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RESUMO: Tendo sido divulgada recentemente uma interpretação da Lei de Saúde Mental 

defendendo que esta permite a administração de electroconvulsivoterapia contra a vontade de 

utentes internados compulsivamente, debate-se o enquadramento legal da 

electroconvulsivoterapia na Lei de Saúde Mental 36/98 de 24 de Julho. 
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ABSTRACT: Recent interpretations of the Mental Health Act argue that it allows 

electroconvulsive therapy against the will of compulsory admitted patients.  The legal 

framework of electroconvulsive therapy in Portuguese law is discussed. 

 

KEYWORDS: Electroconvulsive therapy, mental health act, patients rights. 
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A electroconvulsivoterapia (ECT) é um tratamento somático de doenças mentais caracterizado 

pela provocação de crises convulsivas generalizadas autolimitadas, e com mecanismo de acção 

ainda desconhecido. Desenvolvida em 1938, foi modernizada ao longo dos últimos setenta e seis 

anos, e utiliza hoje aparelhos de ECT monitorizados em condições de anestesia geral e 

relaxamento muscular. Nos últimos anos, estes novos modelos de máquinas de ECT levaram a 

um recrudescimento da utilização desta técnica a nível mundial, sendo que Portugal não tem sido 

excepção. 

O número crescente de doentes submetidos a esta técnica levanta questões éticas e legais, quanto 

à possibilidade de o utente ser forçado a ser submetido a ECT contra a sua vontade. O correcto 

conhecimento do enquadramento legal da ECT é fundamental, para respeitar o direito do utente, 

bem como para prevenir complicações legais para médico e instituição que pratiquem a ECT. 

No seu relatório final sobre consentimento informado, em 2009, a Entidade Reguladora da Saúde 

por mais que uma vez aborda este tema, dando como exemplo a seguinte afirmação que sumariza 

o enquadramento legal da ECT na Lei de Saúde Mental: 

“A Lei de Saúde Mental exige o consentimento escrito para a prática de 

electroconvulsoterapia (…)” (p. 38, ver bibliografia) 

Recentemente, apareceram publicamente opiniões de profissionais responsáveis e de referência, 

defendendo que a Lei de Saúde Mental permitirá a realização de ECT sem prévio consentimento, 

a utentes internados compulsivamente, independentemente da gravidade da sua patologia ou 

perigosidade do mesmo. Os defensores desta ‘electrocompulsivoterapia’ argumentam com o 

número 3 do artigo 11º da Lei de Saúde Mental de 1998, que no seu fraseado regista: 

O internado tem o especial dever de se submeter aos tratamentos medicamente indicados, 

sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 5.º 
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Como o nº2 do artigo 5º refere as condições em que se faz a psicocirurgia, isto é interpretado 

como uma ‘excepção’ para a psicocirurgia. Dado que esta ‘excepção’ não refere a ECT, os 

defensores da ‘electrocompulsivoterapia’ concluem que o médico está autorizado a fazer ECT 

contra a vontade de um utente internado compulsivamente. 

Esta conclusão está errada, por diversos motivos: porque é uma interpretação errada da lei; 

porque não é uma excepção à psicocirurgia; e porque a ECT é excepcionada noutro artigo e por 

outros meios. Vejamos estes motivos. 

 

O espírito e a letra da lei 

Segundo o Código Civil, no seu artigo 9º, a interpretação da lei não precisa cingir-se ao que está 

escrito na lei, mas ‘reconstruir a partir desta o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta 

a unidade do sistema jurídico’. Isto significa que a interpretação deve seguir aquilo a que se 

convenciona chamar ‘o espírito da lei’, mas sempre dentro da sua unidade, e nunca em detalhes 

isolados. 

Para além disso, o mesmo artigo 9º limita esta interpretação da lei, exigindo uma correspondência 

verbal entre a interpretação dada à lei, e o que está escrito na mesma. Da mesma maneira, o artigo 

9º pressupõe a exigência de que o legislador seja visto como tendo exprimido a sua intenção de 

forma inequívoca e consagrou a soluções mais acertadas. A interpretação dada ao número 3 do 

artigo 11º da Lei de Saúde Mental viola todos estes princípios.  

Em primeiro lugar, porque isola arbitrariamente um detalhe da Lei de Saúde Mental, ignorando o 

que se encontra expresso no resto desta Lei. Esquece-se, por exemplo, de referir o que dizem os 

números 1 e 2 do mesmo artigo 11º, e de avaliar se nos mesmos se encontra contradição com a 

interpretação dada (como ocorre no número 1). 

Em segundo lugar, a referida interpretação reconhece que o número 3 do artigo 11º não fala em 

ECT, pelo que assume que não existe qualquer correspondência verbal entre a lei e a 

interpretação dada. Vai assim contra a letra da lei. 
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Por último, vai ainda contra o espírito da lei porque, como veremos, esta define em mais que um 

local que o utente de saúde mental, internado compulsivamente, não pode ser obrigado a 

submeter-se a ECT contra a sua vontade. Não pode por isso ser esgrimido contra este princípio 

uma interpretação espúria de um detalhe isolado e arbitrariamente descontextualizado. Também 

falha qualquer argumentação que se baseie numa Lei de Saúde Mental ‘ambígua’, ‘contraditória’, 

ou ‘pouco clara’; não só porque de facto não o é, como porque isso vai contra a exigência legal 

de considerar que o legislador se exprimiu inequivocamente. 

 

A ECT como excepção 

Para se considerar que não existe excepção para a ECT nos ‘tratamentos medicamente indicados’, 

temos de questionar primeiro se esta pode ser incluída nesses tratamentos a que o utente tem o 

dever de se submeter pelo número 3 do artigo 11º. 

E para isso temos de recorrer ao resto da Lei de Saúde Mental, nomeadamente ao seu artigo 5º, 

que define os direitos do utente de saúde mental. Neste artigo, entre outros direitos, encontra-se 

expresso na sua alínea c.) o direito de  

Decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas e terapêuticas propostas, salvo 

quando for caso de internamento compulsivo (…) 

É esta alínea do artigo 5º que abre a excepção aos direitos do utente, permitindo o ‘especial dever 

de se submeter aos tratamentos medicamente indicados’ referido no número 3 do artigo 11º. 

Mas a este direito adiciona-se a alínea seguinte, a alínea d.): 

Não ser submetido a electroconvulsivoterapia sem o seu prévio consentimento escrito. 

Repare-se que esta alínea d.) exclui a ECT das ‘terapêuticas propostas’ que a alínea c.) reconhece 

que o utente terá de aceitar em caso de internamento compulsivo. Ou seja, quando chegamos ao 

número 3 do artigo 11º, à obrigação do utente internado compulsivamente se submeter aos 
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‘tratamentos medicamente indicados’, estes não incluem a ECT por força da excepção da alínea 

d.) do número 1 do artigo 5º.  

A única excepção para o consentimento informado para a ECT é reconhecida no número 3 do 

artigo 5º, autorizando a substituição da vontade do utente pelo seu representante legal, para 

obtenção do consentimento informado, no caso do utente apresentar falta de discernimento. (De 

notar que ‘falta de discernimento’ não é o mesmo que ‘ausência de consciência mórbida’, pois 

para ser questionada a consciência mórbida de um estado mental tem de se admitir que existe 

discernimento para vivenciar esse estado mental.) 

Este direito é depois reforçado no número 1 do artigo 11º (repare-se que este artigo é o mesmo 

cujo número 3 é usado para justificar a ‘electrocompulsivoterapia’): 

O internado mantém os direitos reconhecidos aos internados nos hospitais gerais. 

Pressupõe-se aqui que os internados nos hospitais gerais incluem os utentes de saúde mental, e os 

seus direitos, dado que na Lei de Saúde Mental se preconiza, na alínea c.) do número 1 do artigo 

3º, que 

O tratamento de doentes mentais em regime de internamento ocorre, tendencialmente, em 

hospitais gerais. 

A descontextualização arbitrária do número 3 do artigo 11º fica assim ferida pela contradição 

com o número 1 do mesmo artigo, que reforça em conjunto com os demais artigos uma opinião 

contrária à defesa da ‘electrocompulsivoterapia’. 

 

Regrando a ‘excepção’ 

Então qual é a ‘excepção’ imaginada pela interpretação dada ao número 3 do artigo 11º? Segundo 

o Dicionário de Lìngua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa, define-

se ‘excepção’ como o acto de exceptuar ou excluir, ou seja, de isolar um elemento removendo-o 

do conjunto de objectos ou regras, sendo juridicamente utilizado com o mesmo significado de 
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‘excepto’. Isto significa que o referido número 2 do artigo 5º é lido pelos defensores da 

‘electrocompulsivoterapia’ com o significado de ‘o internado tem o especial dever de se 

submeter aos tratamentos medicamente indicados, excepto psicocirurgia’. 

A excepção legal vem prevista no artigo 11º do Código Civil, que afirma que  

As normas excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação 

extensiva. 

Isto significa que não se pode aplicar qualquer analogia legal à presumida excepção do número 3 

do artigo 11º, logo não podemos incluir a ECT na interpretação da excepção por analogia com a 

psicocirurgia. Além disso, a interpretação extensiva é feita de acordo com o espírito de quem 

legislou, que apenas pretende condicionar o uso de psicocirurgia e não fazer qualquer reparo ao 

uso de outros tratamentos. Por isso, a interpretação extensiva de uma excepção deve ser positiva e 

específica, ou seja, ater-se apenas ao que é referido e incluído na excepção. Ao que ficou por 

referir, deve ser ignorada a excepção, e aplicar-se apenas o que estiver escrito na lei. 

Ora, existindo proibição de submeter um utente a ECT sem o seu prévio consentimento escrito, 

não pode a interpretação de uma excepção alheia vir negar essa proibição. Cito, a título de 

ilustração, a seguinte frase do acórdão SA220020430026797 de 30 de Abril de 2002 da 2ª Secção 

do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa, a respeito de assunto similar: 

“Se a lei tem várias alíneas, não é lícito chegar a uma interpretação que as torne inúteis.” 

Contudo, esta discussão é estéril, pois o referido número e artigo nem sequer constitui uma 

excepção legal, dado que apenas ressalva condicionalismos ao disposto no número 3 do artigo 

11º, nomeadamente o facto de que os ‘tratamentos medicamente indicados’, no caso da 

psicocirurgia, devem ser efectuados segundo as regras expostas no número 2 do artigo 5º, 

nomeadamente: 
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A realização de intervenção psicocirúrgica exige, além do prévio consentimento escrito, o 

parecer favorável de dois médicos psiquiatras designados pelo Conselho Nacional de 

Saúde Mental. 

Não existe pois qualquer excepção, pois o número 2 do artigo 5º não exclui a psicocirurgia dos 

‘tratamentos medicamente indicados’, apenas obriga o médico a obter consentimento informado 

do utente e o parecer favorável escrito de dois médicos nomeados pelo Conselho Nacional de 

Saúde Mental. 

Mas a ECT está exceptuada, de forma estrita e positiva, na alínea d.) do número 1 do artigo 5º, 

conforme revisto atrás. E esta excepção reveste, não a forma de liberdade de decisão, mas a 

forma de direito individual. 

 

O primado do direito 

Quis o legislador que ficasse escrito, de forma individualizada, que a ECT não pode ser imposta 

ao doente, independentemente do regime de internamento em que este se encontrar. Estando 

definido como direito, deixa de ser possível ao doente decidir se pretende aceitar ou recusar o 

tratamento, pois o direito é inalienável pelo próprio. Mesmo que fosse possível a alienação de um 

direito pelo utente, estaria proibida ao médico a prescrição da ECT contra a vontade do utente, 

pois o direito é inviolável por terceiros. Estas duas características dos direitos individuais, 

encontram-se protegidas na Constituição da República Portuguesa. 

Contudo, a Lei de Saúde Mental preconiza no número 4 do seu artigo 8º, que 

As restrições aos direitos fundamentais decorrentes do internamento compulsivo são as 

estritamente necessárias e adequadas à efectividade do tratamento e à segurança e 

normalidade do funcionamento do estabelecimento (…). 

O que se pretende debater, é se existe aqui fundamento legal para aplicar a ECT de forma 

compulsiva. E para que isso fosse possível, era necessário que, após a privação da liberdade e 
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submissão do utente a tratamento hospitalar, persistissem perigos para o doente, para terceiros, ou 

para bens, e esses perigos apenas pudessem ser prevenidos pela ECT. 

O facto é que a privação da liberdade do utente, através do internamento, e posterior submissão a 

tratamento farmacológico, ou a regimes de restrição física ou de espaço, sob vigilância de 

equipas profissionais, é considerada suficiente para se considerar atenuada a perigosidade do 

utente, sendo esta privação de liberdade a única violação de direitos dos portadores de anomalia 

psíquica reconhecida pela Constituição da República Portuguesa. Não persiste por isso qualquer 

excedente de perigosidade que justifique a ‘electrocompulsivoterapia’. 

A Constituição da República Portuguesa define que os direitos só podem ser suspensos em caso 

de estado de sítio ou estado de emergência (número 1 do artigo 19º), ou restringidos nos casos 

previstos na lei, limitando-se ao necessário para salvaguardar outros direitos protegidos pela 

Constituição (número 2 do artigo 18º). Está prevista apenas a privação da liberdade aos 

portadores de anomalia psíquica, dentro das condições previstas na lei, para internamento em 

estabelecimento hospitalar, por ordem judicial (alínea h.) do número 3 do artigo 27º). Mesmo no 

caso de medidas de segurança, como é o caso de pena de internamento em estabelecimento 

prisional com anexo psiquiátrico, a pena não pode preconizar a perda de direitos civis (número 4 

do artigo 30º), pelo que o condenado à medida de segurança mantém os seus direitos 

fundamentais (número 5 do artigo 30º). 

 

Diga não à ‘electrocompulsivoterapia’ 

De tudo o que aqui foi exposto, podemos concluir que a Lei de Saúde Mental apenas permite a 

privação da liberdade no internamento compulsivo, considerando-se assim a perigosidade 

suficientemente reduzida. Não se justifica que a ECT possa ser imposta a um utente internado 

compulsivamente, independentemente da gravidade do seu quadro. 

Não se pode interpretar de forma incorrecta um detalhe da lei, para tentar validar o indefensável. 

A letra e o espírito da lei, seja da Lei de Saúde Mental, seja da Constituição da República, 
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preconizam que o utente de saúde mental tem o direito inalienável e inviolável de não ser 

submetido a ECT sem o seu prévio consentimento escrito, como vem reconhecido em diversas 

fontes (como o Relatório Final sobre Consentimento Informado da Entidade Reguladora de 

Saúde). O que tem, como consequência, a proibição legal de a ECT poder ser proposta por um 

médico contra a vontade de um utente.  

A ECT não pode ser incluída genericamente nos ‘tratamentos medicamente indicados’ referidos 

no nº 3 do artigo 11º, pois isso violaria os direitos do utente. Apenas é possível fazer ECT sem 

prévio consentimento escrito se o tratamento for fundamental para evitar que a progressão da 

doença ponha em risco a vida do utente, sendo irrelevante se isso ocorre sob tratamento 

compulsivo ou voluntário. Por todos estes motivos, a ‘electrocompulsivoterapia’ não tem 

qualquer fundamento legal e deve ser abandonada a sua defesa: excepções imaginárias não 

possuem validade legal. 
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