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O ARTIGO 150.º, N.º 1, DO CÓDIGO PENAL

UMA JÓIA PRECIOSA NO DIREITO PENAL MÉDICO

ÁLVARO DA CUNHA GOMES RODRIGUES

Neste artigo analisa-se a tipicidade jurídico-penal das intervenções médicas, tendo como 
pano de fundo a constatação de que o médico, não tendo o dever jurídico de curar o doente, tem 
— isso sim — o dever de empreender o tratamento que de acordo com as regras da ciência e 
do actual estado dos conhecimentos, seja considerado adequado à cura.

É ténue a fronteira na qual o médico — ao lidar directamente com a integridade física do 
paciente — pode facilmente cair nas malhas das ofensas a essa mesma integridade física.  Por 
isso mesmo, o autor tem a mestria de tratar a atipicidade das intervenções médico-cirúrgicas 
relativamente às ofensas corporais, dissecando exaustivamente o art. 150.º, n.º 1, do Código Penal.

Descritores: Responsabilidade por acto médico, Intervenção médica, Ofensa à integridade 
física.

Na reunião da Comissão encarregada de rever o Anteprojecto do Código 
Penal — Parte Especial 1, o Prof. Eduardo Correia, autor do referido antepro-
jecto e Presidente da aludida Comissão, afirmou, a propósito do art. 162.º do 
anteprojecto e de acordo com o que rezam as actas, que, segundo alguma 
doutrina, as intervenções médicas não cabem no tipo das ofensas corporais 
ou do homicídio, segundo outros, tais intervenções são típicas, mas beneficiam 
de uma causa de justificação baseada no consentimento e, finalmente, 
segundo outros, ainda, as ditas intervenções estão abrangidas pelo exercício 
de um direito profissional dos médicos.

O saudoso Penalista de Coimbra assim rematava a sua afirmação: «A 
última solução repugna-nos por representar a entrega total desta matéria a 
critérios médicos.  A segunda é insuficiente na medida em que mantém o 
carácter típico das intervenções médicas.  Resta-nos a primeira solução!».

Ficava consagrada, destarte, entre nós, uma já clássica proclamação 
doutrinal germânica que, reagindo contra a posição jurisprudencial dominante, 
sustentava que as intervenções médico-curativas, jamais se poderiam equi-

1 Reunião da 5.ª Sessão, que teve lugar em 26 de Março de 1966, in Actas das Sessões da 
Comissão Revisora do Código Penal (Parte Especial), edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 
1979, p. 70.
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parar, ainda que apenas para efeitos de tipicidade penal à facada do brigão, 
pois como afirmou Albin Eser, tal equiparação atingiria o médico na sua pró-
pria personalidade, no rosto da sua auto-representação 2.

O legislador penal português viria finalmente a consagrar no nosso com-
pêndio normativo penal o que Mezger referira na primeira metade do século 
passado, ao escrever: «Eingriffe und Behandlungen, die der Übung eines 
gewissenhaften Arztes entsprechen, sind keine Körperverletzungen, können 
aber als eigenmächtige Heilbehandlungen bestraf werden» 3.

Porém, autonomizando o Código um tipo legal de crime de intervenções 
e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários (art. 156.º), as intervenções médi-
cas jamais podem constituir ofensas á integridade física, desde que verificados 
os requisitos do art. 150.º, n.º 1 e, caso não sejam relevantemente consenti-
dos, preencherão apenas o Tatbestand do falado art. 156.º

É consabido que o médico não tem o dever jurídico de curar o doente, 
até porque tal não depende exclusivamente da sua vontade, mas tem o 
indeclinável dever de empreender o tratamento que, de acordo com as regras 
da ciência médica e no estado actual dos conhecimentos técnico-cientificos, 
é considerado como adequado à cura ou, pelo menos, a proporcionar ao 
doente alguma qualidade de vida compatível com a dignidade do ser 
humano.

Nisto se traduz o que, no domínio civilístico, é designado como obrigação 
de meios 4.

Só que, ao empreender tal tratamento ou intervenção, ele lida directa e 
imediatamente com o organismo do paciente, com a integridade física do 
mesmo e, como tal, com um bem jurídico eminentemente vulnerável.

A não existir uma barreira de contenção, uma fortaleza que isole o médico 
do campo das eventuais agressões à sua dignidade pessoal e profissional, 

2 ALBIN ESER, (Ärztliche Aufklärung und Einwilligung, 1984) apud Costa Andrade, Comentário 
Conimbricence do Código Penal (parte especial) T1., anot. ao art. 150.º (§ 11), p. 306.

3 E. MEZGER: «As intervenções e tratamentos que correspondem ao exercício consciente da 
actividade médica não constituem quaisquer ofensas corporais, mas podem ser punidos 
como tratamentos arbitrários», apud Eberhard Schmidt, Der Arzt im Strafrecht, Leipzig 1939, 
p. 123.

4 Esta posição não colhe o consenso da doutrina nacional, pois, como defende FERREIRA DE 
ALMEIDA no seu excelente artigo Os Contratos Civis de Prestação do Serviço Médico, publicado 
em Direito de Saúde e Bioética, ed. AAFDL, Lisboa, 1996, pp. 75-10, onde o Ilustre Profes-
sor, depois de alertar para o facto de que a classificação dicotómica de René Demogue, 
obrigações de meios/ obrigações de resultados, pode constituir elemento de perturbação, face 
á presunção de culpa genericamente estabelecida pelo art. 799.º, n.º 1, do Código Civil, apela 
para a dificuldade de conciliação da qualificação como obrigação de meios, com a qualifica-
ção do próprio contrato de prestação de serviços, que é tipificado pelo art. 1154.º do Código 
Civil, como aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado 
e após outra relevante argumentação, conclui no sentido de que o conceito de «obrigação 
de meios» poderá gerar uma injustificada ideia de responsabilidade diminuída, sendo prefe-
rível, assim, segundo o Autor, a referência apenas á obrigação de tratamento, como conteúdo 
da prestação debitória do médico, obrigação esta de conteúdo inicialmente indeterminado, 
revestindo-se, por isso, o contrato celebrado de particularização sucessiva da prestação 
característica.
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ele inexoravelmente cairá nas malhas jurídicas das ofensas à integridade 
física, embora quiçá justificáveis nos termos gerais.

Era o que acontecia, entre nós, no domínio do vetusto Código de 1886, 
convindo hic et nunc recordar um breve apontamento esquemático da autoria 
de Maia Gonçalves que, nessa época, constituiu precioso auxiliar do intérprete, 
continuando, ainda hoje, a revestir-se de significativo interesse, pelo que com 
a devida vénia, se transcreve o mesmo em nota de rodapé 5.

Como causas de exclusão da ilicitude (não da tipicidade) figuravam inter 
alia, o estado de necessidade, o cumprimento do dever e como acontece 
ainda hoje na jurisprudência francesa, o exercício de um direito profissional 6.

Importa, porém, frisar que, se a atipicidade das intervenções médico-cirúr-
gicas relativamente às ofensas corporais se funda em razões de índole 
politico-criminal, também motivos de ordem dogmática ponderam suficiente-
mente em tal atipicidade 7.

5 O saudoso Conselheiro MAIA GONÇALVES, na altura ainda Juiz Desembargador, escreveu e 
seguinte nota esquemática, no Código Penal anterior ao de 1982, por si anotado: «A maioria 
das legislações não prevêem o problema das lesões causadas por médicos, nos tratamentos 
médico-cirúrgicos; tem, no entanto, o mesmo prendido a atenção de muitos autores, os quais 
se debruçam atentamente sobre o fundamento da não punição de tais lesões.

 Há casos em que, para curar ou prevenir uma doença, é necessário desencadear outra menos 
grave, ou uma lesão corporal, no próprio doente ou em outrem (como sucede, por exemplo, 
nas transfusões de sangue).  É assunto que se presta a larga controvérsia.  Em visão pano-
râmica, poderá esquematicamente dizer-se:

a) As lesões médicas são lícitas quando existe consentimento do paciente capaz de dá-lo, 
ou do seu representante legal sendo incapaz, e estão contidas nos limites legais do 
exercício da medicina (vejam-se o Dec.-Lei n.º 37 171 e o Regulamento da Ordem dos 
Médicos, referidos em anot. aos arts. 236.º e 290.º);

b) Tais lesões não serão em caso algum lícitas, se contrárias à moral ou aos bons cos-
tumes

c) É necessário um fim curativo.  Assim, deve ser incriminado o facultativo que causa 
lesões corporais tão só por curiosidade ou com o fim de proceder a experiências cien-
tíficas.  Os autores recomendam, porém, grande cautela dos tribunais em matéria tão 
delicada, pois que um critério excessivamente rigorista poderia comprometer a investi-
gação científica;

d) Tratamentos idênticos devem ter as lesões de estética cirúrgica;
e) Ao consentimento real do paciente deve equiparar-se o consentimento presumido ou 

hipotético.  É um problema geral, não específico destas lesões, o da relevância de tal 
consentimento.  (Veja-se EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, II, p. 29).  No entanto, 
deve aqui ser referido, pela frequência com que o problema se depara aos facultativos, 
postos perante a premência de intervenção urgente em doentes que, por estarem 
inconscientes ou por outra razão, não podem manifestar a vontade antes da intervenção 
cirúrgica» (MANUEL LOPES MAIA GONÇALVES, Código Penal Português, na Doutrina e na 
Jurisprudência, 3.ª ed., Livraria Almedina, Coimbra, 1977, p. 565, nota 6 em anot. ao 
art. 359.º).

6 KAHAL, por exemplo, rejeita o conceito de “consentimento presumido” que considera “pura 
ficção arbitrária” e defende como legitimadora de qualquer intervenção ou tratamento médico 
em geral o direito profissional do médico sancionado pelo Estado (ZStW 1909), cit. por COSTA 
ANDRADE, Consentimento e Acordo, p. 413, nota 143.

7 Cf. COSTA ANDRADE, Comentário Conimbricense…, p. 306, onde o Autor refere expressamente 
que, se não existisse um preceito legal que excluísse a atipicidade das intervenções 
médico-cirúrgicas do ponto de vista das ofensas corporais, verificar-se-ia uma sobrecarga da 
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O art. 150.º, n.º 1, integra um conjunto de quatro elementos: dois sub-
jectivos, qualificação do médico e intenção terapêutica e dois objectivos, 
indicação médica e realização segundo as leges artis.

Particular detalhe merece o próprio conceito de «indicação médica».
É óbvio que competirá ao próprio médico a ponderação da relação 

custos-benefícios, isto é, o potencial sacrifício de bens eminentemente pes-
soais do doente (e, eventualmente, de bens sociais) e as perspectivas do 
sucesso alcançável, em suma, os riscos e as vantagens.

Porém a indicação médica que, no texto da lei, é referida como indicação 
das intervenções e tratamentos segundo o estado dos conhecimentos e da 
experiência da medicina é um requisito objectivo que não deve confundir-se 
com a indicação subjectiva que é a da intenção terapêutica (intenção de 
prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga 
corporal ou perturbação mental) nas palavras da lei, que constitui um requisito 
subjectivo.

Sendo, portanto, a indicação médica um requisito objectivo, excluídos 
estarão, primo conspectu, os métodos terapêuticos ou cirúrgicos não cientifica-
mente convalidados, por caírem fora dos apertados limites desta definição legal.

E isto constitui, pelo menos no plano do debate teórico, tortuosa questão, 
por isso que, se, por força do falado transbordamento dos limites do tratamento 
ou intervenção atípicos, o médico ingressará na área típica de ofensas à 
integridade física, por outro lado, todos estão de acordo que o médico que, 
in extremis, isto é numa situação de perigo iminente de vida, resolve tentar 
uma terapêutica não suficientemente comprovada, última solução para segu-
rar uma vida que se esvai, não merece ser punido.  Mais, não merece ser 
acusado de qualquer crime!

Há então que esquadrinhar laboriosamente o catálogo das causas de 
justificação e das causas de exculpação, designadamente a do consentimento 
expresso ou presumido, do direito de necessidade ou do estado de necessi-
dade desculpante.

É que, de acordo com a doutrina e mesmo jurisprudência estrangeira 
«as intervenções que ocorrem em campos ainda não cobertos pelos conhe-
cimentos e experiência da medicina, sobretudo intervenções terapêuticas de 
carácter experimental ou ainda não suficientemente comprovadas — mesmo 
que sejam levadas a cabo por forma técnica e cientificamente irrepreensível» 8, 
constituirão sempre ofensas corporais «só podendo a sua justificação derivar 
— se puder — de eventual relevância nos termos gerais de uma concreta 
causa de justificação, maxime do consentimento do ofendido ou do estado 
de necessidade» 9.

área da tutela das ofensas corporais com a protecção da valores e interesses que lhe são 
estranhos, designadamente da liberdade de dispor do corpo e da própria vida.

8 FIGUEIREDO DIAS, Responsabilidade Médica em Portugal, p. 68.
9 Ibid., ibidem.
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Nesta linha de pensamento, o médico que resolva experimentar no 
paciente praticamente desenganado, um método terapêutico ainda não sufi-
cientemente convalidado (standardizado) que não integre, v. g. protocolos de 
tratamento médico, embora já haja notícias no mundo da Medicina de alguns 
casos de sucesso terapêutico com tal método, corre risco sério de, em Por-
tugal, vir a ser acusado (e até condenado) por ofensas corporais, se as 
dirimentes invocadas não funcionarem em termos de exclusão de ilicitude do 
seu procedimento.

Paula Ribeiro de Faria num excelente estudo onde aborda esta temá-
tica 10 sua excelente dissertação de Mestrado, escreve: «Na medida em que 
um determinado tratamento não constitua um procedimento medicamente 
consolidado, isto é, enquanto não se integre no quadro dos conhecimentos 
da medicina tradicional, esse tratamento não pode ser objectivamente indicado, 
não podendo por conseguinte constituir tratamento médico curativo à face da 
nossa lei.  E isto por mais louvável que seja a intenção curativa, por maior 
que seja a preocupação com o benefício individual do paciente para quem a 
intervenção constitui a última esperança».

E, mais adiante, a mesma distinta Jurista acrescenta: «Se o legislador 
penal considera à margem da actuação terapêutica condutas que, muito 
embora orientadas pelo bem estar do paciente, não se encontram ainda sufi-
cientemente comprovadas, tal exclusão não nos repugna, pois que ela é 
unicamente dominada pela preocupação de garantir um «terreno seguro», no 
qual se possa afirmar um regime especifico mais favorável porque subtraído 
ao alcance do tipo legal de ofensas corporais» 11.

Todavia, a imposição de um grau demasiado elevado de consolidação, 
devidamente comprovado, do meio terapêutico, traduz-se numa insuportável 
exigência da Ordem Jurídica à Vida, em nome da certeza.

Se, hominum causa omne jus constitum est e se, pelas já apontadas 
razões de política criminal e dogmáticas, o procedimento médico não deve 
ser equiparado ao do faquista, isto é, não deve ser subsumir-se ao Tatbestand 
de ofensa à integridade física desde que executado correctamente, por médico 
e com finalidade terapêutica, pensamos que as exigências de interpretação 
não devem ser levadas a ponto de se considerar como crime de ofensa à 
integridade física aquele método terapêutico num doente sem esperança, 
embora ainda não “suficientemente” comprovado.

E isto não só em termos de lege ferenda, pois também à face do nosso 
diploma positivo vigente parece que tal tratamento, desde que haja notícias 
médicas do seu sucesso, ainda que episódico, será atípico integrando-se sem 
esforço na indicação segundo o estado dos conhecimentos e da experiência 
da medicina sem necessidade de exigência de comprovação científica plena, 

10 MARIA PAULA BONIFÁCIO RIBEIRO DE FARIA, Aspectos Jurídico-Penais dos Transplantes, cit., 
p. 68.

11 Ibid., ibidem.
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exigência que se nos afigura, de exacerbado rigor, tanto mais que, como se 
sabe, em matéria farmacológica, é demorada a estabilização dos conheci-
mentos sobre a totalidade dos efeitos medicamentosos.

Afigura-se-nos dever considerar-se satisfeito o requisito da “experiência 
da medicina”, para efeitos de exclusão da tipicidade de ofensas à integridade 
física, muito embora se desconheçam todos os efeitos farmacocinéticos e 
farmacodinâmicos do medicamento (o que, às vezes, leva anos a compro-
var) 12 e outros eventuais efeitos iatrogénicos ainda não detectados, um 
medicamento cujo sucesso terapêutico/ profiláctico foi reconhecido, ainda que 
pontualmente, e divulgado em meios de conhecimento adequados á informa-
ção médico-científica.

12 A experiência clínica ou experiência terapêutica é muitas vezes demorada, até se obterem 
resultados estáveis e, mesmo assim, sob o signo da provisoriedade.  Muitos medicamentos 
são lançados no mercado farmacêutico e, anos depois, são retirados do mesmo por ordem da 
entidade competente (em Portugal, o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento-INFAR-
MED) por se registarem efeitos não suficientemente detectados numa fase inicial.  É evidente 
que quando se fala em comprovação ou consolidação do procedimento médico, refere-se quase 
sempre a uma comprovação provisória, pelas razões apontadas, o que, como é evidente, não 
se compadece com a urgência do tratamento de um doente sem esperança.

 Por outro lado, é bom não esquecer, há determinadas espécies farmacológicas que compro-
vadamente se revelam de alta eficácia em determinadas patologias, mas cuja acção terapêu-
tica noutras enfermidades ainda não está suficientemente demonstrada, embora haja notícias 
médicas de algum sucesso terapêutico nessas enfermidades.  É o caso de alguns citostáticos 
que provaram bem em determinados tumores malignos mas, embora não de forma suficien-
temente estável, foram experimentados em outras neoplasias com alguns resultados muito 
animadores.

 Nestes casos, pensamos que o médico, desde que haja consentimento do doente, que disso 
deverá ser informado, poderá, se o entender, aplicar o medicamento, sem se ver incurso num 
crime de ofensas à integridade física, sendo esse medicamento a última esperança de vida 
do paciente.

 Aqui, como em tudo na vida há que observar o velho adágio “est modus in rebus”!.
 Temos, assim, por manifestamente conforme à realidade o ensinamento de Bockelmann, segundo 

o qual «aplicar o único meio que garante alguma esperança face à ameaça da morte será melhor 
do que não fazer nada.  Este juízo “ex ante” tido por correcto, permanece intocado quando “ex 
post” se verifica que a utilização do meio, em vez de um adiamento do fim teve como conse-
quência a sua precipitação.  A ordem jurídica não exige que se evite a última oportunidade pelo 
facto de a tentativa de a utilizar poder falhar.  Espera, pelo contrário, que ela seja utilizada.  
Donde se conclui que, quando se trata de assegurar a última oportunidade, também uma 
“operação-Neuland” constitui uma intervenção indicada e, neste sentido acertada” (Bockelmann, 
Strafrecht des Arztes, passagem trad. e citada por COSTA. ANDRADE, Consentimento, 470).

 Reconhecemos que a questão não é pacífica mas, afigura-se-nos que, em caso de vida ou 
morte, a aplicação pelo médico de um tratamento que, embora ainda não suficientemente 
comprovado nos seus múltiplos aspectos, mas que já registou algum êxito terapêutico segundo 
fontes médicas fidedignas, não pode encerrar encerra qualquer desvalor de conduta para 
poder ser incriminada num País que se orgulha de dispor de um preceito normativo tão 
avançado como é o artigo 150.º do nosso Código Penal.

 Neste sentido, pronuncia-se também Costa Andrade quando, em anotação ao mesmo art. 150.º 
(Comentário, art. 150.º, § 18), admitindo mesmo como medicamente indicado, em tais casos, 
o tratamento que apenas venha a ser utilizado no homem pela primeira vez, escreve: «A per-
tinência ás intervenções médico-cirúrgicas será, pelo menos, incontornável nos casos em que 
a utilização do método (mesmo que se trate da primeira utilização no homem) se revela como 
a ultima ratio para fazer recuar uma morte que se adivinha iminente (Bockelmann, Strafrechts 
des Arztes, 1968,82 e 102; Noll, ZStW 1956, 192)».
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É que, como nota o Prof. Costa Andrade «nem sempre a remissão para 
os conhecimentos e a experiência da medicina permitirá referenciar um sistema 
estabilizado de processos e métodos de tratamento e claramente demarcado 
face aos sistemas-ambiente.

Tal só valerá, com efeito, para os casos extremados que se situam já 
para além da fronteira da superstição crassa (Jung, ZStW, 1985, 50) ou para 
os chamados métodos naturalistas» 13.

Se é exacto que in extremis extrema sunt tentanda a certeza do direito 
não pode prevalecer sobre o bem jurídico Vida (do doente), legal, constitu-
cional e supranacionalmente tutelado, e não será, seguramente, pelo refúgio 
numa qualquer causa de justificação que tal tutela será plenamente adequada.

Recordemo-nos das palavras de Pio XII aos médicos reunidos em con-
gresso em 1954, onde o Pontífice declarou que, em casos desesperados, 
quando o paciente parece perdido e existe apenas um tratamento com algumas 
possibilidades de êxito, deve admitir-se que o médico proceda a tal tratamento, 
desde que se verifiquem três condições indispensáveis: a urgência do trata-
mento, algumas perspectivas de sucesso e o consentimento do paciente 14.

Não é só relativamente a situações terminais, que o problema se levanta.  
O mesmo acontece, por exemplo, no que concerne às infecções e, designa-
damente, às infecções hospitalares, que hoje constituem uma percentagem 
elevadíssima de causas de morte nos hospitais e outras instituições onde haja 
lugar a internamento de doentes.

Um dos tipos de infecção mais recorrente é a infecção estafilocócica 
sendo o respectivo agente patogénico, designadamente, o staphilococus 
aureus (estafilococo dourado) na actualidade, extremamente resistente, pois, 
cerca de 95% das estirpes de tal agente são resistentes à penicilina e, em 
algumas instituições de diferenciação terciária > 40% das estirpes isoladas 
de S. aureus são também resistentes à meticilina.  Em 1997, apareceram 
alguns relatos de S. aureus com resistência intermédia à vancomicina 15.

É um facto do conhecimento geral que os agentes patogénicos, desig-
nadamente bacterianos. têm vindo a ganhar resistência a uma vastíssima 
gama de antibióticos, certamente por uso indevido e abusivo destes.

Tem, a este propósito, inteiro interesse a lição do Prof. Doutor Francisco 
Antunes, Director do Serviço de Doenças Infecciosas do H. St.ª Maria, que 
nas 2.as Jornadas de Doenças Infecciosas na Clínica Geral afirmou:

«As doenças infecciosas constituem hoje uma ameaça para o 
Homem, dado que doenças desde há muitos séculos conhecidas não 

13 COSTA ANDRADE, Comentário Conimbricence…, cit. anot. ao art. 150.º (§ 24), pp. 311-312.
14 J. Graven, Nuevas Aportaciones en Torno al Problema de la “Vida” y de la “Muerte” y sus 

Incidencias Juridicas, apud MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, Aspectos Jurídico-Penais dos 
Transplantes, pp. 72 e 73, nota de rodapé 95.

15 HARRISON’S, Principles of Internal Medicine 14.ª ed. (trad. port. Medicina Interna.  Compêndio 
de Harrison, McGraw-Hill de Portugal, Ld.ª, 1999, p. 460).
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foram erradicadas, nem sequer controladas, antes pelo contrário têm 
vindo a aumentar (ex.: malária e tuberculose).  Novas doenças têm 
surgido nas duas últimas décadas (ex. febres hemorrágicas e SIDA) e, 
por outro lado, os antibióticos introduzidos, com sucesso, há cerca de 
50 anos para o tratamento das infecções têm-se revelado cada vez mais 
ineficazes.

Deste modo, nesta última década tem-se registado um crescente 
interesse por estas doenças, sendo os médicos cada vez mais solicitados 
para observarem doentes com febre associada a doença infecciosa.

As doenças infecciosas que foram ensinadas há 10 anos atrás aos 
estudantes de Medicina já não são as mesmas dos tempos de hoje, 
quer pelas suas características epidemiológicas, quer pelo padrão clínico, 
quer pelos novos métodos de diagnóstico laboratoriais quer, ainda, pela 
intervenção terapêutica com a disponibilização de novos antimicrobia-
nos.» 16

O Professor americano H. C. Neu, numa lição proferida em Berlim no 
17.º Congresso Internacional de Quimioterapia, intitulada Perspectives of 
Antimicrobial Chemotherapy in the next century afirmou: «No próximo século, 
assistir-se-á a uma progressiva substituição da terapêutica farmacológica 
(antibiótica) pela imunológica (imunoglobinas, imunomodeladores, anticorpos 
monoclonais e policlonais) dada a crescente taxa de resistência das bactérias 
aos antibióticos e a inultrapassável dificuldade de se criarem, em tempo útil, 
novas moléculas activas e inócuas destes fármacos» 17.

Ora, como é bom de ver, perante uma infecção bacteriana multiresistente, 
o médico não deverá hesitar em lançar mão de um antibiótico de nova gera-
ção, surgido recentemente no mercado, e, portanto, sem grandes provas 
resultantes de ensaios clínicos e com curto período de farmacovigilância, a 
fim de atalhar o curso inexorável da progressão do processo infeccioso, que 
a não ser tratado, conduzirá fatalmente à morte ou à incapacidade do doente.

16 Cf. Mundo Médico, ano 1, n.º 5, Julho/Agosto 99, p. 42.
17 Prof. H. C. NEU, cit. por Dr. Germano do Carmo, Resistência Bacteriana aos Antibióticos, in 

Mundo Médico, ano 2, n.º 7, Novembro/Dezembro de 1999, p. 26.
 O ilustre infecciologista do Hospital de St.ª Maria, Dr. Germano do Carmo, neste mesmo seu 

artigo atribui a elevação das taxas de resistência microbiana aos antibióticos a três causas 
principais:

1.º O uso indevido de antibióticos na alimentação animal e humana;
2.º Uso inadequado de antibióticos em Medicina Veterinária;
3.º Má prática clínica.

 Esta má prática clínica, segundo o referido especialista «relaciona-se com o mau ou incorrecto 
uso dos antibióticos, quer no ambulatório, quer nos hospitais, de que resulta por pressão 
selectiva a emergência de estirpes resistentes, sendo disso um bom exemplo as crescentes 
taxas de resistência do enterococo, do pneumococo, do gonococo, do estafilococo dourado 
e do estreptococo, só para falar dos mais divulgados e de maior relevância clínica».  Idem, 
ibidem.
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Não parece curial, que, nestes casos, deva ao médico ser imputada a 
realização típica de ofensas à integridade física, com base no facto de o 
antibiótico utilizado não ter sido suficientemente experimentado pela medicina.

Nem se diga que o médico pode ver a sua conduta justificada através 
de qualquer causa de exclusão da ilicitude, designadamente do consentimento 
do ofendido e do direito de necessidade (estado de necessidade justificante).

O consentimento do ofendido, como se sabe, só releva como dirimente 
quando se refere a interesses jurídicos livremente disponíveis e o facto não 
ofende os bons costumes (art. 38.º, n.º 1, do C.P.).

Trata-se de conceitos de grande fluidez, ficando à mercê da jurisprudên-
cia o decantamento casuístico de tais situações e o mesmo se diga relativa-
mente a qualquer outra causa de justificação.

O que importa é evitar o que, como diz Albin Eser, constituirá sempre 
uma agressão do médico no rosto da sua auto-representação, se, mesmo 
que apenas para efeitos de tipicidade, vier a ser equiparado ao faquista a 
que se referia Binding.

Por outro lado, e relativamente ao consentimento do ofendido, como 
causa de justificação em matéria de ofensas à integridade física, só as lesões 
ligeiras escapam à censura dos “bons costumes”, sendo radicalmente diferente 
o quadro justificativo quando se trate de lesões graves ou irreversíveis que 
um determinado método terapêutico poderá causar.

Ficará, desta sorte, o médico que in extremis tente a aplicação de uma 
terapêutica, não suficientemente consolidada, para salvar uma vida, sujeito 
inexoravelmente à potencial imputação de um crime de ofensas à integridade 
física cujo comportamento só será considerado licito, se o tribunal concluir 
pela existência de uma causa de justificação.

Importa hic et nunc relembrar as palavras de B.Schünemann «o que, na 
sua decisão, o julgador representa como materialmente justo, mais não sig-
nifica do que o reflexo das suas atitudes eminentemente pessoais e, por isso, 
um puro arbítrio, no sentido já a seu tempo denunciado pelos teóricos do 
iluminismo» 18.

Em todo o caso, e em termos práticos, cremos que dificilmente se pro-
cederá à aplicação terapêutica de produtos ou medicamentos não suficiente-
mente comprovados, já que a própria introdução no mercado farmacêutico 
(farmácias, estabelecimentos clínicos, hospitais etc.) é controlado pelas auto-
ridades sanitárias, nos termos do que foi disposto, basicamente, no Dec.-Lei 
72/91, de 8 de Fevereiro, alterado pelo Dec.-Lei 272/95, de 23 de Outubro 19, 
regimes legais que sofreram modificação aprofundada introduzida pelo Dec.-Lei 

18 B. SCHÜNEMANN, Nulla poena sine lege?  Rechtstheorielische und Verfassungsrechtliche Impli-
kationen der Rechtsgewinnung im Strafrecht, 1978, apud COSTA ANDRADE, Consentimento e 
Acordo…, cit., p. 542.

19 Note-se, no entanto, que do âmbito do capítulo II do Dec.-Lei 72/91, de 8 de Fevereiro, 
estavam excluídos os medicamentos produzidos nos hospitais e outras instituições públicas 
destinados aos seus utentes — art. 3.º n.º 2, al. d), do referido diploma.
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176/2006, de 30 de Agosto (Estatuto do Medicamento) e pela Lei n.º 62/2011, 
de 12 de Dezembro.

De acordo com o art. 4.º do Dec.-Lei 72/91, a introdução de medicamen-
tos e outros produtos farmacológicos no mercado ficou sujeita a autorização 
do Ministro da Saúde, ouvido o Instituto Nacional da Farmácia e do Medica-
mento (INFARMED).

Em 14 de Fevereiro do corrente ano de 2013, foi publicado o Dec.-Lei 
20/2013 que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Directiva 
n.º 2010/84/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro 
de 2010, que estabeleceu um código comunitário relativos aos medicamentos 
para uso humano 20, alterando bastante o regime indicado.

Do próprio processo de autorização constará obrigatoriamente um rela-
tório de avaliação com as observações produzidas na apresentação do pedido, 
em especial as respeitantes aos resultados dos ensaios analíticos, farmaco-
toxicológicos e clínicos do medicamento.

A documentação científica que acompanha o pedido de autorização 
normalmente é constituída pelas descrições dos métodos de controlo usados 
e dos resultados dos ensaios físico-químicos, biológicos, microbiológicos, 
toxicológicos, farmacológicos e clínicos.

Além disso, nos termos do art. 94.º do Dec.-Lei 72/91, de 8 de Fevereiro, 
os titulares de autorização de introdução no mercado, os próprios médicos, 
os directores técnicos de farmácias e outros técnicos de saúde, ficam obriga-
dos a comunicar ao INFARMED as reacções adversas de que tenham conhe-
cimento, resultantes da utilização dos medicamentos.  É o que se denomina 
a farmacovigilância que indicia como é longo o processo experimental de 
qualquer medicamento 21.

20 Para cabal esclarecimento aqui se transcreve o art. 1.º do mencionado diploma legal de 2013:
 «O presente diploma procede à sétima alteração ao Dec.-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, 

que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, alterado pelos Decre-
tos-Lei n.os 182/2009, de l de Agosto, 64/2010, de 9 de Junho, e 106-A/2010, de l de Outubro, 
e pelas Leis n.os 25/2011, de 16 de Junho, 62/2011, de 12 de Dezembro, e 11/2012, de 8 de 
Março, transpondo para o ordenamento jurídico nacional a Directiva n.º 2010/84/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2010, que altera, no que diz 
respeito à farmacovigïlâncïa, a Diretiva n.º 2001/83/CE, que estabelece um código comuni-
tário relativo aos medicamentos para uso humano».

21 Pela relevância do seu interesse, convirá ter presente a definição legal dos diversos espéci-
mes farmacológicos que, genericamente, se engloba, na designação de «medicamentos» mas 
que, de acordo com o art. 2.º do Dec.-Lei 72/91, de 8 de Fevereiro, se devem distinguir.  Por 
isso passa-se a transcrever o art. 2.º do referido diploma legal.

 «Definições — Para efeitos deste diploma, entende-se por:

a) Medicamento: toda substância ou composição que possua propriedades curativas ou 
preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a 
estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 
orgânicas;

b) Especialidade farmacêutica: todo o medicamento preparado antecipadamente e intro-
duzido no mercado com denominação e acondicionamento próprios:

c) Preparado oficinal: todo o medicamento preparado numa farmácia, segundo as indi-
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Fora do âmbito do art. 150.º ficarão, segundo Costa Andrade, os métodos 
de terapia excêntricos em relação à «medicina académica» ou «instituciona-
lizada» (maxime os chamados métodos naturalistas, homeopáticos, etc.) e, 
naturalmente as situações de experimentação pura 22 23.

Ficarão excluídas do âmbito das intervenções médico-cirúrgicas penal-
mente atípicas, as investigações biomédicas, isto é as que integram a expe-
rimentação pura ou, por outras palavras, as que têm o paciente como mero 
objecto e não como beneficiário directo 24.

É, no entanto, absolutamente imprescindível notar que, qualquer trata-
mento médico contém uma componente experimental, uma vertente de ensaio 
clínico, já porque cada doente é um caso específico com as suas possíveis 
reacções adversas e idiossincráticas, já porque, como se viu, o período de 
farmacovigilância é longo, durante o qual, muitos efeitos iatrogénicos poderão 
ainda ser detectados além do aprofundamento do conhecimento dos meca-
nismos farmacodinâmicos e farmacocinéticos do produto medicamentoso, 
numa pluralidade considerável de organismos diferentes.

Com razão escreve Costa Andrade: «A ideia terapêutica e a ideia expe-
rimental não se excluem em absoluto.  Por um lado todo o tratamento médico 
comporta um coeficiente de experiência.  Por outro lado, há casos de expe-
rimentação a fazer inequivocamente jus ao adjectivo de terapêutico e, por 

cações de uma farmacopeia, destinado a ser dispensado por essa farmácia a um doente 
determinado;

d) Fórmula magistral: todo o medicamento preparado numa farmácia, segundo uma 
receita médica e destinado a um doente determinado;

e) Substância activa: toda a matéria de origem humana, animal, vegetal ou química, à 
qual se atribui uma actividade apropriada para constituir um medicamento;

f) Matéria-prima: toda a substância activa, ou não, que se emprega na produção de um 
medicamento, quer permaneça inalterável quer se modifique ou desapareça no decurso 
do processo;

g) Excipiente: toda a matéria-prima que incluída nas formas farmacêuticas se junta às 
substâncias activas ou suas associações para servir-lhes de veículo, possibilitar a sua 
preparação e a sua estabilidade, modificar as suas propriedades organolépticas ou 
determinar as propriedades físico-químicas do medicamento e a sua biodisponibilidade;

h) Forma farmacêutica: estado final que as substâncias activas apresentam depois de 
submetidas às operações farmacêuticas necessárias, a fim de facilitar a sua adminis-
tração e obter o maior efeito terapêutico desejado;

i) Produtos essencialmente similares: todos os medicamentos com a mesma compo-
sição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, sob a mesma forma farmacêu-
tica e para os quais foi demonstrada bioequivalência com base em estudos de biodis-
ponibilidade apropriados».

22 COSTA ANDRADE, Comentário Conimbricence…, cit. anot. ao art. 150.º (§ 24), p. 311.
23 A Declaração de Helsínquia (1954) designa como experimentação não terapêutica a experi-

mentação pura e a Declaração de Tóquio (1975) refere-se à investigação biomédica não 
terapêutica.

24 Segundo COSTA ANDRADE «trata-se, pela positiva, de intervenções que prosseguem finalidades 
exclusivamente cientificas s c., o aumento do conhecimento, figurando o paciente como mero 
objecto e não como beneficiário directo.  Pela negativa, “intervenções que não visam curar” 
(diagnosticar, prevenir, debelar) doenças que atinjam o paciente, antes estão preordenação 
à prossecução de valores comunitários e supra individuais» (Comentário Conimbricense…, 
cit., anot. ao art. 150.º (§ 17).
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vias disso, a reivindicar a pertinência à categoria e ao regime das intervenções 
médico-cirúrgicas».

E o mesmo ilustre autor, na sua notável dissertação de doutoramento 
afirma:

«As dificuldades começam logo a minar o caminho quando se trata 
de identificar, em concreto, as experiências que devem, como tais con-
trapor-se à acção terapêutica e excluir-se do pertinente regime.  Já 
porque todo o tratamento médico comporta um coeficiente, mais ou 
menos explicito mas sempre incindível, de experimentação; já porquanto 
entre a intervenção inequivocamente terapêutica e a forma extremada 
de experimentação científica se situa todo um espectro de constelações 
intermédias que não podem catalogar-se como exclusivamente pertinen-
tes a qualquer das duas categorias.  A chamada “Heilversuch” mais não 
representará do que a expressão paradigmática da concorrência das 
duas qualificações.» 25

Critério decisivo e estrutural será sempre, a nosso ver, o da “finalidade 
terapêutica, requisito subjectivo, como vimos, do art. 150.º, exactamente por-
que toda a administração de medicamentos comporta, como se viu o seu 
coeficiente de experimentação.

Se o destinatário de tal intervenção é o próprio beneficiário, por via da 
patologia a que o tratamento se destina em primeira linha, não haverá que 
excluir esse tratamento ou intervenção do regime da tipicidade penal contido 
no art. 150.º do C. Penal.

E dizemos em primeira linha, porque pode concorrer com a finalidade 
terapêutica também uma finalidade experimental e científica (investigação 
curativa).

Ponto é, que a finalidade curativa seja prevalente para que, verificados 
os demais requisitos, se considere a intervenção médico-cirúrgica penalmente 
atípica.

Outro requisito, agora objectivo, do art. 150.º é o da observância das 
regras da arte médica, cuja violação é susceptível de causar o chamado erro 
médico (Ärztlichekunstfehler) que é genericamente considerado como “todo o 
erro em que incorre o médico no tratamento dos seus doentes” 26.

Trata-se, como bem pondera Costa Andrade, do mais parquinsoniano e 
instável dos momentos, um misto de objectivo-normativo e objectivo-descri-
tivo 27.  Na perspectiva deste autor o legislador português terá querido asso-
ciar a violação das leges artis à fase da execução do tratamento, enquanto 

25 COSTA ANDRADE, Consentimento e Acordo… cit. p. 468.
26 EBERHARD SCHMIDT Der Arzt im Strafrecht, Leipsig, 1939, 138, afirma peremptoriamente:«Jeder 

dem arzt in der arbeit am kranken unterlaufende fehler soll hier also als “kunstfehler” anges-
prochen werden».

27 COSTA ANDRADE, Comentário Conimbricence… cit. anot. ao art. 150.º (§ 25), p. 312.
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que a indicação médica que, em princípio, também integraria a própria obser-
vância das leges artis ad hoc se inscreverá do lado do estabelecimento do 
diagnóstico e da escolha da terapia 28.

Se, segundo o pensamento de G. Schwalm no seu estudo Zum Begriff 
und Beweiss des ärztlichen Kunstfehlers (Fest.  Bockelmann, 539 ss.) «o Kuns-
tfehler é um elemento normativo objectivo ou, na linguagem jurídico-penal, um 
elemento da factualidade típica, não um elemento de culpa» 29, somos levados 
a concluir que a área da violação das leges artis não é inteiramente coincidente 
com a do erro médico, pois pode haver violação das leges artis sem que, 
necessariamente, ocorra um Kunstfehler (erro médico) e nem todo o erro médico 
há-de ser consequência necessária de uma violação das leges artis.

Por outras palavras, a violação das leges artis é um conceito mais amplo 
e não inteiramente sobreponível ao do erro médico.

Do exposto deflui uma dúvida que requer resposta tão imediata quanto 
possível: coincide a violação das leges artis com a violação do dever de 
cuidado (Sorgfaltpflichtverletzung)?

Também aqui, pelo menos na doutrina germânica, as opiniões dividem-se.
Para Bockelmann é possível referenciar violações dos deveres de cuidado 

por parte do médico que não configuram uma violação das “leges artis” 30.
E o mesmo autor alemão faz notar que, por outro lado, nem todo o erro 

médico configura necessariamente uma Sorgfaltspflichtverletzung, dada a 
liberdade de escolha do método terapêutico.

Este entendimento, porém não tem merecido o aplauso da generalidade 
da doutrina que considera a violação das leges artis como «inobservância de 
qualquer dos diferentes deveres de cuidado que impendem sobre o médico 
na diversidade das circunstâncias, modalidades de acção e sucessivos está-
dios do iter terapêutico» 31.

O que, inequivocamente, se deve todavia realçar é que a observância 
das leges artis não tem de coincidir com o seguimento de determinada escola 
médica, uma vez que tal contrariaria frontalmente o princípio de liberdade do 
método terapêutico nem, como bem refere Paula de Faria, se determina pela 
referência a um standard de conhecimentos já alcançados sob pena de blo-
queio de toda e qualquer evolução 32.

28 COSTA ANDRADE, ibidem e também em Consentimento e Acordo…, p. 481, nota de rodapé 
345.

29 SCHWALM, apud COSTA ANDRADE, Consentimento e Acordo, p. 481.
30 PAUL BOCKELMANN, Strafrecht der Arztes, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1968, p. 432.
31 COSTA ANDRADE, Consentimento e Acordo, p. 482.
32 PAULA RIBEIRO DE FARIA, anot. ao art. 148.º do C. Penal (§ 15) in Comentário Conimbricence,… 

cit., 1.º vol., p. 266.
 Este é, aliás, um dos problemas dos chamados «protocolos médicos» ou guidelines de con-

dutas que visam melhorar e uniformizar as práticas médicas, desenvolvidas a partir de 
experiências de especialistas conceituados, revisões literárias, pesquisa científicas, etc., mas 
que, com alguma frequência, se deixam ultrapassar pelos novos avanços e descobertas da 
ciência médica.
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O art. 150.º do Código Penal tem como agente o médico ou “pessoa 
legalmente autorizada”.  Só as intervenções e tratamentos realizados por tais 
agentes, desde que obedeçam aos restantes requisitos assinalados no supra 
— citado normativo, não se consideram ofensas à integridade física, sendo, 
portanto, penalmente atípicos.

Por médico deve entender-se não apenas o licenciado em Medicina, isto 
é, habilitado com um curso superior médico-cirúrgico, oficialmente reconhecido 
como tal mas, nos termos do disposto no art. 8.º do Estatuto da Ordem dos 
Médicos (Dec.-Lei 282/77, de 5 de Julho), aquele que estiver inscrito na 
referida Ordem, visto que, em face de tal inciso legal, o exercício da Medicina 
está condicionado àquela inscrição.

O Código refere-se também, no preceito em análise, “à pessoa legalmente 
autorizada” e, como tal, deverá ser entendido o pessoal de enfermagem e 
outros técnicos de saúde com competência para ministrar substâncias medi-
camentosas e intervir no organismo humano, mediante exercício autorizado 
por entidade pública com poderes de tutela.

Também relativamente a este elemento, Rui Pereira considera não ser 
o mesmo um requisito de delimitação negativa do tipo em toda a sua exten-
são afirmando:

Se alguém levar a cabo a intervenção ou tratamento sem a neces-
sária autorização legal mas com fim curativo o seu comportamento não 
será típico desde que o fim prosseguido haja sido alcançado.  Nessa 
hipótese, o agente terá provocado uma diminuição de risco e a sua 
conduta será atípica.  O que não obsta, evidentemente, a que seja puní-
vel pela comissão do crime de usurpação de funções previsto no n.º 2 
do art. 400.º do Código Penal 33.

Sem pôr em causa a afirmação de tão ilustre penalista, afigura-se-nos 
que a mesma carece de alguma reflexão que vise torná-la mais clara!

Cremos que uma intervenção de índole cirúrgica ou um tratamento medi-
camentoso levado a cabo por um leigo, ainda que com finalidade curativa, 
preencherá sempre o tipo de ofensas à integridade física, sem prejuízo de 
ver excluída a sua ilicitude por força do consentimento do ofendido ou, even-
tualmente, pelo direito de necessidade (estado de necessidade justificante).  
Eventualmente e tratando-se v. g. de situações corriqueiras, isto é, de pequena 
gravidade, o tratamento ministrado por “não médico ou pessoa legalmente 
autorizada” será atípico por via da própria adequação social, desde que, 
naturalmente, com o consentimento do próprio paciente 34.

33 RUI PEREIRA, Introdução ao Estudo da Medicina Legal, vol. I, da autoria de LESSEPS REYS e 
RUI PEREIRA, AAFDL, 1990, p. 37/38.

34 O consentimento do paciente, cuja falta, no caso dos tratamentos e intervenções médicas, 
não configura no nosso ordenamento jurídico-penal, o delito de ofensas à integridade física, 
mas antes o tipificado no art. 154.ºdo Código Penal (intervenções e tratamentos médico-cirúr-
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Na verdade, ninguém se lembrará de imputar um crime de ofensas à 
integridade física, àquele que, mesmo sem ser médico ou enfermeiro, trata 
um familiar ou um amigo de uma constipação, dá-lhe um apirético para a 
febre ou um analgésico para cefaleias ou lhe extrai um espinho encravado, 
sem recurso à intervenção de estabelecimento hospitalar ou de profissional 
de saúde.  É o que traduz a expressão social “medicina caseira!”.

A consecução do fim prosseguido, só por si, não se nos afigura suficiente 
para excluir a tipicidade das ofensas á integridade física, salvo para quem 
perfilhe a teoria do resultado (Erfolgstheorie), o que não é o nosso caso, nem 
parece ser o da doutrina nacional maioritária!  Certo que no caso de ter ine-
xistido uma lesão do corpo ou o agravamento da saúde do paciente, não 
haverá preenchimento do tipo legal de tal delito e, destarte, poderá ser-se 
levado a concluir pela atipicidade da intervenção.

Porém, haverá que ter em conta que, mesmo nos casos de inexistên-
cia de agravamento da saúde, antes tendo resultado a sua melhoria, poderá 
ter ocorrido lesão corporal, um ferimento, uma cauterização, por exemplo, 
sem olvidar que o conceito das ofensas à integridade física é um conceito 
normativo (Normativerbegriff), não dependendo da aparência ou da exten-
são da lesão, pelo que uma injecção ou uma punção traduzem-se numa 
ofensa, se não concorrer qualquer causa de exclusão de tipicidade ou da 
ilicitude.

O que poderá verificar-se é, em nossa opinião, a inexistência de um 
desvalor de acção, o que, a aceitar-se tal tese, poderá traduzir-se na impos-
sibilidade de imputação objectiva, segundo, v. g., Taipa de Carvalho que 

gicos arbitrários), na intervenção realizada por não médico, constituirá, sem dúvida, ofensa 
á integridade física, se resultar lesão corporal ou agravamento da saúde, que apenas pode 
ver excluída a ilicitude, nos termos gerais, maxime nos dos arts. 38.º e 39.º do CP (consen-
timento do lesado, efectivo ou presumido).

 Porém, para efeitos de adequação social e, portanto, para ser considerado atípico, não se 
concebe a realização da medicina caseira contra ou sem consentimento do doente, ressal-
vadas as situações em que não é possível a expressão deste e em caso de premente 
necessidade, pois num comportamento que reivindica de se mover na ordem social estabe-
lecida, isto é, respeitando os valores sociais aceites em dado momento histórico, não é 
concebível a violação da livre autodeterminação do paciente sobre o seu próprio corpo, a 
sua freien Bestimungsrechts über seinem Körper.

 Note-se, ainda, que esta posição sobre a adequação social não é uniforme na dogmática 
penal, embora seja maioritária, pois, mesmo entre os que atribuem relevância jurídico-penal 
a esta figura, há quem considere a adequação social uma causa de atipicidade, uma 
causa de justificação ou, até, simples critério de aferição da ilicitude ou critério herme-
nêutico (sobre este tema, indispensável a excelente dissertação de Doutoramento de 
MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, A Adequação Social da Conduta no Direito Penal (ou o 
valor dos sentidos sociais na interpretação da lei penal), Teses, Publicações Universidade 
Católica, 2005, especialmente a pgs. 473-500 e também o estudo de CÂNCIO MELIÁ, La 
teoría de la Adecuación Social en Welzel, in ADPCP, T. XLVI fasc. II (Mayo-Agosto), 1993, 
pp. 697-729.

 É sabido que o próprio Welzel modificou, várias vezes, a sua concepção sobre a adequação 
a adequação social, navegando entre a atipicidade e justificação, como se pode ver no 
bosquejo histórico efectuado no estudo de CÂNCIO MELIÁ que se deixou citado.
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defende que a imputação jurídico-penal do resultado á acção pressupõe, no 
mínimo, o desvalor desta 35.

Mesmo para quem perfilhe a teoria, defendida, entre nós, como é sabido, 
por Figueiredo Dias, do tipo de ilícito, como o ilícito tipicamente cunhado, a 
cristalização da ilicitude no tipo, a ilicitude não se confunde com a tipicidade, 
antes se verificando autonomia dogmática, sistemática e político-criminal de 
ambas as categorias 36 37.

Todas estas situações não devem ser previamente delimitadas pois, como 
bem refere Costa Andrade, têm tendência para a centrifugicidade e para a 
dispersão, tanto no plano das soluções como no da fundamentação, depen-
dendo assim da avaliação casuística dos contornos concretos da situação. 38

Desta forma, e após tudo o que ficou dito, haverá que concluir que o 
art. 150.º, n.º 1, do Código Penal constitui para os médicos e profissionais de 
saúde competentes e zelosos, em atenção ao carácter eminentemente social 
e nobre, mas também eivado de riscos, da sua profissão, um verdadeiro arco 
protector de oiro, peça da joalharia jurídica portuguesa que os isola de qual-
quer equiparação ao faquista de que falava Karl Binding, e, por isso, de 
qualquer agressão à dignidade desses cireneus compassivos do calvário 
humano, na expressiva afirmação de Miguel Torga.

35 A. TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal, Parte Geral (Vol. II), Teoria Geral do Crime, PUC, Porto, 
p. 114.

36 Na verdade, já EDUARDO CORREIA ensinava que « para ser criminalmente antijurídica precisa, 
pois, toda a relação social de ser típica, mas não será criminalmente ilícita necessariamente 
uma relação só por ser formalmente típica.

 É que a tipicidade é só expressão da ilicitude enquanto se considera um primeiro momento 
de valoração em que ela se esgota, ou seja, a consideração dos valores ou interesses jurí-
dicos que devem ser protegidos pelo direito penal»

 E, mais á frente, o mesmo saudoso Professor de Coimbra acrescentava.: «Daí que a ilicitude 
de uma conduta que resulta da sua subsunção formal a um tipo legal de crime possa ser 
ilidida pela existência de determinadas circunstâncias que, na valoração total da conduta a 
excluem» (EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, c/col. de Figueiredo Dias, I, Almedina, Coimbra, 
p. 311).

37 Por sua vez, TAIPA DE CARVALHO afirma: « A circunstância de o juízo de ilicitude criminal sobre 
um facto concreto obrigar á consideração quer da tipicidade do facto (da sua subsunção ou 
coincidência com a factualidade típica), quer das causas de justificação (i. é., da sua inexis-
tência) em nada se opõe á afirmação da autonomia dogmática, político-criminal, sistemática 
e jurídico-processual da tipicidade face à ilicitude » (op. cit., na nota 34, p. 49).

38 COSTA ANDRADE, Consentimento e Acordo, p. 429 ss.


