissio
nal requer nova abordagem e a imple
mentação de programas de educação 
pós-graduada que permitam dotar o 
Especialista em Doenças Vasculares 
não só de grande capacidade de actua
ção e do conhecimento das técnicas de 
diagnóstico e terapêutica que irá utili
zar, mas também de hábitos de investi
gação e pesquisa. Os melhores progra
mas norte-americanos de formação 
cirúrgica contemplam a possibilidade 
de, durante um ano, o residente fazer 
exclusivamente investigação, quer em 
Cirurgia Experimental ou nos Labora
tórios de Biologia, Bioquímica, etc. 

No entanto considero essencial sal
vaguardar como um alicerce funda
mental da formação de Cirurgia Vas
cular, uma sólida formação em Cirur-

gia Geral. A Cirurgia Vascular é uma 
cirurgia geral de todo o sistema vascu
lar é «part of the main» como afirmou 
William Fry na alocução presidencial 
da Society for Vascular Surgery7 • A 
década de 80 consagrou a autonomia 
da Cirurgia Vascular, quebrando as 
suas ligações institucionais à Cirurgia 
Geral e à Cirurgia Cardíaca, inclusivé 
nas Sociedades Científicas. Em 1979 
realizou-se pela última vez a reunião 
simultânea das Sociedades Internacio
nal de Cirurgia e de Cirurgia Cardio
vascular, e na Europa em 1986, 
constituiram-se duas Sociedades autó
nomas a partir do European Chapter 
of the International Cardiovascular 
Society: a European Society for Car
dio Thoracic Surgery e a European 
Society for Vascular Surgery. No 
entanto, em todas as reflexões sobre a 
organização da Cirurgia Vascular e da 
formação pós-graduada, tem sid 
constante a preocupação em compati
bilizar a aquisição de experiência ade
quada e formação em Cirurgia Geral8, 
com a duração dos programas de 
treino e as necessidades específicas do 
ensino pós-graduado de Cirurgia Vas
cular. 

Estas reflexões consubstanciaram o 
conjunto de propostas que apresentei 
na Mesa Redonda sobre o futuro da 
Cirurgia Vascular na CEE e que foram 
as seguintes: 

I.ª - Reconhecimento da Cirurgia 
Vascular como Especialidade 
autónoma em todos os Países 
Europeus, a começar pela CEE. 

2.ª - Intensificação dos contactos
científicos e cooperação entre os 
diversos países europeus, através 
das Sociedades Científicas 
Nacionais, da European Society 
for Vascular Surgery e do Euro
pean Chapter of the Internati 
na! Cardiovascular Society, com 
o objectivo de definir os princí
pios fundamentais e os requisitos
para um programa europeu de
formação pós-graduada reconhe
cido em todos os países e subs
tracto dum futuro Certificado
Europeu em Cirurgia Vascular.

3.ª - Informação do público e das
autoridades de Saúde sobre a 
importância e significado da 
Cirurgia Vascular no conjunto 
dos cuidados médicos diferencia
dos, tendo como objectivo a me
lhor distribuição dos recursos 
existentes para o tratamento e 
investigação das Doenças Vascu
lares. 

4.ª - Manutenção como requisito
essencial para o título de Espe
cialista, formação e experiência 
em Cirurgia Geral, que permita 



ao candidato a Cirurgião Vascu
lar familiaridade na abordagem 
de todo o sistema vascular. 

5.ª - Desenvolvimento de programas
de formação pré-graduada e 
reconhecimento pela Comuni
dade Académica da necessidade 
da sua implementação e promo
ção de cadeiras dedicadas ao 
ensino das Doenças Vasculares. 

6.ª - Constituição de DEP ARTA

MENTO DE DOENÇAS VAS
CULARES englobando toda a 
perspectiva diagnóstica e tera
pêutica actual, médica e cirúr
gica, das Doenças Vasculares, 
proporcionando capacidade de 
actuação plena, com todas as 
opções terapêuticas. 

7 .a - Adopção de Registos Nacionais 
sobre toda a actividade vascular, 
procurando adoptar nomencla
tura e estandartização modernas, 
tarefa própria dos Colégios de 
Especialistas. 

8.ª - Implementação de programas
europeus de investigação estimu
lando a cooperação multicêntrica 
e multinacional. 
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NOTÍCIAS 

ANULAÇÃO DA PENA 
Acórdão proferido pelo S. T .A. 

DR. MANUEL ALVES DA PIEDADE 

ANULAÇÃO DA PENA DE 
APOSENTAÇÃO COMPULSIVA 

1 - Em 9/2/87 foi declarado na ARS 
de Leiria que o Dr. Manuel Alves 
da Piedade, Director do Centro de 
Saúde e Delegado de Saúde em 
Figueiró dos Vinhos ia regular
mente uma vez por semana efec
tuar consultas particulares a uma 
Extensão do Centro de Saúde, que 
funciona no edifício da Junta de 
Freguesia de Arega e que nessas 
consultas cobrava honorários, pas
sava receitas e elementos auxiliares 
de diagnóstico em impressos pró
prios do S.N.S. e que no seu con
sultório particular em Figueiró dos 
Vinhos se servia dos mesmos 
impressos e para o mesmo fim. 

2 - Foi-lhe instaurado Processo Disci
plinar em resultado do qual a nota 
de culpa lhe imputava os factos 
acima referidos. 

Convenções 

3 - Em sua defesa argumentou que há 
muitos anos ia a essa Junta de Fre
guesia fazer consultas particulares, 
muito antes de lá existir a Extensão 
do Centro de Saúde e teve sempre 
a autorização de todas as Juntas de 
Freguesia anteriores. Que sendo 
Director do Centro de Saúde fazia 
consultas de clínica geral tanto no 
Centro de Saúde como em visitas 
domiciliárias aos utentes do Cen
tro de Saúde, como qualquer outro 
clínico geral em serviço no mesmo 
Centro. Que fora das horas de ser
viço, a qualquer hora do dia ou da 
noite efectuava consultas particu
lares na freguesia de Arega, 
cobrando os seus honorários e 
como tinha impressos próprios do 
S.N .S. em seu poder e para evitar
que os doentes tivessem que fazer
vinte quilómetros de viagem no dia
seguinte ao deslocarem-se ao Cen
tro de Saúde para lhes serem passa
das as receitas em impressos pró
prios do S.N.S., como era hábito,
facilitava-lhes a vida, passando
logo no acto da consulta as receitas
nos ditos impressos; isto, até por se

tratar de uma Extensão do Centro 
de Saúde com Clínico Geral -
médico de família - efectivo que 
não era lá residente, nem no con
celho e apenas prestava quatro 
horas diárias de assistência, 
durante cinco dias por semana. 

- Apresentou provas testemu
nhais, documentos, declarações da 
Junta de Freguesia de Arega, do Presi
dente da Câmara, dos restantes mem
bros da Comissão Instaladora do Cen
tro de Saúde onde se confirmava a 
autenticidade das alegações em sua 
defesa. 

- Apesar de tudo isso o Instrutor
do Processo propôs a pena de Aposen
tação compulsiva, proposta que che
gou a Lisboa a uma segunda-feira e na 
quarta-feira imediata ia a despacho da 
Senhora Ministra que confirmou com 
um CONCORDO. 

- Recorreu para o Supremo Tribu
nal Administrativo que no seu douto 
Acórdão de 23/5/89 concordou em 
dar provimento ao recurso, anulando 
o Despacho da Senhora Ministra.

PARECER DA PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

A Procuradoria Geral da República 
entendeu, no Parecer n. 0 121/90, 
publicado no Diário da República II 
Série, n.0 127 de 4-6-1991, que é legal
mente permitida a celebração de con
venções com os profissionais de saúde 
do Serviço Nacional de Saúde, desig
nadamente com os médicos, desde que 
estes não exerçam a sua actividade sob 
o regime de trabalho de dedicação
exclusiva, fora do horário normal de
serviço e das estruturas do Serviço
Nacional de Saúde.

Naquele Douto Parecer, o Procura
dor Geral da República, aborda de 
forma muito completa e extremamente 
correcta a questão das incompatibili
dades das convenções. 

Assim, considera-se, nomeada
mente, que: 

«A Lei não proíbe a celebração 
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daquelas convenções com sociedades 
de que os referidos profissionais de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde 
sejam, conforme o caso, sócios, 
empregados, prestadores de serviços 
ou titulares de órgãos sociais, exerçam 
ou não a sua actividade sob o regime 
de dedicação exclusiva.» 

Em resumo, e segundo a conclusão 
daquele Douto Parecer, os médicos do 
S.N.S. que não estejam no regime de 
dedicação exclusiva, podem celebrar 
convenções, fora do horário normal 
de serviço e das estruturas do S.N.S. 

Por outro lado, as convenções 
podem ser celebradas com sociedades 
das quais os médicos do S.N.S. sejam 
sócios, empregados, prestadores de 
serviços ou titulares de órgãos so
ciais, tais como gerentes e administra
dores. 



NOTÍCIAS 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
FEMININA INTERNACIONAL 

A Associação Médica Feminina Internacional (A.M.F.I.) foi fundada em 
1919 para proporcionar às médicas a oportunidade de se reunirem e discutirem 
problemas comuns em conjunto e para cooperarem em assuntos de Saúde
Internacional. Criar amizade, respeito e compreensão entre médicas de todo o
mundo, sem restrição de raça, religião ou ideologia política, são outros objecti
vos da A.M.F.I. 

Neste conceito, a Associação tem 
estado activamente envolvida nas Na
ções Unidas como Organização Não
Governamental (ONG) desde o início 
dos anos cinquenta. 

Hoje a A.M.F.l. mantém relações 
oficiais de trabalho com a Organiza
ão Mundial de Saúde (O.M.S.), Si
uação de Categoria II com o Conse

lho Económico e Social (ECOSOC) e 

está envolvida nos Programas de Imu
nização do Fundo das Crianças das 
Nações Unidas (UNICEF). 

A A.M.F.l. está representada nos 
três Centros das Nações Unidas 
(Nova York, Geneve e Viena) por 
Representantes Permanentes. 

Como membro fundador, a Asso
ciação está activamente envolvida 
com o Conselho para Organizações 

INSCRIÇÕES POR CONSENSO 
Estando a correr prazos para inscrições por consenso em várias áreas 

médicas recém-criadas, cujo anúncio teve lugar em inúmeros espaços da 
«Revista da Ordem» considera-se conveniente, para melhor esclareci
mento, proceder a um resumo geral da situação. 

ESPECIALIDADE 

SAÚDE 
PÚBLICA 

SUB
ESPECIALIDADE 

MAXILO

·FACIAL

ONCOLOGIA 
MÉDICA 

DOENÇAS 
INFECCIOSAS 

COMPETÊNCIAS 

IMUNO
HEMOTERAPIA 

PUBLICADO 
EM 

Março 91 

Junho 91 

Junho 91 

Junho 91 

Março 91 

PÁGINA 

18 

14 

14 

13 

18 

TERMINA 
EM 

31 Outubro 94* 

31 Dezembro 91 

31 Dezembro 91 

31 Dezembro 91 

30 Setembro 91 

NOTA: Avisam-se também que foram publicadas em Junho de 91, 
pág. 12 as normas permanentes para admissão na competência 
de Genética Médica. 

* Prorrogado por decisão do CNE 

Internacionais de Ciências Médicas 
(COICM). 

A Associação Médica Feminina In
ternacional é uma organização ma
triz, cujos membros representam 63 
países dos cinco continentes. As dife
rentes origens culturais, tradições mé
dicas, e problemas dos seus membros 
proporcionam um forum estimulante. 

Para facilitar a comunicação, a As
sociação é dividida em oito regiões, 
cada uma tendo o seu próprio Vice
Presidente. A Europa é dividida em 
três regiões: 

- Europa do Norte (Dinamarca,
Finlândia, Irlanda, Países Baixos, 
Noruega, Suécia, Rein9 Unido); 

- Europa Central (Austria, Repú
blica da Alemanha, Polónia, Suíça, 
Geórgia/URSS; 

- Europa do Sul (Bélgica, França,
Israel, Itália, Espanha). 

Existem quatro qualidades de 
membro na Associação: 

a) Associações Nacionais Afilia-
das

b) Membros Individuais
c) Membros Honorários
d) Membros de Honra

Todas as médicas formadas, de 
acordo com as normas aceites pela 
profissão médica do seu país, estão 
aptas para inscrição na Associação. 
É também um requisito que todas as 
médicas diplomadas do país (Associa
ção Nacional) sejam aptas para inscri
ção sem restrição de raça, religião ou 
opinião política. 

As Associações Nacionais Afiliadas 
compreendem mais de 90% dos nos
sos membros. Membros Individuais 
são médicas, dum país que não tenha 
associação de médicos, que solicitam 
inscrição directamente à Associação. 
A distinção de Membro de Honra e 
Membro Honorário pode ser atri
buído a qualquer mulher que tenha 
prestado serviço notável à profissão 
médica e que mereça reconhecimen
to. 

Os objectivos da Associação são 
realizados de três em três anos através 
de Congressos Internacionais onde 
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uma área específica de interesse - por 
exemplo Morbidez Maternal 1924, 
Educação Sexual para Crianças e 
Adolescentes 1929, Factores Ambien
tais e Genéticos e Diferenças de Com
portamento 1984 - é abordada por 
Apresentações Científicas, Sessões de 
Trabalho, e Debates de Mesa Redon
da. O próximo Congresso (que será 
na Cidade de Guatemala, na Guate
mala de 8 a 14 de Março 1992) tratará 
do tema "Saúde para todas as crian
ças". 

Os vários comités dentro da Orga
nização fornecem ideias e impulsos 
para actividades no futuro ao Conse
lho Executivo, desde temas para de
bate, projectos futuros, à participação 
activa com organizações que parti
lham áreas de interesse comum. 

As actividades da Associação são 
suportadas pelos seus membros atra
vés de mensalidades e serviço honorá
rio. 

Os poderes da Associação são in
vestidos nos delegados dos membros, 
que elegem um Comité Executivo 
para facilitar e expedir a execução de 
assuntos da Associação nos intervalos 
entre reuniões da Assembleia Geral. 

A Sede Administrativa é, neste mo
mento, na República da Alemanha 
onde as actividades das Associações 
Nacionais Afiliadas e de Membros In
dividuais são coordenadas. 

Assim a Associação Médica Femi
nina Internacional proporciona a 
oportunidade para os seus membros 
trocarem ideias pessoais e de medici
na, e trocar interesses e experiências 
com colegas de outras nações. Temos 
verificado - embora tenhamos idio
mas, costumes, ideologias, e origens 
raciais diferentes - que trabalhando 
em conjunto com respeito mútuo, po
demos contribuir para a humanidade. 
Somos motivados pela mesma espe
rança, que os povos de todo o mundo 
se tornarão fisicamente e mental
mente mais saudáveis e consequente
mente melhores cidadãos do mundo. 

Secretariado da Associação 
Médica Feminina Internacional 
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Até 15%, com 
13,5% a partir de 

250 contos. 
A partir de 250 contos, até aos 

5.000, a Conta Prémio BCM 

remunera diariamente o seu 

saldo à taxa de 13,5%, muito 

acima das restantes contas 

remuneradas! 

E continua assim nos saldos 

superiores a 10.000 contos, 

onde chega aos 1 5%. 

Escalões Tua de Juro(•) 

250 a 5.000 cts 13,5% 

5.000 a 10.000 cts 14% 

Acima de 10.000 cts 15% 

e•> Taxa anual equivalente ilíquida por apli
cação financeira diária do saldo acima de 
250 contos. 

E mais: a Conta é movimen

tável por cheque e nas 1 .000 

caixas automáticas da rede 

Multibanco. Tem outras van

tagens. Consulte-nos. 

Venha ao Banto Comercial 

de Macau e dê à sua conta à 

ordem o prémio que ela me

rece. A Conta Prémio BCM. 

PORTO: 

Av. Boavista, 7 5 7 - 4100 Porto 
Tel: 6005590 
LISBOA: 

Av. Fontes Pereira de Melo, 19 
1000 Lisboa Tel: 3159971 

BANCO COMERCIAL DE MACAU 

A arte de ser mais Banco. 

-



NOTÍCIAS 

ALTERAÇÕESDOSCUR 

ESPECIALIDADE BASE M ESPECIALIDADE 

CARDIOLOGIA Medicina Interna 12 Cardiologia 

] 

j 

CIRURGIA GERAL Cirurgia Geral 57 Anatomia Patológica 
Cirurgia Torácica 
Cirurgia Pediátrica 
Cirurgia Vascular 

-

ENDOCRINOLOGIA Medicina Interna 12 Endocrinologia 

ESTOMATOLOGIA Cirurgia Geral 6 Estomatologia 

Decorrente das várias Curso de Arte Dentária 

propostas apresentadas pelos 
2000 horas 

Colégios das Especialidades GASTRENTEROLOGIA Medicina Interna 12 Gastrenterologia 

ao Conselho Nacional 

Executivo, foi decidido, na MED. FÍSICA E DE REAB. Med. Física e de Reab. 

reunião do CNE de 31 de 

Julho, introduzir as seguintes 

alterações nos Curricula das NEUROLOGIA Medicina Interna 12 Neurologia e 
Especialidades de 

Cardiologia, Cirurgia Geral, 

Endocrinologia, 

Estomatologia, 

Gastrenterologia, Medicina 

Física e de Reabilitação, 

Neurologia, Patologia PATOLOGIA CLfNICA 

Clínica, Reumatologia e 

Urologia. 

Estas alterações aplicam-se 

aos Colegas que iniciem o seu 

treino desde o início de 1992. REUMATOLOGIA 
Todavia, os colegas cujo 

Medicina Interna 12 Reumatologia 

treino já decorra e possam 

adoptar as normas agora UROLOGIA Cirurgia Geral 12 Urologia 

aprovadas verão essa 

possibilidade considerada no 

exame final. 
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NOTÍCIAS • 
URRICULA APROVADAS PELO CNE 

1 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO M ESTÁGIO OPCIONAL 

TOTAL 
OBSERVAÇÕES M M 

Meses Anos 

18 Cardiologia Pediátrica 3 Complementarização 

Cuidados Intensivos 3 dos obrigatórios ou 

Pacemaker 2 Farmacologia Clínica 

Cirurgia Cardíaca 3 ou 

Ecocardiografia 3 Cardiologia Preventiva 9 

Hemodinãmica 3 

Electrocardiografia 4 60 5 

3 Pelo menos uma de: Anatomia Patológica e 
3 Bacteriologia 3 Bacteriologia nos primeiros 
3 Urologia 3 três anos. 
3 Neurocirurgia 3 Restantes depois do segundo 

Cirurgia Plástica 3 ano. - Ginecologia 3 

Ortopedia 3 

Cuidados Intensivos 3 

Gastrenterologia 3 72 6 

36 Lab. Endocrinologia 4 Um de 4 m. ou 2 de'2 m. 

Ginec. Endócrina 4 nas áreas seguintes: 
Radiodiagnóstico 

Imunologia 

Endoc. Pediátrica 

Medicina Nuclear 

Anatomia Patológica 60 5 

6 Oncologia Oral -

- Cabeça e Pescoço 6 
Oro-Maxilo - Facial 6 48 4 

44 Radiologia 2 

Anatomia Patológica 2 60 5 

36 Neurologia 3 Opcional 3 

Ortopedia ou 3 
48 4 

Reumatologia 3 

!J
6 • Neuroradiologia 6 Opcional 6 • Feito em acumulação

• Neurofisiologia 6 com Neurologia
Neurocirurgia 2 

e

Traumatizados crãneo -

-encefálicos 2 

Psiquiatria 2 
Neuropediatria 2 60 5 

Hematologia Clínica 9 Opcionais 6 
Hemoterapia 3 
Bioquímica 10 

Endoc. Laboratorial 2 
Microbiologia 12 48 4 

Imunologia 6 

36 Ortopedia 6 Imunologia 1 Os estágios opcionais 

Neurologia 3 Anatomia Patológica 1 estão incluídos no 
Fisiatria 3 Radiodiagnóstico 1 60 5 estágio da especialidade. 

51 Cirurgia Vascular 2 

Cirurgia Plástica 2 
Cirurgia Pediátrica 2 
Nefrologia 3 72 6 

-

·-
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DOSSIER 

ALGUNS ASPECTOS JURÍDICOS 
DA EUTANÁSIA* 

por: AUGUSTO LOPES CARDOSO 
Advogado 
ex-Bastonário da Ordem dos Advogados 

" Conferência proferida na Academia das Ciências de Lisboa em 7 .11.90, no Colóquio sobre a Eutanásia realizado de 5 a 
· daquele mês no respectivo Instituto de Altos Estudos. O texto é publicado com as características de um trabalho desta natu

reza, sem notas de pé de página e apenas com bibliografia sumária.

1. A DIALÉCTICA DO DIREITO
À VIDA E DO DIREITO SOBRE
A VIDA

1.1. A tensão jurídica e a tensão 
histórica 

Entre o direito à vida e o direito 
sobre a vida há uma permanente dia
léctica que vem desde os nevoeiros dos 
tempos. 

Os parâmetros dessa tensão jurídica 
variam histórica e geograficamente. E 
hoje ainda não há univocidade de 
entendimento no puro plano socioló
gico ou dos costumes ou culturas por 
que se norteiam os povos; isto é, sem 
falar já numa perspectiva filosófica, 
quer a nível de tese quer a nível de filo
sofia política ou pragmática. 

Na cultura greco-latina e judaico
-cristã, de que somos essencialmente 
herdeiros na Europa, que distância vai 
entre o «ius vitae naecisque» do 
«paterfamilias» sobre seus dependen
tes ou do «dominus» sobre o escravo 
até à proibição da pena de morte?! E a 
despeito do mandamento «não mata
rás» que caminho percorrido até à

punição da ajuda ao suicídio?! 
Curiosamente, porém, enquanto 

cada vez se encontram mecanismos 
jurídicos de declarações universais, de 
convenções internacionais, constitu
cionais e para-constitucionais, para a 
garantia do direito à vida, que podiam 
levar à eliminação cada vez mais radi
cal do direito sobre a vida, surgem 
novos e sofisticados meios para, a cor
berto por vezes dos mais autênticos 
eufemismos, se propor a licitude do 
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domínio sobre a vida ... e sobre a 
morte! 

1.2. A missão da Medicina e o direito 
de morrer dignamente 

Assim, ninguém duvidará de que a 
missão essencial da Medicina consiste 
em lutar contra a doença, e, por isso, 
retardar o mais possível ·a fatalidade 
da morte. A tanto se votam os pro
gressos da Ciência na busca mítica da 
imortalidade. 

Mas acontece que a manutenção da 
«vida» pode levar, e quantas vezes 
leva, a desnaturar as próprias defini
ções de vida e de morte. 

É neste plano que se coloca a con
tradição entre o prolongamento artifi
cial da vida, se é que de «vida» se trata 
já, e o direito de morrer dignamente, 
ou, como alguns dizem paradoxal
mente, o «direito de viver a própria 
morte». 

As técnicas sofisticadas de manuten
ção do ritmo cardíaco e respiratório, a 
verdadeira «engenharia» de vida atra
vés de aparelhos, o frenesim dos cuida
dos médicos, a aceitação de uma 
autêntica «mumificação tecnológica», 
não correrão o sério risco de fazer 
esquecer a pessoa, com a dignidade 
que lhe é inerente de sujeito do fenó
meno vital, sob ou ao serviço do 
sucesso da técnica, tornando então a 
pessoa em objecto daquele fenómeno? 

1.3. O direito de morrer dignamente e 
o acto de Eutanásia

Mas entre o direito de morrer digna
mente e o acto de eutanásia (nos vários 
planos que este comporta), acto de ter
ceiro intervindo na vida-morte de 
outrém, vai um abismo; isto sem falar, 
evidentemente, no puro homicídio, 
porque a eutanásia é, na sua essência, 
um eufemismo ou sofisticação do 
homicídio. 

Todavia, esse abismo pode tender a 
aplanar-se através de vias legislativas 
diversas; e as fronteiras podem perigar 
por se apagarem do mapa, ou, pelo 
menos, por não terem polícia adua
neira! 

Entre o direito de morrer «na su 
horinha», como diz o nosso povo, e, 
de antecipar esse momento inelutável, 
por razões mais ou menos filosóficas, 
mais ou menos pragmatistas, pode ha
ver a tentação de não encontrar senão 
pequenas «nuances». 

Que tem o Direito positivo a dizer 
de tudo isto? 

1.4. Proposição 

A matéria é de tal maneira vasta que 
deixa na perplexidade quem a procure 
abarcar. 

A mim, deixou-me confundido 
perante o honroso e inesperado con
vite que me foi dirigido. Daí que 
tivesse feito denodado esforço para 
não me demonstrar confuso na exposi
ção do tema, assim compensando o 
aturdimento que a sua vastidão me 
provocou (com mais razão por não ser 
especialista em Direito Penal). 



Desculpem-me V. Exas., ilus�ríssimo auditório, se não o consegui. E
perdoem-me também a exposição
demasiado esquemática, se bem que
não excessivamente técnica, que foi a
única que consegui para minha própria
arrumação de ideias.

2. O CRIME DO HOMICÍDIO
«MISERICORDIOSO» OU
PRIVILEGIADO DO ART.º 133.º
DO CÓDIGO PENAL

2.1. A estatuição 

À face do art. º 133. º do Código
Penal comete crime de «homicídio pri
vilegiado» «quem for levado a m�tar
outrém dominado por compreens1vel
emoção violenta ou por compaixão,
desespero ou outro motivo, de 1:el�
vante valor social ou moral, que d1m1-
nua sensivelmente a sua culpa».

Diferentemente da norma geral, que
pune o homicídio com pena de prisão
de 8 a 16 anos (art.º 131.º C. Penal), o
tipo de homicídio privilegia.,do_ a qu� se
refere o citado art. º 133. e pum do
com prisão de 1 a 5 anos, o que bem
demonstra desde logo a desigual valo
ração social que é dada aos dois cri
mes.
2.2. A penalização da Eutanásia 

Activa 

No entanto, a realidade mais impor
tante a reter, perante a enorme contro
vérsia a que a matéria tem sido sujeita,
é a de que o legislador português fez
uma opção deliberada e muito a�tua;(o Código é de 1982 - Dec.-Le1 n. 
400/82, de 23.9) pela punição criminal
das situações referidas.

É que não pode restar qualquer
dúvida de que na referência feita a
«compaixão, desespero ou outro mo
tivo» se consagrou a punição -desva
lorizada, embora -da que se costuma
designar por «eutanásia activa», ou
eutanásia em sentido próprio.

No dizer do autor do Projecto, em
sessão da Comissão Revisora do
Código, «em relação a esta (a eutaná
sia activa) segue-se portanto numa
solução intermédia: nem se pune con:io
homicídio nem se deixa de pumr.
Aliás este crime privilegiado tem tam
bém �or função impedir que os tribu
nais deixem de punir a eutanásia activa
por meio de recurso ao princípio da
não exigibilidade. Pretende-se a sua
punição, mas só dentro _dos limites do
artigo» (Eduardo Correia).
2.3. A vontade autónoma, mas 

«dominada», do autor do crime 

Como é bem de ver, não se prevê
neste acto uma intervenção da von-
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tade, mm1ma que seja, da vítima. O
atentado à vida é perpetrado de uma
maneira inteiramente extrínseca, ou
seja, por terceiro que põe termo à vida
de outrém, «comandado» por factores
psicológicos de grande monta.

Sendo a culpa, por natureza, do
domínio do foro íntimo, ainda que
extravasada por índices e susceptível
de ser aferida com alguma objectivi
dade pelo comportamento do homem
comum, é preciso, pois, que os facto
res extrínsecos se reflictam no autor
com tal força psíquica que diminuam
sensivelmente a sua culpa, dominan
do-o («dominado por. .. »).

Quer dizer, ao julgador é indispen
sável apreciar (como, aliás, de maneir_agenérica em Direito Penal) a personah
dade do agente. Não deve fazer apenas
um juízo sobre o acto concreto como
se fora ele próprio, juiz, ou o homem
comum o seu autor. Tem de ficar con
vencido de que o agente foi psicologi
camente dominado por factores dos
que exemplificativamente se referem: a
compaixão, o desespero ou outro
motivo, de relevante valor social ou
moral, que diminua sensivelmente a
sua culpa.

Só esse domínio se traduz numa
diminuição sensível da sua culpa.

2.4. A expressão «relevante valor 
social ou moral» 

Esta breve digressão tem importân
cia para reafirmar a situação típica de
eutanásia activa, sem intervenção da
vontade da vítima, que é o homicídio
por piedade ou misericórd_ia. . E servirá também para mtu1r o que
deva entender-se pela expressão, apa
rentemente «perigosa», «relevante
valor social ou moral».

Antes de mais, o carácter exemplifi
cativo da norma, ao colocar, para
além dos casos da «compaixão» e do
«desespero», «outro motiv�», rep?rt�este à última parte do preceito e nao a
sua parte intermédia, como se deduz
até da vírgula existente entre «?utro
motivo» e «de relevante valor social ou
moral». Por outras palavras, não se
contempla «outro motivo de releva_nte
valor social ou moral», mas, sim, 
«outro motivo que diminua sensivel
mente a sua culpa». O que é muito
diferente e da maior importância.

Trata-se com efeito, de julgar
alguém qu� praticou a ynorte �om_i
nado por motivos de caracter ps1colo
gico que fazem dimi�uir sensivelment_e
a sua culpa, de que sao exemplo o esp1-
rito de compaixão ou a pressão do
desespero. , . . E foi a esses factores de domm10 psi
cológico que o legislador tributou,
para serem invocáveis, «relevante
valor social ou moral». 

2.5. As motivações não atendíveis 

Como disse, o que vem de concluir
-se é da maior importância, pois faz
excluir em absoluto «motivos» a que
se conferisse «relevante valor social ou
moral», como fossem razões ide�lóg!cas, políticas ou pretensamente c1ent1-
ficas de que foram exemplo recente as
práti�as eutanásicas nazis.. . Nesses casos, ao contrano do J?I e
visto no preceito, trata-se de motiva
ções «frias», cerebrai� ou i�telectuais,
que não dominam ps!col?�1camen�e ?
autor a ponto de se Just1f1car a d1�1-
nuição sensível da sua culpa

_. 
Ou seJa,

forçoso seria aplicar a p�mção �e_ral
do homicídio e não a pumção pnv1le
giada a que nos temos referido_. , . Assim é de considerar, em prmc1p10,
nos casos de aniquilamento das cha
madas «vidas indignas de serem vivi
das» num pretenso juízo objectiv
sobr� essas vidas como seriam as do
doentes mentais incuráveis. Essa purga
não é sequer caso de eutanásia no sen
tido próprio, mas verdadeira prática
eugénica, determinada, calculada, a
que falta, p�is, nom_ea�an:ie?te, o �ac
tor psicológico de d1mmu1çao sens1vel
de culpa para que o seu autor �assa
«beneficiam da previsão do citado
art. º 133. º.

2.6. A distinção penal quando 
concorre a vontade da vítima 

Realcei que o tipo de crime a que :e
reporta o art.º 133.º C.P. pressupoe
uma vontade autónoma do seu autor.

Com isso, quis distinguir a situação
da concorrência da vontade da vítima,
isto é a solicitação da morte por esta
com 'a subsequente execução desta
vontade pelo autor material do acto do
homicídio. . É que são realmente situações d1fe
rentes, que deram, pois, l_ugar a sepa
radas previsões legislativas. Nesta
última intervém um elemento novo e
perturbador, qual seja o pedido ins
tante da própria vítima. 

Da relevância da diferença dão
conta legislações e doutrinadores. ,

É que na hipótese de que no� ocupa
mos até agora - a da exclusiva von
tade ainda que misericordiosa, do
auto

1

r da morte -é generalizada a opi
nião de que se trata de crime de homi
cídio a não despenalizar.

Iss� não obstante haver concordân
cia em que o referido domínio psicoló
gico deve ser factor de penalização
diminuída.
2.7. A distinção penal quando 

concorre outra vontade que não a 
da vítima 

No entanto, não sai ainda da previ
são penal que venho tratando um caso



em que com a vontade do autor do 
acto concorra a vontade ou pedido de 
outrém que não a própria vítima. 

Refiro-me, por exemplo, à interven
ção letal activa do médico a pedido 
dos familiares do doente que, por sua 
natureza (menor, diminuído psíquico), 
ou por sua situação (estado de coma) 
está incapaz de emitir vontade. 

Como voltarei a frisar adiante, esta 
situação não cabe sequer no crime 
menos grave do chamado homicídio a 
pedido. Cai sempre nas malhas ou do 
homicídio privilegiado que vem sendo 
analisado ou do homicídio em geral (se 
o médico não foi dominado psicologi
camente).

2.8. A Eutanásia Activa propriamente 
dita: a acção 

A hipótese mais frequente de todos 
os estudos e dos «casos judiciais» 
difundidos pelos meios de comunica
ção, e na previsão do citado art. º 
133. º, é a do médico que, movido pela
piedade perante o doente em sofri
mento e de cura clinicamente impossí
vel, põe termo aos dias daquele com a 
administração de substância letal. E, 
assim procedendo, abrevia a vida no 
seu correr inexorável, isto é, não a 
deixa chegar ao seu termo pelo seu 
curso «normal». 

Trata-se, pois, de uma intervenção 
activa no ciclo da vida, contribuindo 
por acção para o interromper. 

Não restarão dúvidas de que esta 
situação está contida na previsão 
penal. O que não quer dizer, evidente
mente, que seja de condenação auto
mática, já que ao juíz não cabe apenas 
o doseamento de pena dentro dos
parâmetros legais (1 a 5 anos de pri
são), como se lhe podem deparar
outros condicionalismos e mecanismos
do Direito Penal que lhe permitam ou
diminuir a pena mínima ou suspendê
-la ou até chegar à absolvição.

2.9. A relevância do consentimento 
do ofendido 

Será um desses condicionalismos ou 
mec.anismos o do consentimento do 
ofendido? 

É que não se me oferecem reservas
para pensar que não é pelo facto de tal 
consentimento, perante a decisão do 
autor da morte, ter preexistido à acção 
que deixa de haver incriminação pelo 
mesmo art.º 133.º do C.P., para pas
sar a haver o menos grave crime do 
art. º 134. º (isto é, o homicídio a 
pedido). Na verdade, como adiante se 
verá, para que o acto esteja subsumido 
a este crime não basta o simples con
sentimento, mas antes é preciso que 
tenha havido um «pedido instante, 
consciente, livre e expresso». 

24 - ORDEM DOS MÉDICOS 

DOSSIER 

A Eutanásia Activa 
propriamente dita: 
a acção. 
A hipótese mais 
frequente de todos os 
estudos e dos «casos 
judiciais» difundidos 
pelos meios de 
comunicação, e na 
previsão do citado 
art.0 133.0

, é a do 
mé.iico que, movido 
pela piedade perante o 
doente em sofrimento 
e de cura clinicamente 
impossível, põe termo 
aos dias daquele com 
a administração de 
substância letal. E, 
assim procedendo, 
abrevia a vida no seu 
correr inexorável, isto 
é, não a deixa chegar 
ao seu termo pelo seu 
curso «normab>. 
Trata-se, pois, de uma 
intervenção activa no 
ciclo da vida, 
contribuindo por 
acção para o 
interromper. 

Tampouco esse consentimento tem 
força suficiente para tornar o facto cri
minalmente não punível, pois que, 
como é sabido, esse tipo de vontade da 
vítima só exclui a ilicitude quando o 
interesse jurídico em causa seja livre
mente disponível (C.P. art.0

' 31.º-l e
2-d). E a vida é disponível por outrém,
o que creio ninguém contestará,
mesmo aquele� que defendem que ela é
disponível pelo próprio (o que é coisa
bem diferente).

Quer isto dizer outrossim que tal 
consentimento não faz sequer inscre
ver o acto (acto criminoso) noutro tipo 
de crime, qual fosse o de ajuda ao sui
cídio (C.P. art.º 135.º), pois que ali é 
um terceiro que pratica a morte 
enquanto aqui é a própria vítima que, 
embora ajudada, a provoca. 

Mas já me parece de atender ao con
sentimento da vítima como factor de 
atenuação ao ser determinada 
medida da pena, nos termos gerais d 
art. º 72. º do Código Penal. 

2.10. A Eutanásia Passiva: 
a omissão de cuidados médicos 
ou a Ortotanásia 

Problema diverso do que vem sendo 
estudado é o da chamada «eutanásia 
passiva» em sentido genérico, que 
muito vagamente se pode definir como 
a morte resultante da omissão de cui
dados médicos. 

Ela comporta aspectos vários que 
vão desde os casos hoje designados de 
«ortotanásia», própria ou imprópria, 
e chegam à omissão da prática de «dis
tanásia» (até para poder analisar 
quando há eventual distanásia abu
siva). 

Tudo o que adiante vai esquemati
zado (também a propósito da distaná
sia) é condicionado pelo conceito de 
«morte». 

Este não é um conceito jurídico, po 
essência. É um conceito médico ou do
âmbito das ciências médicas. 

Ao legislador incumbe não definir 
tal conceito, sob pena de, se o tivesse 
feito, há muito ter criado situações 
absurdas, como se lhe fosse possível 
estratificar as ciências da Natureza. 

Ao jurista, ao julgador, a esses, per
tence acompanhar neste campo a evo
lução daquelas ciências, mas com 
todas as cautelas e nem sequer pelas 
«últimas novidades», para que não só 
se propugne, em todas as circunstân
cias e essencialmente, o princípio de 
ordem pública da protecção da vida 
humana, como para que, no caso con
creto a analisar, se tenham em conside
ração os meios técnicos de que o 
médico podia dispor para constatar a 
«morte». 

O conceito médico mais actual de 
«morte» tem em coma a chamada 
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«morte cerebral» (morte do «tronco 
cerebral»), para a não confundir com 
situações em que, tendo ocorrido esta, 
se mantenha uma vida aparente, mera
mente vegetativa ou até mecânica. 

Não pode haver um verdadeiro 
atentado contra a vida quando esta é 
só uma aparência, acompanhada de 
algumas das suas funções, como sejam 
o bater do coração ou a função respi
ratória.

A Medicina distingue, porém, 
naquilo que imperfeita e generica
mente chamamos de estados de 
«coma», os que são dos ·que não são 
acompanhados de «morte»; só nos 
primeiros casos há aparência de vida. 

2.10.1. A omissão de tratamento 
inútil 

Creio que já ninguém questiona que 
a omissão ou interrupção de trata
mento inútil constitua crime. Não o é. 

Tal é a opinião de todos os autores, 
e não vemos como concluir de modo 
diverso face ao art. º 136. º C.P., ainda 
mais quando correlacionado com o 
art.º 150.º do mesmo Código. 

Com efeito, não se pode falar em 
homicidio por negligência quando do 
médico não era exigível uma diligência 
dentro das «leges artis» que se tradu
zisse em evitar a morte (o que é dife
rente de prolongar a vida). Isso do 
mesmo passo que as intervenções e 
outros tratamentos que, segundo o 
estudo dos conhecimentos e da expe
riência da medicina, se mostrem indi
cados e forem· 1evados a cabo, de 
acordo com as «leges artis», por um 
médico ou outra. pessoa legalmente 
autorizada a empreendê-los com inten
ção de prevenir, diagnosticar, debelar 
ou minorar uma doença, um sofri
mento, uma lesão ou fadiga corporal 
ou uma perturbaçãó mental não se 
consideram ofensas corporais (C.P. 
art.º 150.0-1). 

Não se afigura, portanto, necessário 
dar relevância - como se pretende em 
vários países - à necessidade de qual
quer tipo de «testamento de vida» 
relativo à não prossecução de trata
mento inútil ou de prolongamento 
artificial de vida. 

O menos que se dirá é que tal decla
ração de vontade é também desneces
sária, pois que a licitude da omissão de 
tratamento ou de não uso de meios de 
distanásia já era evidente. 

A Declaração da Congregação para 
a Doutrina da Fé da Igreja Católica de 
5.5.80, aprovada pelo Papa João 
Paulo II, autoriza moralmente os 
médicos a renunciar à administração 
de tratamento cujo escopo é o de mero 
prolongamento precário e penoso da 
vida. E funda a recusa do prolonga
mento artificial da vida em casos extre-
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A omissão de trata
mento inútil: 
Creio que já ninguém 
questiona que a omis
são ou interrupção de 
tratamento inútil cons
titua criine. Não o é. 
Tal é a opinião de 
todos os autores, e não 
vemos como concluir 
de modo diverso face 
ao art.0 136.° C.P., 
ainda mais quando cor
relacionado com o art. 0 

150. 0 do mesmo 
Código. 
Com efeito, não se 
pode falar em homicí
dio por negligência 
quando do médico não 
era exigível uma dili
gência dentro das 
«leges artis» que se tra
duzisse em evitar a 
morte ( o que é dif e-
rente de prolongar a 
vida). Isso do mesmo 
passo que as interven
ções e outros tratamen
tos que, segundo o 
estudo dos conhecimen
tos e da experiência da 
medicina, se mostrem 
indicados e forem leva
dos a cabo, de acordo 
com as «leges artis», 
por um médico ou 
outra p�a legalmente 
autorizada a 
empreendê-los com 
intenção de prevenir, 
diagnosticar, debelar ou 
minorar uma doença, 
um sofrimento, uma 
lesão ou fadiga· corpo
ral ou uma perturbação 
mental não se conside
ram ofensas corporais 
(C.P. art.º 150.0-1). 

mos no «direito de morrer com toda a 
serenidade e com dignidade humana e 
cristã», aquilo a que os moralistas têm 
apodado do direito de «morrer digna
mente». 

A omissão mais patente é a de não 
usar meios artificiais de prolonga
mento da vida quer sejam mecânicos 
quer sejam químicos, ali não ligando 
ao aparelho, aqui não encetando o 
novo tratamento. 

2.10.2. A interrupção dos meios 
artificiais de sobrevivência 

Assim se deve considerar também 
desvinculante e não incriminativo o 
acto que se traduza já na verdadeira 
antecipação do momento da morte (e 
já não só no prolongamento da vida) 
por interrupção dos meios artificiais 
de sobrevivência, de entre os quais 
vem logo ao espírito o «desligar 
máquina» ou o interromper outro t1 
tamento. 

Isto a despeito de, na pura omissão 
dos cuidados médicos, por natureza 
um «non facere», intervir já um acto 
de «facere», pelo menos quando se 
pára a «máquina» ou se desliga o 
paciente dela. 

2.10.3. Outras omissões de 
de tratamentos ou interrupção 
de meios «artificiais» 

Mas mesmo a omissão de tratamen
tos considerados à primeira vista «inú
teis» ou a interrupção de «meios artifi-

- ciais» de sobrevivência não têm uma 
leitura linear quando a vida subsiste
afora dos casos de verdadeiro encarni
çamento terapêutico.

Refiro-me aos casos de estabilidade 
da vida, ainda que longe da «quali
dade desejada», com o apoio de deter
minados tratamentos ou «meios artif
ciais» (até porque, em princípio, to 
o tratamento é uma intervenção
externa no corpo e, por isso, uma acti
vidade «artificial» de compensação
face às normais reacções orgânicas).
Os casos mais típicos são os de «esta
dos de coma» prolongados, durante às
vezes anos, em que é necessário fazer
apelo a meios, por exemplo, de ali
mentação forçada.

Entendo que não é lícito, à face da 
nossa lei, e mantendo-se um estado de 
vida, tomar a iniciativa de omissão dos 
cuidados ou da supressão dos meios, 
sob pena, pelo menos, de prática de 
homicídio por negligência Uá que se 
me não afigura tão evidente subsistir 
incriminação pelo art.º 219.º C. Penal 
- o crime de «omissão de auxílio»).

As situações têm extrema delica
deza, mas não devem ser vistas no 
puro plano objectivo. Não será exigí
vel, por exemplo, a prática de trata
mentos sucessivos para debelar afec-



ções esporádicas e isoladas que, pela 
sua natureza, estão ligadas a um pro
cesso patológico global e irreversível, 
tratamentos esses que neguem de facto 
o direito de morrer dignamente. Ao
médico incumbe uma decisão cons
ciente, mas em permanente conflito de
deveres (cf. art. º 36. º C. Penal), sendo
justificável que se decida pela morte
digna e certa em vez de um retarda
mento desta à custa de um debelar
momentâneo das patologias parciais.

Mas já não poderá deixar de se exi
gir uma acção médica de tratamento 
quando o estado de vida do paciente 
estabilizar, ainda que à custa de 
«meios» aparentemente «artificiais» 
(não esqueçamos que uma prótese 
também é um «meio artificial»). 

Outro problema grave, que tem 
também em conta um quadro de grave 
conflito de deveres (C. Penal art. º 

. º) ou até de estado de necessidade 
esculpante (C. Penal art.º 35.º), é o 

da decisão médica em caso da existên
cia de meios de tratamento limitados 
face aos diversos casos patológicos a 
que o médico tenha de fazer frente. 
Mas não é aqui o lugar para tratar tal 
questão. 

2.11. O abreviar a vida e a diminuição 
do sofrimento 

O abreviar a vida é sempre o ponto 
de referência para o risco da prática do 
homicidio penalmente considerável, 
por «eutanásia» no sentido restrito ou 
por «ortotanásia». 

Mas bem diferente da situação refe
rida, em que se põe termo à vida de 
outrém (abrevia a vida) com o fim de 
suprimir o sofrimento, é a de, ao dimi
nuir ou tratar o sofrimento, se abre
viar a vida. 

Ali há eutanásia no verdadeiro sen
do (eutanásia activa) ou ortotanásia 

eutanásia passiva); aqui não. 
Nesta hipótese, o médico viu-se 

envolvido num manifesto conflito de 
deveres: o de proteger a vida do seu 
paciente e o de o defender ou tratar do 
sofrimento. Na verdade, se é obriga
ção do médico lutar contra as causas 
do mal que afecta o seu doente, tam
bém o é, com mais razão quando 
aquela luta se prevê fracassada, lutar 
contra os efeitos insuportáveis, dolo
rosos, qua a doença lhe inflige. Creio 
que nenhum médico hesitará etica
mente em diminuir este sofrimento, 
apesar de poder ter a convicção cientí
fica de que o tratamento eleito contri
bui para o abreviamento da vida. 

Afigura-se que o Direito Penal 
cobre esta situação sob o campo do 
chmado «estado de necessidade des
culpante», isto é, como causa de exclu
são de culpa (C.P., art.º 35.º), culpa 
sem a qual, mesmo que sob a menor 
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A distanásia com ou 
sem sofrimento: 
Será punível a 
distanásia, no sentido 
amplo, ou seja, o 
prolongamento da 
vida (também no 
sentido lato) com a 
certeza clínica, dentro 
das correntes «legis 
artis» que incluem os 
coóhecimentos 
científicos possíveis e 
exigíveis, de que não 
existe qualquer 
possibilidade de obter 
êxito? 
A questão é de 
extrema delicadeza e, 
por isso, exige definír 
princípios, sem 
prejuízo de dever ser 
remetida para o 
casuísmo, dado cada 
caso ser cada caso. 
Para que a intervenção 
ou tratamento médico 
não constitua uma. 
ofensa corporal é 
preciso que o acto 
médico tenha como 
«intenção» a de 
«prevenir, 
diagnosticar, debelar 
ou minorar uma 
doença, um 
sofrimento, uma lesão 
ou fadiga corporal ou 
uma perturbação 
mental» ( C. Penal, 
art.0 150.0-1). 

gravidade da mera negligência, não 
pode haver crime (C.P., art.º 13.º). 

Mas para que esta desculpabilização 
seja aplicável forçoso será sempre o 
recurso às melhores «leges artis», ou 
seja, uma medicação perigosa não é 
admissível senão quando não exista 
outra. Desde que exista, portanto, um 
modo de apaziguar a dor que não 
atente contra a vida, não pode ser uti
lizado o meio medicamentoso que a 
abrevie. Mas, se só existe este, o 
médico não apenas pode, como por
ventura deve, utilizá-lo, sem que com 
isso se enleie nas malhas criminais. 

2.12. A esperança num tratamento 
futuro e incerto e a distanásia 

Como disse, a não punibilidade do 
médico pelo acto omissivo de cuidados 
de saúde é aferida pela diligência exigí
vel do profissional, ou seja, por aquilo 
que as «leges artis» permitem conhecer 
quanto a um tratamento ser útil ou 
inútil. 

E mesmo isso não deixa de ter uma 
margem de delicadeza, qual seja a de 
admitir que sempre valerá a pena pro
longar, ainda que artificialmente, a 
vida ... porque «enquanto há vida há 
esperança»; ou seja, porque a natu
reza humana se mantém insondável 
«ad infinitum» e porque os avanços da 
medicina são hoje tão rápidos e às 
vezes tão inesperados que sempre vale
ria a pena esperar o máximo, pois que 
de um momento para o outro podia 
surgir o novo meio eficaz de cura. 

No entanto, este iminente conflito 
de deveres que ao médico se coloca, 
até porque encimado pela luta contra a 
morte, parece já não ter dignidade 
penal; isto é, ultrapassa a diligência 
inerente ao comportamento do 
homem bom, vai para além das «leges 
artis» de que dispõe. 

2.12.1. A distanásia com ou sem 
sofrimento 

Será punível a distanásia, no sentido 
amplo, ou seja, o prolongamento da 
vida (também no sentido lato) com a 
certeza clínica, dentro das correntes 
«legis artis» que incluem os conheci
mentos científicos possíveis e exigíveis, 
de que não existe qualquer possibili
dade de obter êxito? 

A questão é de extrema delicadeza e, 
por isso, exige definir principias, sem 
prejuízo de dever ser remetida para o 
casuísmo, dado cada caso ser cada 
caso. 

Para que a intervenção ou trata
mento médico não constitua uma 
ofensa corporal é preciso que o acto 
médico tenha como «intenção» a de 
«prevenir, diagnosticar, debelar ou 
minorar uma doença, um sofrimento, 
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uma lesão ou faâiga corporal ou uma 
perturbação mental» (C. Penal, art. º 
150.º-1).

Deverá, pois, concluir-se que, «a
contrario sensu», quando a interven
ção ou tratamento não tenha aquele 
escopo há uma actuação ilícita que cai 
nas malhas penais da ofensa corporal. 
Doutra forma não se entenderia por 
que razão o legislador sentiu necessi
dade de criar um preceito como o do 
transcrito art. º 150. º-1. 

Esta interpretação «pelo contrário» 
não tem, no caso, os perigos normais 
deste género de hermeneutica. É que, 
para completar o raciocínio, verifique
-se que não só a intervenção ou tra
tamento médico, mesmo que tenha 
objectivado a prevenção, diagnóstico, 
debelação ou minoramento de molés
tia, é punível se foi feita sem consenti
mento do paciente (crime contra a 
liberdade - C. Penal art.º 158.º-1), 
como que o facto de dessa intervenção 
ou tratamento «resultar um perigo 
para o corpo, a saúde ou a vida» do 
doente constitui um crime autónomo 
daquele que está estatuído para o caso 
de não haver esse resultado (vide C. 
Penal, art. º 150. º-2). 

Sendo assim, na hipótese de distaná
sia, porque ele é contrário à intenção 
de agir prevista no citado art. º 150. º-1, 
há efectivamente, e em princípio, 
crime de ofensas corporais, atentado 
contra o corpo humana não consen
tido e até contra a liberdade da pessoa. 

É de admitir que o prolongamento 
abusivo da vida com sofrimento do 
paciente agrava o procedimento do clí
nico. Este não poderá, até, escudar-se 
na vontade dos familiares do doente e 
antes esses familiares poderão incorrer 
em co-autoria nos termos do art. º 26. º 
C. Penal. De resto, o «consentimento»
que não o da própria vítima não tem,
neste campo, efeitos úteis para o
infractor (cf. art.º 158.0-2, e supra
2.9.).

2.12.2. A vontade do paciente de 
prolongar a vida 

Em toda a problemática que temos 
vindo a encarar figurámos a comissão 
por omissão por atitude autónoma do 
médico, não acompanhada, portanto, 
por acto de vontade de outrém, em 
especial do paciente. 

Que dizer, pois, se o paciente mani
festa -ou manifestou, antes, de 
maneira livre, clara e expressa - o 
desejo do prolongamento da vida 
mesmo com tratamento medicamente 
inútil, e porventura doloroso, o desejo 
de verdadeira «distanásia»? 

Entendo que o médico não tem o 
direito de fazer prevalecer a sua von
tade científica e antes tem o dever de 
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A vontade do paciente 
de prolongar a vida: 
Em toda a 
problemática que 
temos vindo a encarar 
figurámos a comissão 
por omissão por 
atitude autónoma do 
médico, não 
acompanhada, 
portanto, por acto de 
vontade de outrém, 
em especial do 
paciente. 
Que dizer, pois, se o 
paciente manifesta 
- ou manifestou,·
antes, de maneira
livre, clara e
expressa - o desejo
do prolongamento da
vida mesmo com
tratamento
medicamente inútil, e
porventura doloroso, o
desejo de verdadeira
«distanásia»?
Entendo que o médico
não tem o direito de
fazer prevalecer a sua
vontade científica e
antes tem o dever de
respeitar o desejo do
doente, praticando
todos os actos médicos
conducentes ao
prolongamento da
vida, e de modo a que
isso suceda nas
melhores condições
clínicas possíveis
designadamente no
que respeita à
diminuição do
sofrimento.

respeitar o desejo do doente, prati
cando todos os actos médicos condu
centes· ao prolongamento da vida, e de 
modo a qu� isso suceda nas' melhores 
condições clínicas possíveis designada
mente no que respeita à diminuição do 
sofrimento. 

Se assim não proceder, corre o risco 
de ser acusado pelo crime de homicí
dio - eutanásia passiva, ortotaná
sia - (porventura privilegiado, não 
interessa), pois que, de facto, pela sua 
omissão abrevia a vida do seu 
paciente, o que lhe não é lícito nas 
ditas condições. 

2.12.3. A vontade do médico 
de prolongar a vida contra 
a vontade do paciente 

Paralela à questão que acabámos de 
focar - e já sem a mesma relevân 
para o tema da eutanásia, mas co 
complemento do precedente 2.12.1. -
será a de a vontade conhecida do 
paciente ser a de não ser objecto de 
tratamento inútil ou de prolonga
mento artificial da vida, e o médico 
- porventura numa perspectiva de
esperança em que, entretanto, «apa
reça» a última novidade curativa -
contraria essa vontade, praticando,
pois, a «distanásia».

A solução está longe de ser líquida, 
mas inclino-me para considerar tam
bém o acto como ilícito e até penal
mente perseguido. 

É que, se as intervenções e trata
mentos médico-cirúrgicos são despe
nalizados no art.º 150.º C.P., não se 
considerando «ofensas corporais», é 
preciso para tanto que o médico tenha 
agido «com intenção de prevenir, dia
gnosticar, debelar ou minorar uma 
doença, um sofrimento, uma lesão o 
fadiga corporal ou uma perturbaçr 
mental». E, no caso, não é nítida essa 
«intenção» e antes o clínico sabe que, 
de acordo com os conhecimentos 
médicos de que dispõe, não está a 
debelar ou a minorar a doença e antes 
que esta leva inexoravelmente à morte 
próxima. 

Atenta, pois, não só contra a inte
gridade física do paciente (ofensas cor
porais) como contra a sua liberdade 
pessoal. Ficará aí de pé a doutrina, 
sustentada genericamente por alguns 
antes da nova disciplina penal, de que 
«toda a intervenção médica é, tipica
mente, uma ofensa corporal, só justifi
cável através do consentimento do 
paciente» (Figueiredo Dias). 

A punibilidade abstracta, porém, 
não tira que, no caso concreto, não 
possa ser feito apelo a princípios rele
vantes, como sejam o do «bem do 
doente» ou o do «estado de necessi
dade». 



3. O CRIME DO HOMICÍDIO
A PEDIDO DA VÍTIMA DO
ART.0 134.º DO CÓDIGO PENAL

3.1. A estatuição 

Outra perspectiva da extensa temá
tica que se nos depara é a do art. º 
134.º C.P.: «Quem matar outra pes
soa imputável e maior determinado
pelo pedido instante, consciente, livre
e expresso que ela lhe fez será punido
com pena de prisão de 6 meses a 3
anos».

3.2. A penalização da Eutanásia 
com «vontade determinante» 
da vítima 

É o chamado crime de homicídio a 
pedido da vítima. 

Este tipo de verdadeira eutanásia em 
que a vontade determinante é a da pró
pria vítima é, pois, punido entre nós. 
Isto representou uma opção muito 
firme e afirmada do nosso legislador, e 
perante a vaga de tentativa de despe
nalização deste tipo de actos a que se 
assistia então como agora em vários 
países ditos civilizados. 

Todavia, conferiu-se relevo muito 
especial à iniciativa volitiva do ofen
dido como móbil do próprio crime, de 
tal modo que, quer em comparação 
com o crime genérico de homicídio, 
quer com o de homicídio privilegiado 
que temos vindo a estudar, este crime é 
ainda mais benevolamente penalizado. 

Forçoso será, porém, que se prove a 
necessária relação de causa para efeito 
entre o pedido instante, sério e 
expresso da vítima e o acto do autor da 
morte. 

3.3. O «pedido» de menor de 18 anos 
ou de inimputável 

Sendo a vítima formuladora do 
«pedido» menor de 18 anos será o 
autor da morte, quando muito, incri
minado pelo art.º 133.º C.P. e já não 
pelo mais brando art. º 134. º. 

O mesmo se passará se a vítima for 
um inimputável, maior ou menor. 

A lei equiparou as duas situações no 
sentido de não reputar como manifes
tação de vontade digna de relevo a 
emitida por pessoas nessas circunstân
cias. O carácter atenuativo maior que 
essas vontades poderão produzir será o 
de elas terem feito dominar o homicida 
por compaixão que tenha diminuído 
sensivelmente a sua culpa. 

3.4. A omissão de cuidados médicos 
a pedido e a intervenção contra 
o pedido

Uma das primeiras questões que se 
levantarão é a de saber se este crime, 
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A penalização da 
Eutanásia com 
«vontade 
determinante» da 
vítima: 
É o chamado crime de 
homicídio a pedido da 
vítima. 
Este tipo de verdadeira 
eutanásia em que a 
vontade determinante 
é a da própria vítima 
é, pois, punido entre 
nós. Isto representou 
uma opção muito 
firme e afirmada do 
nosso legislador, e 
perante a vaga de 
tentativa de 
despenalização deste 
tipo de actos a que se 
assistia então como 
agora em vários países 
ditos civilizados. 
Todavia, conferiu-se 
relevo muito especial à 
iniciativa volitiva do 
ofendido como móbil 
do próprio crime, de 
tal modo que, quer em 
c9mparação com o 
crime genérico de 
homicídio, quer com o 
de homicídio 
privilegiado que temos 
vindo a estudar, este 
crime é ainda mais 
benevolamente 
penalizado. 
Forçoso será, porém, 
que se prove a 
necessária relação de 
causa para efeito entre 
o pedido instante,
sério e expresso da
vítima e o acto do
autor da morte.

para que exista, tanto pode ser perpe
trado por acção como por omissão. 

Nesta última hipótese, a vítima recu
saria, por seu pedido instante, cons
ciente, livre e expresso, o tratamento 
útil da doença. Que responsabilidade 
para o médico a quem o pedido se diri
giu? 

A pergunta não é desrazoável, por
que, de acordo com o art. º 10. º do 
Cód. Penal «quando um tipo legal de 
crime compreenda um certo resultado, 
o facto abrange não só a acção ade
quada a produzi-lo, como a omissão 
da acção adequada a evitá-lo, salvo se 
outra for a intenção da lei» (n.º 1). 
Contudo, o mesmo artigo prescreve 
que «a comissão de um resultado por 
omissão só é punível quando sobre o 
omitente recaia um dever jurídico que 
pessoalmente o obrigue a evitar esse 
resultado» (n.º 2). 

E tem o médico esse dever jurídic 
no caso que nos ocupa? 

Embora colocada esta questão sob 
uma nova perspectiva, creio já lhe ter 
deixado elementos para a resposta a 
outro propósito. Ela, aliás, tem ainda 
outro plano e patamar, qual seja o de 
saber se aquela omissão integrará por
ventura um tipo de ajuda ao suicídio 
incriminável. 

A matéria exigiria uma maior expla
nação, mas permito-me aqui transmi
tir a solução sintética: não é incriminá
vel a omissão do médico e porventura 
poderá ser considerada penalmente ilí
cita a sua intervenção. 

Na verdade, o art. º 158. º C.P. con
sidera punível com prisão até 3 anos e 
multa até 120 dias o médico que pro
mova intervenções ou tratamentos sem 
consentimento do paciente, ainda que 
«segundo o estado dos conhecimentos 
e da experiência da medicina, se mos
trem indicados e forem levados a cab 
de acordo com as leges artis» e «co 
intenção de ( ... ) debelar ou minorar 
uma doença» (cf. art.º 150.º C.P.). 

De modo que, por maioria de razão, 
o médico não pode actuar contra a
vontade instante, consciente, livre e
expressa do paciente. Não recai, pois,
sobre o clínico o dever jurídico que
pessoalmente o obrigue a evitar esse
resultado.

Pelo contrário, a incriminação pela 
acção ou intervenção do médico 
funda-se na violação do direito à liber
dade e como tal está incluída no capí
tulo dos crimes contra este direito. 

3.5. O pedido por «testamento 
de vida» 

Problema diferente é o de saber se o 
«pedido» de que a lei fala para tipifi
car este crime pode resultar do vulgar
mente designado «testamento de 
vida». 
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Refiro-me à disposição de vontade 
feita por escrito solicitando a morte, 
por exemplo na previsão ou sob a con
dição do sucesso de determinado acon
tecimento: a detecção de um cancro ou 
de outra doença, a entrada em estado 
de coma como consequência de aci
dente ou de doença, a perda das facul
dades mentais, etc. 

A questão tem sido colocada com 
acuidade em países em que se tenta 
introduzir perigosamente uma legisla
ção eutanásica capeada às vezes de 
maneira eufemística como «normas 
relativas ao direito à dignidade tera
pêutica do doente incurável». 

E mesmo aí não tem deixado de ser 
salientada a justa dúvida sobre o valor 
jurídico de tal declaração, ainda que 
mais não seja sobre a sua persistência 
no momento em que deva ser aplicada: 

m homem em plena saúde não tem da 
arte o mesmo sentimento daquele 

que é envolvido pela angústia da 
doença. E então quando perde as 
faculdades volitivas, como sustentar 
que há-de prevalecer a vontade ante
rior? 

Mas não iremos envolver-nos em tão 
acesa polémica, até porque entre nós, 
como vimos, a defesa da vida preva
lece nas normas que vêm sendo 
comentadas, e noutras, e é punível o 
homicídio a pedido da vítima. 

Interessa apenas aquilatar do valor 
da vontade assim manifestada para o 
efeito de saber se ela diminui a respon
sabilidade do homicida a ponto de a 
este ser aplicado o citado art. º 134. º 
C.P.

A resposta parece-me dever ser
negativa. 

Na verdade, só em caso dificilmente 
configurável é de imaginar que o 
«pedido» da vítima se traduza em 

pedido instante» quando gisado em 
ocumento anterior ao eve1Ho que se 

previu como devendo determinar a 
morte. Isto ainda que a solicitação 
«expressa» se possa qualificar como 
«consciente» e «livre». 

A punição não deverá, pois, benefi
ciar do regime do homicídio a pedido, 
mas, quando muito, do homicídio pri
vilegiado do art. º 133. º. 

3.6. A relevância do «pedido instante» 

É que afigura-se-me que na qualifi
cação da declaração da vontade neces
sária à tipicização do art. º 134. º o fac
tor mais decisivo é o de que essa von
tade seja «instante». 

Ser uma vontade <<consciente, livre e 
expressa» é, por natureza, tudo o que 
é necessária para a validade de uma 
declaração com relevância jurídica, 
como resulta dos princípios gerais de 
Direito («maxime» definidos no 
Código Civil sobre a declaração nego-
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A penalização da 
«Eutanásia por 
sugestão»: 
É aquilo a que alguns 
apelidam de 
«eutanásia por 
sugestão», que o é, 
pelo menos, no caso 
do «incitamento». 
Assim é que não deixa 
este tipo de actos 
delituosos de ser uma 
acção (pelo menos) de 
terceiro perante a vida, 
o direito à vida, de
outrém. 
Se no nosso país é 
punida, noutros há em 
que, apesar do enorme 
desenvolvimento da 
respectiva dogmática 
juridica, como é o 
caso da Alemanha, 
não sofre condenação 
eenal. 
E que, se é certo que 
todo o oceano da 
eutanásia nos 
confunde como 
juristas, este caso 
particular é 
confrontado com uma 
situação ainda mais 
confusionista: o 
suicídio não é punido 
nem é punível, pelo 
que se apresenta como 
pouco claro que se 
puna a participação 
naquele acto. 

eia!). Uma vontade não «consciente» e 
não «livre» é uma aparência de von
tade ou é uma vontade viciada por 
erro ou coacção, erro ou coacção sem 
os quais ela se teria exprimido doutro 
modo. E a exigência de uma vontade 
«expressa» traduz-se em não consen
tir, para estes efeitos, a vontade impí
cita ou tácita. 

Paralelamente, a lei penal, quando 
prevê o consentimento relevante Uá 
sem falar no consentimento presumido 
- art.º 39.º C.P.), qualifica a respec
tiva manifestação de vontade de
«séria, livre e esclarecida» (C. P. art. º
38.0-2).

Mas uma vontade, um «pedido», 
«instante» já sai dos escaninhos cor
rentes de qualificação de uma declara
ção válida. 

Será então necessário que o pedido 
seja pertinaz, repetido, insistente, de 
tal modo que tenha razoavelmente 
«determinado» o autor a corresponder 
a essa solicitação. 

Não estará em causa, pois, a pusila
nimidade ou fraqueza do autor que se 
tenha considerado movido por um 
simples pedido da vítima; mas, sim, a 
força persuasiva desta, a instância, ou 
premência, ou insistência, ou pertiná
cia com que o dirigiu. 

4. O CRIME DE INCITAMENTO
OU AJUDA AO SUICÍDIO DO
ART.0 135.0 DO CÓDIGO PENAL

4.1. A estatuição 

Finalmente, não queria deixar silen
ciado um outro degrau em que se 
revela a larga problemática da eutaná
·sia com previsão legal.

Refiro-me ao crime de incitamento
ou ajuda ao suicídio, a que se refere o
art.º 135.º C.P.:

«l. Quem incitar outrém a suicidar
-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim,
será punido com prisão de 6 meses a 3
anos, se o suicídio efectivamente se
tiver consumado ou tentado.

«2. Se a pessoa incitada ou a quem
se presta ajuda for menor de 16 anos,
inimputável, ou tiver sensivelmente
diminuída, por qualquer motivo, a
resistência moral, a pena será a de pri
são de 2 a 8 anos, podendo, no
entanto, ser especialmente atenuada.»

4.2. A penalização da «Eutanásia
por sugestão» 

É aquilo a que alguns apelidam de 
«eutanásia por sugestão», que o é, 
pelo menos, no caso do «incitamento». 

Assim é que não deixa este tipo de 
actos delituosos de ser uma acção 
(pelo menos) de terceiro perante a 
vida, o direito à vida, de outrém. 
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Se no nosso país é punida, noutros 
há em que, apesar do enorme desen
volvimento da respectiva dogmática 
jurídica, como é o caso da Alemanha, 
não sofre condenação penal. 

É que, se é certo que todo o oceano 
da eutanásia nos confunde como juris
tas, este caso particular é confrontado 
com uma situação ainda mais confu
sionista: o suicídio não é punido nem é 
punível, pelo que se apresenta como 
pouco claro que se puna a participação 
naquele acto. 

4.3. A dignidade jurídica do suicídio 

Efectivamente, parece dever con
cluir-se do nosso ordenamento que o 
suicídio não é sequer um acto ilícito, 
no verdadeiro sentido, apesar de aten
tar contra o bem jurídico «vida». É 
que, no dizer de ilustre doutrinadora, 

reprovabilidade jurídica do suicídio 
·ia de passar pela violação de um

dever de viver com fundamento na 
ordem jurídica a partir da Lei Funda
mental. Mas ainda ninguém demons
trou que o dever constitucional de pro
tecção da vida se imponha ao próprio 
titular» (Valadão e Silveira). 

A prova desta asserção deduz-se 
também do já citado art. º 158. º do 
C.P. quando proíbe as intervenções
médicas sem consentimento do pa
ciente.

O valor da dignidade da pessoa 
humana, com a vertente da liberdade 
pessoal, compatibiliza-se, pois, sem o 
desvirtuar, com o valor do direito à 
vida. 

Mas, como bem propugna a mesma 
autora, «a circunstância de o suicídio 
não ser um acto ilícito está muito longe 
de permitir concluir que se traduza 
num direito». 

E conclui: «constata-se uma 'tole
cia' pela ordem jurídica relativa-

ente a tal acto desde que efectuado 
sem intervenções alheias que contri
buam para a sua promoção» (Valadão 
e Silveira). 

4.4. A resistência moral sensivelmente 
diminida 

O «estado de espírito» do suicida 
que preside à distinção dos dois graus 
de incriminação da participação no 
suicídio tem a ver essencialmente com 
uma análise médica da situação. 

Na verdade, já vimos que é mais for
temente penalizado o incitamento ou 
ajuda ao suicídio (sem falar já nos 
casos do menor de 16 anos ou do inim
putável) quando aquele que se dá a 
morte «tiver sensivelmente diminuída, 
por qualquer motivo, a resistência 
moral». 

Mas o certo é que os casos do suicí
dio consciente e livre, por contraposi
ção àqueles em que a vontade está 
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diminuída, são extremamente raros. 
Di-lo a experiência médica e a estatís
tica social, a ponto de haver quem 
repute a vontade do suicida sempre 
sob o domínio da patologia e, logo, 
sensivelmente diminuída a respectiva 
resistência moral. Para além dos casos 
de influência exógena na decisão, de 
que são exemplos típicos o alcoolismo 
e outras tóxico-dependências, são esta
dos de espírito desencadeados por for
tes depressões psíquicas endógenas ou 
exógenas que estão na origem normal 
do suicídio. 

Isto quer, pois, dizer que a excepção 
na previsão legal assumirá a natureza 
de regra, na prática. E isso provocará 
que em geral a participação no suicídio 
seja normalmente incriminada com 
mais gravidade do que a chamada 
eutanásia activa do art.º 133.º C.P. e 
muito mais ainda do que o homicídio a 
pedido. O que não deixa de ser um 
excesso, para que se não vislumbra 
razão clara. 

Curiosamente, como alerta a mesma 
autora, esta diferença tem lógica em 
relação aos ordenamentos jurídicos 
como o germânico, em que não é 
punida a participação no suicídio. Aí 
há quem defenda que o incitamento ou 
ajuda ao suicídio de indivíduo grave
mente deprimido tem a dignidade de 
ser considerado punível como autoria 
mediata de homicídio. Mas esta con
trovérsia dogmática, que no nosso país 
não tem o mesmo significado, rea
firma que a participação no suicídio é, 
de facto, um caso de eutanásia: é o ter
ceiro em relação à vítima mortal quem 
é punido. 

4.5. O homicídio com autoria mediata 

O regime penal português não tira, 
porém, como adverte a mesma obra, 
que não possa haver casos de auxílio 
ao suicídio que não devam antes ser 
considerados e punidos como homicí
dio em autoria mediata. 

Assim, se a inimputabilidade (certas 
situações esquizofrénicas ou psicóti
cas, p. ex.) ou a própria menoridade 
inferior aos 16 anos se traduzem, no 
caso, não numa diminuição sensível da 
resistência moral, mas numa total 
supressão dessa resistência, não se 
pode falar já em participação no suicí
dio, mas em algo mais grave, pois que 
subsiste completa falta de posse de si 
mesmo para realizar um suicídio com a 
relevância penal do art.º 135.º C.P. 
Do mesmo modo não poderá colher 
esta incriminação mais atenuada o 
caso de o suicida agir por brutal coac
ção física ou psicológica a que outrém 
o submeta.

Como judiciosamente se escreveu,
«o art. º 135. º pune quem incita ou 
ajuda alguém ao suicídio, e não quem 
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obrigue esse mesmo a matar-se» (Vala
dão e Silveira), ou - acrescentarei -
quem substitua «de facto» a vontade 
daquele que pôs termo aos seus dias. 

4.6. A vontade do participante no 
suicídio 

Particularmente agudo neste tipo de 
crime é o seu elemento subjectivo, cuja 
auscultação, no entanto, nos reafirma 
a convicção de que se pretende a puni
ção da eutanásia. 

Com efeito, o atentado à vida, bem 
protegido pelo crime do art. º 135. º, é 
perpetrado pela vítima. 

Por isso, a vontade do participante 
tem de incluir as consequências do 
acto do seu incitamento ou ajuda, ape
sar de a «última palavra», o último 
elemento para que o crime fique defi
nido (suicídio consumado ou tentado), 
depender da decisão da própria vítima. 
Assim, «uma conduta de participação 
no suicídio só tem relevância penal se o 
participante actua com dolo, ou seja: 
se prevê e quer como consequência da 
sua actuação o acolhimento da pro
posta ou o reforço de um propósito já 
existente» (Valadão e Silveira). 

O comportamento punido é, repito, 
de natureza eutanásica. 

Ao juiz incumbe ponderar, na per
sonalidade e motivações do agente, se 
foi a perversão que o comandou ou se 
foram, também, a dominação «por 
compreensível emoção violenta ou por 
compaixão, desespero ou outro 
motivo» «que diminua sensivelmente a 
sua culpa» - por paralelismo com as 
condicionantes previstas no já comen
tado art. º 133. º. A diferença é que a 
dominação psicológica nesta hipótese 
o levou a praticar o homicídio «quo
tale», enquanto na outra incitou ou
ajudou ao suicídio. Os casos judiciais
referidos nos trabalhos da especiali
dade retratam os dois tipos de actua
ções.

S. BREVE CONCLUSÃO

A fadiga tem limites, e eu não que
reria ser acusado de distanásia na 
paciência de V. Exas.! Termino, pois. 

O Direito deve estar atento ao devir 
social. Mas isso não deve levar o legis
lador a soluções precipitadas e muito 
menos o aceder a modas ou a correntes 
ideológicas quando está em causa a 
própria pessoa humana na sua essência 
e dignidade, e a pessoa concreta, única 
e irrepetível. 

A história das liberdades públicas 
demonstra que os direitos individuais, 
inicialmente concebidos como simples 
abstenção do Poder, tenderam a ser 
garantidos como prestações positivas 
desse mesmo Poder (Regourd). 
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Apenas a intervenção deste, em 
matérias tão delicadas, não pode, nem 
deve, ceder ao pragmatismo ou mesmo 
a «vox populi», como se fosse possível 
submeter a sondagens ou estatísticas 
de opinião, ou a sufrágio ou até a refe
rendo os direitos fundamentais. 

Impõe-se uma meta essencial: a 
defesa da pessoa humana e da sua 
dignidade eminente. E, para a prosse
guir, não basta uma visão sectorizada 
ou técnica, mas é de exigir uma 
reflexão pluridisciplinar. 

O perigo nas «cedências» nestas 
matérias é o da descida sucessiva para 
outros patamares. Da eutanásia lícita 
ao eugenismo é um pulo. Mas da puni
ção da eutanásia não se segue a auto
mática ou informática condenação, 
porque também o réu é uma pessoa a 
respeitar como tal ao ajuizar do seu 
comportamento com a sua personali
dade. 

Creio bem, como tentei modesta
mente comentar, que o legislador por
tuguês encontrou boas soluções dentro 
dos grandes princípios por que é pre
ciso propugnar. 

Augusto Lopes Cardoso 
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