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O Direito 154.º (2022), II, 221-252

Alguns aspectos da Responsabilidade Civil das Equipas Médicas

ÁLVARO DA CUNHA GOMES RODRIGUES* 

Sumário: 1. Medicina em Equipa, um fenómeno marcante na actualidade. 2. Das com‑
petências do Cirurgião Chefe de Equipa. 3. Das competências do Médico Anestesiologista.  
4. O Apuramento das Responsabilidades. 5. Da actividade probatória no domínio jurisdi‑
cional. 6. Da sentença final do pleito.

1. Medicina em Equipa, um fenómeno marcante na actualidade**

  
Um dos fenómenos incontestáveis da actualidade, como se afirmava em 

2008 num valioso estudo académico apresentado por Sónia Fidalgo, uma 
jovem Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e hoje 
Ilustre Professora da mesma Faculdade, é o de que «à eficácia da medicina contem‑
porânea estão inevitavelmente associadas três características: agressividade, perigosidade e 
complexidade. A complexidade impõe o exercício da medicina em equipa, a agressividade 
e a perigosidade manifestam a relevância de se pensar o problema da responsabilidade 
médica»1.

* Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (Jubilado). Doutor em Direito.
** A matéria exposta no presente texto, na altura sob a forma de simples tópicos para o improviso 
não se desviar da linha traçada para a exposição oral, serviu de base a uma intervenção do ora autor 
na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, no dia 16 de Fevereiro de 2022, no 
âmbito do Curso de Pós-Graduação em Direito da Responsabilidade Civil e que agora se destina a 
publicação, em homenagem àquela Faculdade que honrou o ora autor com o seu amável convite, 
formulado através do Ilustre Professor Doutor Rui de Mascarenhas Ataíde. 
1 Sónia Mariza Florêncio Fidalgo in Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina 
em Equipa, edição do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, publicada por Coimbra Editora no ano de 2008, mantendo-se esta obra nos nossos dias 
como um valor de permanente referência para o estudo jurídico de um sector relevantíssimo da Res-
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Com efeito, é generalizada a consciência de que a medicina actual é muito 
diferente daquela cujo modelo foi paradigmático até boa parte da segunda 
metade do século passado, ministrada frequentemente por um só médico que 
conhecia bem o seu paciente, cujas relações entre ambos eram estabelecidas 
na base do conhecimento recíproco e de confiança quase ilimitada, em que 
havia tempo para uma anamnese bem elaborada, para um conhecimento mais 
perfeito da história clínica e outros aspectos relevantes do paciente e para um 
seguimento (follow up) que proporcionava segurança e conforto ao doente, que 
confiava no seu médico.

Com efeito, paralelamente ao aparecimento de novas gerações de fármacos 
de vanguarda, potentes e eficazes, mas também dotados de elevados riscos pela 
possibilidade de efeitos indesejados (2secundários e mesmo adversos3), surgi-
ram técnicas e procedimentos, igualmente de maior eficácia mas também mais 
invasivos e agressivos, além de aparelhagens sofisticadas de diagnóstico e trata-
mento, cuja utilização requer conhecimentos especializados e sempre actuali-
zados, por vezes incomportáveis com a enorme pressão dos serviços médicos, 
sobretudo em hospitais e outras unidades de saúde dos grandes centros urbanos.

Deste modo, algumas das especialidades médicas clássicas se viram forçadas 
a se desdobrarem em sub-especialidades, acrescendo a tudo isso o facto de os 
actuais instrumentos e aparelhos de diagnóstico e tratamento mais sofistica-
dos exigirem, pela sua complexidade e técnicas de utilização, uma permanente 
actualização de valências, saberes e cuidados, não só dos médicos, como dos 
restantes técnicos de saúde e diagnóstico que lidam com tais aparelhagens e cuja 
formação demanda especialização e prática constante. 

ponsabilidade Médica, essencialmente na área jurídico-penal mas também para outras, nomeadamente 
aquelas que tenham por objecto a estrutura, funcionamento, interacções e questões jurídicas relativas 
a equipas médicas com destaque para a médico-cirúrgica.  
2 Segundo Diana Montenegro da Silveira in Responsabilidade Civil por Danos Causados por Medica‑
mentos Defeituosos, edição do Centro de Direito Biomédico de Coimbra da FDUC, Coimbra Editora, 
pg. 30, a reacção secundária é aquela que é conhecida e esperada, normalmente chamados efeitos 
secundários, que foram detectados nos ensaios clínicos mas que tendo-se ponderado a relação entre 
os benefícios concedidos pelo medicamento e os riscos potenciais para os pacientes utilizadores, con-
siderou-se que tal relação era favorável, isto é, os benefícios esperados do medicamento revelaram-se 
superiores aos potenciais danos decorrentes do seu uso.
3 A reação adversa é uma resposta, esperada ou inesperada, de determinado corpo humano a um 
concreto medicamento, resposta essa que geralmente é nociva, implica consequências danosas para a 
saúde do paciente e, de acordo com a alínea eee) do n.º 1 do Estatuto do Medicamento, por reacção 
adversa entende-se “qualquer nociva e involuntária a um medicamento que ocorra com doses geral-
mente utilizadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doenças, correcção ou 
modificação de funções fisiológicas» (Op. cit na nota anterior, pg. 31).
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Por outro lado ainda, a progressiva massificação de utentes dos serviços dos 
grandes hospitais e estabelecimentos do Sistema Nacional de Saúde, obrigou a 
uma reorganização de tais serviços, esbatendo-se a paternal figura do médico 
generalista (médico de clínica geral), para dar frequentemente lugar a especia-
listas cujo labor é desenvolvido, simultânea ou sucessivamente, por vários pro-
fissionais, de harmonia com a referida pluralidade de valências e conhecimentos 
mas também em função do número de profissionais disponíveis.

Na verdade, o contínuo fluxo de conhecimentos destinados à actuação 
médica tem vindo a conhecer inusitada intensidade, tornando dificilmente 
compaginável com a realidade o anterior modelo da prestação de serviços médi-
cos, havendo necessidade de recurso a vários profissionais especializados, quer 
na fase de diagnóstico, quer na fase terapêutica, surgindo assim as equipas médi-
cas como conjuntos de dois ou mais médicos que intervêm relativamente ao 
mesmo paciente, de forma simultânea ou sucessiva, interagindo com o mesmo 
objectivo, que é o de prestar cuidados de saúde em ordem a obter a cura ou a 
melhoria do paciente, é dizer, o tratamento do mesmo4, embora o termo equipa 
seja geralmente usado para a intervenção simultânea de vários profissionais de 
especialidades diferentes consoante as necessidades dos casos concretos. 

De acordo com J. M. Martinez-Pereda Rodriguez, Magistrado do Tribu-
nal Supremo de Espanha, por equipa médica deve entender-se «um conjunto de 
médicos de diferentes especialidades, com a finalidade de repartir o trabalho, contribuindo 
cada um deles com a sua competência profissional em ordem à atenção e assistência 
ao enfermo»5, acrescentado ainda não se dever restringir tal conceito à equipa 
cirúrgica, na medida em que também se pode verificar a intervenção de equipa 
médica em reanimação, diagnóstico, certos check-ups, etc6.

4 Sobre as vantagens do exercício da medicina em equipa, pode ver-se o interessante estudo de Esther 
Hava García, Professora de Direito Penal na Universidade de Cádiz, intitulado La Imprudencia 
Médica, onde a ilustre penalista afirma que «esta nova forma de conceber o trabalho médico não ape-
nas constitui uma iniludível necessidade, mas além disso proporciona outros benefícios acrescidos ao 
sistema sanitário em geral e ao paciente em particular. Deste modo, a especialização e a colaboração 
de distintos médicos tem permitido empreender, com êxito, intervenções cirúrgicas complexas que 
eram impossíveis no passado. Assim, por exemplo, a realização do primeiro transplante do coração 
humano, levado a cabo em 3 de Dezembro de 1967, com apoio de 56 colaboradores e 12 médicos 
especialistas, marcou um feito decisivo na evolução das técnicas de “alta cirurgia”, técnicas que em 
14 de Fevereiro de 2001 permitiam a uma equipa multidisciplinar constituída por meia centena de 
profissionais de vários serviços pediátricos, levar a feliz termo a separação de duas gémeas siamesas 
no Hospital Universitário LA PAZ de Madrid» (E. Hava García, op. cit, Tirant lo Blanch Valencia, 
2001, pg. 75, sendo do autor do presente estudo a tradução livre do castelhano.
5 José Manuel Martínez-Pereda Rodriguez. La Responsabilidad Civil y Penal del Anestesista, 
Editora Comares. Granada, 1995, pg. 67.
6 Idem, ibidem.
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Tomando como modelo a equipa médico-cirúrgica, por ser aquela de que 
mais elementos habitualmente se compõe, vemos que, na prática, ela é habi-
tualmente constituída pelo cirurgião chefe de equipa, por um ou mais operado-
res que intervêm no desenrolar da fase intra-cirúrgica, pelo anestesiologista e, 
se possível, pelo médico especialista da enfermidade do paciente (cardiologista, 
nefrologista, urologista, etc.) que se vai submeter à cirurgia e do pessoal de 
enfermagem que colabora com a equipa médica.

O presente estudo será dividido em duas partes fundamentais:

a)  a primeira, abordando a actividade das equipas médicas, tendo como 
paradigma a equipa médico-cirúrgica, caracterizando a sua composição 
e, essencialmente, as atribuições das duas principais figuras de especialis-
tas que nela intervêm, o cirurgião chefe da equipa e o anestesiologista, 
cujas condutas violadoras de deveres inerentes ao desempenho das suas 
funções poderão implicar formas de responsabilidade civil médica, desig-
nadamente para o que ora importa, responsabilidade civil, contratual ou 
extracontratual, em caso de ocorrência de dano no paciente, verificados 
que sejam os respectivos pressupostos legais, eventual responsabilidade 
criminal por ofensas à integridade física ou até homicídio em caso de 
preenchimento da factualidade típica

b)  a segunda parte terá como objecto a apreciação dos aspectos jurídi-
cos mais problemáticos no plano da responsabilidade civil médica em 
equipa, especialmente no tangente às dificuldades no campo da activi-
dade probatória, na questão do ónus da prova nas acções condenatórias, 
nos mecanismos de aligeiramento ou atenuação de tais dificuldades 
por parte do lesado na responsabilidade civil fundada na culpa que o 
Código Civil trata como «responsabilidade por factos ilícitos», a complexa 
questão da imputação da responsabilidade ao chefe de equipa em caso 
de se não apurar qual dos médicos que integravam a equipa teria sido 
directamente responsável pelo resultado danoso ou fatídico ocorrido, 
o caso das actividades perigosas ex natura ou pela natureza dos meios 
utilizados e a correspectiva inversão do onus probandi, assim como o 
problema da responsabilidade civil das entidades detentoras dos esta-
belecimentos médicos perante o paciente lesado, pelos actos dos seus 
representantes legais ou das pessoas que utilizem para cumprimento 
das suas obrigações médicas (auxiliares) regulado pelo artigo 800.º do 
C. Civil e, finalmente, a questão de saber se o regime jurídico-civil da 
responsabilidade do comitente será aplicável aos casos de responsabili-
dade médica perante o eventual espectro de uma medicina defensiva a 
todas as luzes indesejável. 
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Expostas assim estas notas introdutórias, comecemos então, embora de 
forma necessariamente perfunctória, por referir as atribuições de cada uma des-
tas duas figuras essenciais da equipa médico-cirúrgica, o Cirurgião Chefe de 
Equipa e o Anestesiologista7.

 
  

2. Das competências do Cirurgião Chefe de Equipa

Desde logo, cabem ao Chefe de Equipa os deveres de organização e de coor‑
denação da própria equipa.

No que tange à organização, cabe a este profissional a escolha do tipo de 
cirurgia que levará a efeito, a indicação de que especialistas se constituirá a 
equipa, tendo em atenção, todavia, que nos hospitais do sector público, ainda 
que sejam entidades públicas empresariais (EPE), dificilmente poderá eleger 
os elementos com quem pretende trabalhar, já que os médicos fazem parte do 
quadro do pessoal médico e, normalmente, trabalham no estabelecimento com 
horários previamente fixados ou em actividades que lhes estão distribuídas, para 
além das do Bloco Operatório, sobretudo nos grandes centros populacionais.

Eventualmente diversa poderá ser a situação nos hospitais e clínicas privadas 
onde a possibilidade de escolha poderá ser mais viável, tudo dependendo da 
praxis habitual e do circunstancialismo da altura. 

Cabe-lhe, também, a distribuição das tarefas (divisão de trabalho) por forma 
a que não haja tarefa necessária que não tenha sido distribuída, nem sobrecarga 
de tarefas, designadamente a duplicação a cargo de um dos membros com os 
inerentes riscos e prejuízos.

Por outro lado, deverá, sempre que possível, ter em consideração a quali-
ficação académica e a prática profissional dos membros que integram a equipa 
antes de lhes atribuir tarefas para cuja complexidade não se mostrem devida-
mente preparados e isso, outrossim, no que diz respeito ao pessoal de enferma-
gem e outros técnicos de saúde, essencialmente nas grandes cirurgias.

Cabem-lhe, igualmente, deveres de informação, instruções concretas e 
recomendações, vigilância (controlo) especialmente dos menos qualificados ou 
experientes, mas sem prejuízo da sua própria actividade intra‑operatória, pois 
o processo cirúrgico é constituído por três fases, a fase pré‑operatória em que 
o paciente é preparado para o inicio da operação, especialmente a cargo do 
Anestesiologista e pessoal de enfermagem, a fase intra‑operatória que vai desde a 
incisão cirúrgica com o doente anestesiado até ao encerramento da actividade 

7 De referência, nesta matéria como em várias outras, a excelente obra de referência da Professora 
Sónia Fidalgo indicada supra na nota n.º 1.
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cirúrgica com a contagem dos instrumentos e realização das suturas dos tecidos 
dilacerados.

Segue-se a fase pós‑operatória, em que se procede à revisão dos dados vitais 
e de tudo o que o Cirurgião entender a bem da segurança e saúde do paciente, 
antes de este ser levado para o recobro pós-anestésico na Sala de Recobro ou 
na Unidade de Cuidados Pós Anestésicos (UCPA) consoante a complexidade 
da situação e sempre sob a vigilância do próprio Anestesiologista mas, não raro, 
com a presença do próprio Cirurgião para a eventualidade de qualquer emer-
gência que demande a sua intervenção, ou em casos de menor necessidade de 
cuidados, decorrente v.g., da singeleza do acto operatório, à Unidade de Cui-
dados Intensivos (UCI) se for o caso de algo sucedido requerer tais cuidados ou 
mesmo a uma enfermaria onde decorrerá a primeira fase pós-operatória.

Convirá também que o Cirurgião ou um seu colaborador qualificado visite 
o paciente antes do fim do dia e esteja preparado para qualquer chamada de 
urgência, pois não são raros os casos de rebentamentos de suturas, hemorragias 
tardias ou eventos adversos inesperados e conexos com o processo cirúrgico 
levado a efeito e que possam surgir inopinadamente ao longo das horas, espe-
cialmente no primeiro dia.

No decurso do processo cirúrgico ou em decorrência deste, surgem, por 
vezes, sinais que podem ser efeitos de erros médicos ou de acidentes terapêu-
ticos, não detectados atempadamente, tais como o esquecimento de pequenos 
instrumentos no abdómen do paciente ou de pequenos pensos (gazes), o que 
decorre da falta ou defeito da contagem devida destes materiais antes do iní-
cio da cirurgia e após o termo da mesma. mas precedendo a sutura do corte 
cirúrgico para o encerramento da cavidade abdominal, assim como erros na 
parte do corpo a ser intervencionada (casos de ablação de um rim saudável em 
vez daquele que deveria ter sido retirado e situações análogas), que ocorrem 
algumas vezes nos grandes centros cirúrgicos, a que não é estranha a pressão de 
trabalho excessivo ou até a realização de um tipo de cirurgia a um doente que 
deveria ter sido realizada em outro paciente que aguarda a sua vez já no Bloco 
Operatório e é trazido à mesa de operações por engano).

Por isso, o princípio da auto‑responsabilidade8 de cada profissional conjugado 
com os princípios de divisão de trabalho e de confiança de cada membro da equipa 
no desempenho dos restantes, permite, em larga escala, o sucesso do processo 
cirúrgico, pois se o cirurgião tivesse que estar sempre atento e a controlar o 
desempenho dos seus colaboradores não lhe seria possível o rigor necessário à 
realização das delicadas tarefas de que está incumbido. 

8 Os grandes princípios delimitadores da responsabilidade das equipas médicas serão mais adiante 
desenvolvidos.
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Notas relevantes

É oportuno referir, aqui e agora, um possível erro de avaliação (que alguns 
autores tratam como erro de diagnóstico) do Cirurgião que consiste, por exem-
plo, na realização de uma intervenção cirúrgica que não era necessária ou não 
era aquela a intervenção necessária ou a ocorrência, como se deixou supra 
mencionado, de erros de identificação do paciente ou do tipo de sangue para 
certo paciente ou ainda, a laceração de um tecido ou a secção de um vaso por 
mera falha de atenção ou falta de destreza.

Também podem ocorrer falhas de comunicação entre Anestesiologista 
e Cirurgião como, v.g., aquele não ter informado este dos riscos anestési-
cos de determinado produto ou de alguma informação colhida na consulta 
pré-anestésica.

Após este esquematizado elenco da actividade e responsabilidade destes 
profissionais da medicina, importa efectuar uma breve resenha dos aspectos 
problemáticos susceptíveis de gerar responsabilidade civil nesta área de tarefas 
médicas com a correlativa obrigação de indemnização do lesado.

Na verdade, ninguém desconhece que infelizmente nem todas as operações 
cirúrgicas logram um desfecho feliz, embora os desfechos infaustos sejam, em 
relação à larga maioria das cirurgias bem sucedidas, em número muito inferior.

Podem surgir problemas diversos, ocorrer lesões do corpo, da saúde ou até 
a perda da vida do paciente, seus mais preciosos bens, e que, no plano civi-
lista, podem traduzir-se na violação dos direitos de personalidade tutelados pelo 
artigo 70.º, n.º 1 do Código Civil, designadamente ofensas ilícitas à personali-
dade física9, desde que se verifique a confluência dos restantes pressupostos da 
responsabilidade civil.

Convém recordar, hic et nunc, que a actuação do médico tanto no sector 
público como no privado não é isenta de riscos e podem ocorrer danos no 
corpo ou mesmo agravamento do estado de saúde do paciente e que a rela-
ção jurídica que se estabelece entre o profissional de medicina e o paciente, é 
geralmente considerada um contrato de prestação de serviços médicos, sendo 

9 Note-se que, embora o artigo 70.º do C. Civil se refira apenas à personalidade física ou moral, tal 
expressão, pela sua generalidade e extensão deve considerar-se como um Direito Geral da Persona-
lidade abrangendo portanto todos os componentes da pessoa humana e portanto também o corpo, 
a saúde e a vida, o que, de resto, encontra respaldo de tutela na nossa Lei Fundamental (artigo 25.º, 
n.º 1 da Constituição da República Portuguesa) ao dispor que a integridade moral e física das pes-
soas é inviolável.
Para maiores desenvolvimentos sobre esta questão, a obra de R. Capelo de Sousa, “O Direito Geral 
de Personalidade” (dissertação de Doutoramento), Coimbra Editora, 1995, especialmente a pgs. 198 
a 200 e 243 e seguinte.
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a obrigação de prestar (prestação debitória) considerada pela jurisprudência 
maioritária como uma obrigação de meios (tratamentos médicos) e não como 
uma obrigação de resultado (cura ou melhoria do paciente) de cuja distinção por 
razões óbvias não iremos tratar no presente estudo dados os apertados limites 
do mesmo.

Assim escreveu, em 1978, o hoje ilustre Juiz Conselheiro do Supremo Tri-
bunal de Justiça, Dr. António Henriques Gaspar, que veio a ser Presidente deste 
nosso mais alto tribunal judicial, num seu estudo sobre matéria da responsabi-
lidade médica apresentado enquanto Juiz de Direito estagiário e referindo-se 
ao acto médico:

«A obrigação do médico, em termos gerais, consiste em prestar ao doente os 
melhores cuidados ao seu alcance, no intuito de lhe restituir a saúde, suavizar o 
sofrimento e salvar ou prolongar a vida. Nesta fórmula ampla se compreende toda 
a actividade profissional, intelectual ou técnica que tipicamente se pode designar 

por “acto médico”»10.

Ao Cirurgião-Chefe cabe o importantíssimo papel de dirigir e coordenar 
toda a intervenção sobre o corpo do paciente, desde a fase pré-operatória (antes 
do inicio da operação) que, nas cirurgias electivas (programadas) será devida-
mente preparada mediante consulta prévia do paciente para recolha de infor-
mação acerca dos antecedentes nosológicos e alergológicos do mesmo, historial 
clínico anterior, exames e análises clínicas necessárias, certificando-se, no próprio 
dia da intervenção do estado de vacuidade gástrica do mesmo (o que o Aneste-
siologista confirmará, designadamente para evitar o temível vómito com eventual 
aspiração do mesmo para os pulmões), verificação do material cirúrgico, designa-
damente dos instrumentos e sua contagem antes e depois da operação pois para 
tanto a equipa conta com um enfermeiro/a instrumentista a quem cabe tal con-
tagem antes e depois da operação, mas sempre sob o controlo do cirurgião que 
não deverá proceder ao “encerramento” da abertura operatória sem se informar 
da referida contagem e, se necessário, mediante os competentes exames imagio-
lógicos à região intervencionada se houver dúvida pertinente.

De um modo geral, assinalam-se ao chefe da equipa as funções de superin-
tendência, de organização e de coordenação da referida equipa, como veremos 
mais adiante, assim como se fará um brevíssimo apontamento sobre as incum-
bências do Anestesiologista.

10 A. Silva Henriques Gaspar in “Estudo sobre a responsabilidade civil do médico”, in CJ Ano III, 1978, 
Tomo I, pág.335 e segs.
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