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O conceito de negligência médica não é linear, desde logo, porque a lei, de facto, 

não define este conceito, como também não define o conceito de erro médico.  

Sendo certo que, no Código Penal, não está tipificado o crime de negligência 

médica nem tão pouco este código define ou densifica o conceito de erro médico, 

acrescendo, também, que, no âmbito civil, e em especial para efeitos de acções 

do foro cível, estes conceitos não se encontram também previstos, aplicando-se, 

assim, as regras gerais da Responsabilidade Civil, quer contratual quer extra 

contratual. 

Feitas estas considerações prévias,  diria que o médico, conforme o entendimento 

por parte dos tribunais, deve actuar de acordo com os deveres de cuidado, com 

a perícia e os conhecimentos compatíveis com os padrões pelos quais se regem 

os médicos sensatos, razoáveis e competentes do seu tempo, exigindo-se-lhe 

que actue com aquele grau de cuidado e competência que é razoável esperar de 
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um profissional do mesmo ofício (especialista ou não especialista), agindo em 

semelhantes circunstâncias. 

 

Por seu turno, e relativamente ao erro médico, podemos entender, na esteira do 

que sido escrito a esse respeito, tratar-se o mesmo da conduta inadequada, 

resultante da utilização de uma técnica médica e/ou terapêutica incorrecta, que 

se revele lesiva para a saúde, vida ou bem-estar de um paciente, que se 

caracteriza por uma imprudência, por uma imperícia ou por uma negligência. 

 

A imprudência, de facto, ocorre quando o médico faz o que não deveria ter 

feito, ou porque não tinha habilitação para isso, ou porque não tinha meios para 

fazê-lo. Imperícia trata-se de fazer mal o que deveria ser bem feito. E a 

negligência, no fundo, é deixar de fazer o que deveria ter sido feito, por 

omissão. 

 

Mas, no Código Penal português, como se disse, não está previsto o crime de 

negligência médica, nem o conceito de erro médico, por isso, dependendo das 

consequências que a acção clínica tenha tido para o paciente, a conduta pode 

subsumir-se em várias disposições diferentes, como por exemplo, ofensas à 

integridade física e homicídio por negligência.  

 

Para se preencher o tipo de ilícito criminal de “negligência médica”, é necessária 

a existência de uma conduta negligente do médico, que, no fundo, configure a 

violação de deveres objectivos de cuidado, - que procurem evitar a lesão- e, por 

isso, apenas o erro médico que seja uma violação das leges artis -  regras de 

know-how, nascidas da experiência, acatadas pela ciência médica num 
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determinado momento histórico, estabelecendo modos de actuação padronizados 

e que se destinam a preservar um padrão de qualidade que evite lesões de bens 

jurídico, por terem em atenção as melhores práticas médicas conhecidas -, pode 

integrar-se no tipo de crime de ofensas à integridade física ou vulgarmente 

conhecida por negligência médica. 

No âmbito da responsabilidade civil, já é mais fácil configurar-se o erro médico 

como a violação das leges artis aplicáveis, e, por isso, sendo um facto ilícito e, 

assim, gerador de responsabilidade civil e respectiva indemnização. 

Em jeito de conclusão, importa atentar e reter a ideia fundamental de que nem 

todos os erros médicos configuram negligência médica punida criminalmente, 

mas, havendo negligência médica, existirá, certamente, erro médico. 
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