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Se olharmos para a génese da perda de chance, concluímos que o instituto 

surgiu, primeiramente, em França, em finais do século XIX, e foi, 

posteriormente, alastrando-se a outros países, como é o caso de Itália e 

Espanha. 

 

Importa referir, a este respeito, que é entendimento maioritário, quer da 

doutrina, quer da jurisprudência, que a aplicação do regime da 

responsabilidade civil contratual é visto como sendo o mais justo e adequado 

para aferir a responsabilidade eventualmente existente, quando os cuidados de 

saúde são prestados por estabelecimentos de saúde privados.  

  

O dano de perda de chance, que é objecto de indemnização, não é o dano final, 

mas o dano avançado, constituído pela perda de oportunidade que deve 

ser aferida em relação à chance perdida e que não pode ser superior, nem 
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igual, à quantia que seria atribuída ao lesado, caso se verificasse a existência 

do nexo causal entre o facto e o dano final (v. Ac. STJ, 04.07.2013, CJ-STJ-

248, Ano XXI, TII, p. 135). 

 

Registe-se, ainda, que podem existir dois tipos de dano de perda de chance.  

 

Um dos quais que decorre da lesão de um direito ou bem juridicamente 

protegido, existente no património do lesado que em si é possuidor da 

oportunidade de obtenção de um resultado favorável, e oportunidade 

essa que com a lesão causada adequadamente se perde.  

 

Existindo, ainda, um outro tipo de dano, que consiste na perda de uma 

oportunidade, por omissão da conduta devida do agente, de  - se tivesse 

sido realizada - adequadamente se evitar um resultado desfavorável 

para um direito ou um bem do património do lesado e juridicamente protegido, 

omissão essa que é ilícita e culposa.  

 

Aqui, neste subtipo de dano de perda de chance insere-se, de forma clara, a 

responsabilidade médica, em que, por falta de devido tratamento ou exame de 

diagnóstico - que segundo as leges artis aplicáveis era de todo aconselhável que 

ocorresse - se vem a verificar uma lesão na integridade física ou psíquica do 

doente, ou, em casos mais extremos, até a sua morte, que de outro modo, teria 

a probabilidade de não ocorrer. 

 

A este respeito, veja-se o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no 

seu Acordão de 02.11.2017, relativo ao processo 23592/11.4T2SNT). 
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No mesmo sentido, escreveu Diana Antão Seabra a este respeito o seguinte: 

A  análise da figura, deparar-nos-emos sempre - e inarredavelmente -, com 

duas certezas facilmente descortináveis: a de que havia uma possibilidade de 

se atingir o resultado desejado e a de que essa oportunidade se perdeu ou 

se viu diminuída devido à intervenção de um terceiro. Mas se este não 

interviesse, tomaríamos como certa a produção do resultado favorável? A 

aleatoriedade com que decorrem os fatos, não nos permite responder positiva 

ou automaticamente. É que se, por um lado, podemos afirmar, com certeza, 

que existia aquela possibilidade - aquela chance -, por outro, não podemos 

dizer, com a mesma certeza, que, sem a tal intervenção, se alcançaria o 

resultado final, isto é, “existe sempre uma parcela de incerteza relativa à 

imperscrutabilidade de qual teria sido o curso dos acontecimentos não fosse 

o acto eventualmente gerador de responsabilidade.”  

(…) Não  basta a identificação de uma chance séria, consistente e pessoal e 

que seja merecedora de tutela jurídica para que todo e qualquer acto que 

importe a sua destruição constitua fundamento de responsabilização da 

pessoa causadora dessa destruição.É indispensável que a eliminação 

definitiva das (ou de algumas das) possibilidades de o resultado final (que 

não chega a concretizar-se) se vir a verificar seja causado por um 

comportamento de terceiro susceptível de gerar a sua responsabilidade. 

Constituindo a responsabilidade civil por factos ilícitos a regra, à luz do 

disposto no n.º 2 do art. 483º, a ressarcibilidade da perda de uma chance 

pressuporá, assim, que se demonstre que a pessoa – que, através da sua 
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actuação, determinou a destruição das chances (no que vai contida a prova 

do dano e do nexo causal) – actuou de forma ilícita e culposa.» (in cadernos 

da Justiça) (v. O Erro de Diagnóstico e a chance perdida: A Responsabilidade 

médica na era da Tecnologia e dos Cortes Orçamentais). 

 

Apesar de a maioria da jurisprudência sobre este tema ser proferida no 

âmbito de processos de responsabilidade civil dos advogados, cada vez mais 

ganha força este entendimento aplicado ao instituto da responsabilidade civil 

médica, e não creio que seja difícil prever que nos próximos anos aumentará 

as decisões aplicadas a negligência médica com base na perda de chance. 
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