
Comentários críticos ao parecer do CNEDM 

 1 - Ante a perspetiva de falta de meios (camas, ventiladores, recursos 

humanos) nas unidades de cuidados intensivos para enfrentar a pandemia, 

foi divulgado na imprensa um parecer do CNEDM (Conselho Nacional de Ética 

e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos) com “recomendações de 

natureza ética” para cenários de “medicina de catástrofe” (disponível no 

blogue Covid-19, Direito Penal e Filosofia Do Direito). 

  Tais recomendações destinam-se a nortear o estabelecimento de prioridades 

na triagem dos doentes quando os meios disponíveis não bastem para atender 

a todos os necessitados. 

  Orientando os comportamentos do pessoal médico em situações de conflito 

entre vidas, são inegáveis as implicações jurídicas deste tipo de 

pronunciamentos. Intrinsecamente jurídicas, tais orientações não podem ser 

tratadas como se operassem num espaço livre de Direito, antes merecendo 

escrutínio atento pelo qual se comprove a sua admissibilidade à luz dos 

critérios constitucionais e legais pertinentes e à luz dos princípios basilares 

da essencial dignidade da pessoa humana e do Estado de Direito democrático. 

  2 - Nos termos do ponto 4 das “Recomendações relativa[s] a serviços de 

medicina intensiva”, os recursos devem ser reservados aos pacientes com 

“maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento”. Logo a seguir, 

dispõe-se que “[s]alvar mais vidas e mais anos de vida é consistente, tanto 

com perspetivas éticas utilitárias que enfatizam os resultados baseados no 

bem comum, quanto, com visões não-utilitárias, que prevalecem nos médicos 

portugueses, que enfatizam o valor único de cada vida humana.” 

  Embora pouco claro, parece retirar-se do texto um critério de preferência 

quantitativo e outro qualitativo: no confronto entre vidas, deve preferir-se o 

maior número; tratando-se de uma vida contra outra, deve preferir-se aquela 

em relação à qual haja a perspetiva de perdurar mais anos. No entanto, não 

se vê que o primeiro critério tenha autonomia no presente contexto: a 

preservação de um maior número de vidas só pode resultar de se preferir, 



caso a caso, a vida em relação à qual haja superiores possibilidades de 

salvamento. 

  De todo o modo, ambos os critérios, quando formulados como orientações 

abstratas, têm sido rejeitados pelo pensamento jurídico nacional e dos países 

mais próximos da nossa tradição, por atentarem contra a essencial e igual 

dignidade da pessoa humana, da qual decorre o valor equivalente de todas as 

vidas, que não podem ser sacrificadas ao abrigo do direito de necessidade, 

independentemente do seu número ou do “valor vital”, para utilizar um 

conceito de triste memória (artigos 1.º e 24.º da Constituição). 

  O princípio da imponderabilidade do bem vida impede a formulação de 

critérios de decisão (a que os médicos estejam vinculados) estabelecidos por 

referência a fatores discriminatórios como a idade, a cor da pele, a utilidade 

social do paciente ou outro equivalente. Sem prejuízo de algum desses fatores, 

como a idade, poder ser relevante indiretamente (para comparar as 

probabilidades de sucesso do tratamento para cada paciente), os critérios que 

os erijam como decisivos por si não serão válidos.  

   3 - Por outro lado, o critério atendível da eficácia do tratamento ou da 

capacidade de sobrevivência, que poderá ter em conta fatores como a idade e 

patologias prévias do doente, terá de ser conjugado com um outro: a 

necessidade do próprio tratamento para garantir a sobrevivência. Se, num 

caso de conflito, socorrer o doente mais idoso ou que tem uma patologia prévia 

for condição do seu salvamento e o socorro alternativo a um doente mais 

jovem e sem patologia for apenas indicado para promover uma recuperação 

mais rápida, a preferência, na perspetiva de uma colisão de direitos e da 

relevância constitucional do direto à vida, deve ser dada ao primeiro doente. 

  Nenhum comportamento médico penalmente típico (como, por exemplo, o de 

desligar a “máquina” que mantém vivo o paciente adulto para a ligar a um 

paciente jovem apenas porque a este restam, segundo se presume, mais anos 

de vida) estará justificado, seja por direito de necessidade ou conflito de 



deveres, a não ser que o doente ao qual a “máquina” está ligada já não tenha 

possibilidades efetivas de recuperação. 

  Ora, no ponto 6 do Parecer, rejeitam-se os critérios de prioridade que 

atendam à ordem de chegada do pedido de admissão ou do ingresso nos 

serviços de urgência hospitalar. Conjugando esta rejeição tanto com o ponto 

4, já referido, como com a admissibilidade da “limitação ou suspensão da 

ventilação controlada ou assistida, ou a extubação endo-traqueal ou da via 

não-invasiva” no ponto 12, e de “decisões de suspensão de atitudes curativas” 

no ponto 14, parece admitir-se a interrupção dos processos de tratamento de 

pacientes já ligados a ventiladores para os substituir por pacientes chegados 

posteriormente. 

  Se esta orientação abranger a possibilidade de interromper o tratamento de 

pacientes com possibilidades efetivas de sobrevivência, mesmo que menores 

do que as hipóteses de sobrevivência do paciente acabado de chegar, a 

orientação é igualmente inadmissível à luz da Constituição e do Código Penal, 

por atribuir maior relevância ao dever de salvar do que ao dever de não matar. 

Na verdade, tem reunido consenso, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, a prevalência de princípio do dever de omissão (no caso, de 

interrupção do tratamento do paciente chegado primeiro) sobre o dever de 

ação (de atendimento ao paciente chegado depois). 

  O cenário de o médico se encontrar perante dois pacientes que precisam de 

ser ligados à única “máquina” disponível é diferente da situação em que um 

dos pacientes já está ligado à máquina quando o outro chega ao hospital. No 

primeiro cenário, o médico está em situação de conflito entre deveres de ação 

abstratamente idênticos (o dever de tratar ambos os pacientes). No segundo, 

há conflito entre um dever de ação e um dever de omissão. Ora, neste último 

caso, a ação de desligar a “máquina” interrompe um processo de salvamento 

já em curso, constituindo intromissão na esfera de domínio sobre o direito à 

vida de outrem. Por conseguinte, tal ação tem de ser vista como mais 

desvaliosa do que a de não desligar a máquina, não interrompendo um 

processo de salvamento em curso. 



  Em conclusão: por violarem princípios fundamentais de cariz constitucional 

e penal, as recomendações do CNEDM em análise devem ser reformuladas, 

sob pena de poderem induzir os médicos à prática de ilícitos criminais – o que 

decerto não desejam. 
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