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N unca como hoje o Direito da Saúde 
esteve nas bocas do mundo e na atua-
lidade política e noticiosa. Uma crise 
extrema de saúde pública, a mais gra-
ve pandemia em 100 anos, colocou os 

portugueses, os europeus e grande parte do mundo 
em confinamento, encerrando serviços, comércio e 
escolas durante semanas e meses.
A Covid-19 foi controlada. As vítimas em Portugal si-
tuam-se a um nível aceitável, mas muitas vítimas cola-
terais ficaram destas semanas. Doentes não Covid e 
Famílias. Traçaremos aqui uma análise crítica de alguns 
exageros, excessos de zelo e alguma pulsão ociosa que 
se pode registar em algumas áreas da atividade social. E 
que causam danos. Graves danos.
Os Outros Doentes e a Perda de Chance
Há cerca de uma semana atrás, fomos confrontados 
com a realidade da prestação de cuidados de saúde a  
doentes “não-Covid” nos últimos dois meses, realida- 
de que tem vindo a ser afastada dos holofotes da comu- 
nicação social e das preocupações da sociedade civil.
Embora os números aventados pela Senhora Ministra 
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”
THE DECISIONS PEOPLE AND GOVERNMENTS TAKE IN THE NEXT FEW 

WEEKS WILL PROBABLY SHAPE THE WORLD FOR YEARS TO COME. 
“

Yuval Noah Harari, “The world after coronavirus”, Financial Times, 21 março 2020

Marta Temido e pelo Senhor Secretário de Estado La- 
cerda Sales à Agência Lusa, entre os dias 11 e 13 de maio,  
sejam suscetíveis de sindicância - sobretudo, porque re- 
sultam apenas de uma comparação com a procura de  
cuidados de saúde em momentos “normais” anterio- 
res, que não representa a (naturalmente acrescida) ne-
cessidade real do momento presente - são mais do que  
suficientes para convocar profunda inquietação com as 
consequências desta fenda assistencial.
De acordo com a informação veiculada pelos gover-
nantes, houve uma quebra muito significativa na ativi-
dade do Serviço Nacional de Saúde devido à pande-
mia Covid-19, que se traduziu, ao nível dos cuidados 
de saúde primários, numa queda de consultas de 3.9% 
(menos 300.000 consultas), e nas consultas hospitala-
res de 5.7% (menos 180.000 consultas).
No que diz respeito às cirurgias programadas para o  
SNS, registou-se uma diminuição de 5.3% (menos 
9.000) e a quebra geral nos serviços de urgência foi de  
11.5%. Dão-nos conta, também, de que os exames com-
plementares de diagnóstico tiveram em algumas áreas 
(como a gastroenterologia) uma descida de 25%. A ci-

rurgia oncológica foi reduzida em 15% e a procura dos  
serviços de Urgência desceu, em alguns dos dias regis-
tados, 50%. A SPO estima uma redução de 80% nos 
diagnósticos de cancro (Jornal Expresso, 11-05-2020).
De acordo com um estudo da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Jornal Público, 21-04-2020), a mortalidade 
de março e abril - subtraídas as mortes associadas à 
Covid - é a mais alta dos últimos 10 anos. Outro estu-
do, publicado na Ata Médica Portuguesa1, conclui que 
o excesso de mortalidade ocorrido entre 1 de março 
e 22 de abril foi 3 a 5 vezes superior ao explicado pelas 
mortes por Covid-19 reportadas oficialmente.
Ao mesmo passo, e apesar de o Decreto-Lei n.º 10-
A/2020 ter estabelecido expressamente o contrário, as 
juntas médicas de avaliação da incapacidade foram dia-
metralmente suspensas - tal suspensão deveria ter ces-
sado ainda em março, com a obrigatoriedade legal de 
cada ARS manter pelo menos uma junta médica em 
funcionamento; porém, tal não aconteceu e a impossi- 
bilidade de lhe aceder mantém-se, agora em maio. 
A consequência imediata e evidente é o agravamen-
to profundo de um sistema de avaliação inatamente 
caótico e retardado, altamente danoso para as pessoas 
com incapacidade que dele dependem.
Um último lembrete: no ano passado, o Conselho Na- 
cional de Saúde apresentou o “quadro negro” da pres-
tação de cuidados em saúde mental em Portugal, re-
velando a grande falta de profissionais de saúde espe-
cializados, atraso de meses na marcação de consultas 
urgentes e prescrição clínica de mais de dez milhões 
de ansiolíticos por ano. A luta que vinha desde então 
a ser travada por muitos hospitais no sentido de ga-
rantir, durante este ano, a realização de milhares de 
consultas em espera revelou-se estéril em virtude das 

suspensões delineadas. São desnecessários mais dados 
deste género para que se compreenda que a situação 
é muito grave. O combate à pandemia monopolizou 
a prestação de cuidados de saúde e deixou para trás 
grupos de pacientes que são, em geral, muito vulne-
ráveis. De acordo com os dados do Ministério da Saú-
de (corroborados pela ENSP em 21-04-2020), Por- 
tugal atingiu nos 3% a taxa de letalidade mais alta por 
infeção Covid-19, situando-se nos 8% no caso do gru-
po etário > 80 anos.
Tal significa que, em cada cem pessoas infetadas, três 
vieram a falecer por essa razão; número que aumenta 
para oito em cem, no caso dos mais idosos. As com-
parações têm quase sempre algo de insidioso, mas - 
com o intuito único de demonstrar como as quebras 
assistenciais afetam mais certos doentes - vale a pena 
refletir acerca dos números: por exemplo, a taxa de 
mortalidade padronizada relativa aos cancros da tra-
queia, brônquios e pulmão, situa-se nos 24,9% (DGS, 
2017). Por hora, três portugueses sofrem um acidente 
vascular cerebral (AVC), sendo que um deles não so-
brevive e, dos restantes, metade ficará com sequelas 
incapacitantes (SPAVC, 2019). O cancro colorretal é 
a segunda causa de morte no mundo ocidental e a 
variação da mortalidade associada agrava mais de 30% 
entre o estadio I e o estadio IV, evidenciando a fulcrali-
dade do diagnóstico precoce2. 
Os atrasos no diagnóstico, consultas médicas e trata-
mentos médico-cirúrgicos configuram uma autêntica 
perda de chance - e, em muitos casos, uma sentença 
de morte. No Direito, a perda da chance relativa a um 
evento favorável - como ganhar determinado benefício 
ou evitar um dano ou uma lesão - pode constituir em 
responsabilidade civil aquele que lhe dá causa: num } 
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acórdão pioneiro de 1889, a Cour de Cassation francesa 
reconheceu, pela primeira vez na história do Direito, 
que a perda da possibilidade de obter certo ganho ou 
evitar certo dano é, em si mesma, suscetível de ser re-
parada. Naquelas situações em que coincidem 1) uma  
possibilidade real de se alcançar um determinado re-
sultado positivo, ainda que de verificação incerta e 
2) um comportamento de terceiro que, por ação ou 
omissão, elimine de forma definitiva a possibilidade de 
esse resultado se vir a produzir, entende por justo a Ju-
risprudência que haja lugar ao ressarcimento do lesado. 
A perda de chance de cura ou sobrevivência é um ca-
so particular desta problemática, largamente aceite nos 
ordenamentos jurídicos europeus e, por grande par- 
te da doutrina e jurisprudência, em Portugal: a serie-
dade ou o nível de probabilidade de concretização da 
chance, quando apoiada em critérios objetivos (por 
exemplo, as descrições probabilísticas da literatura mé-
dica e o histórico clínico do paciente) tem valor jurí-
dico considerável. A Lei de Bases da Saúde definiu a 
obrigatoriedade de estabelecer formalmente tempos 
máximos de resposta garantidos no SNS, tempos ade-
quados para a primeira consulta, para a referenciação e 
para a cirurgia, nas várias áreas. A Portaria n.º 153/2017 
concretizou o desiderato mais recente, de acordo com 
as boas práticas internacionais, mas não sem uma boa 
dose de ambição: previu a obrigatoriedade de atendi-

mento no próprio dia nos cuidados de saúde primá-
rios relacionados com doença aguda; 72 horas para a 
renovação de medicação em caso de doença crónica; 
consulta ao domicílio em 24 horas após requerimento 
aceite; 24 horas para o médico assistente encaminhar 
um utente para um hospital habilitado, em caso de do- 
ença oncológica suspeita ou confirmada, por exemplo.
O Despacho n.º 5314/2020, da Ministra da Saúde, de 
16 de março de 2020, não obstante, veio determinar 
que os órgãos dirigentes das entidades do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) deveriam suspender a ativida-
de assistencial não urgente que, pela sua natureza ou 
prioridade clínica, não implicasse risco de vida para os 
utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação 
de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância. E 
assim, portanto, afastou-se a Lei por despacho, deixan-
do nas mãos dos dirigentes a escolha da necessidade e 
da atividade a suspender, inexistindo, à data, qualquer 
relatório dessa atividade ou justificação fundamentada 
das escolhas que hajam sido feitas.
As famílias e os rituais fúnebres
Todos ouvimos notícias de que as pessoas em final de 
vida não puderam contar com um último olhar, um úl-
timo adeus dos seus familiares e entes queridos, e, para 
muitos católicos, do sacramento da extrema-unção. A 
poupança em equipamentos de proteção individual pa-
ra acesso a enfermarias Covid-19 e os perigos de con- 
tágio têm sido considerados valores superiores ao di-
reito de visita às pessoas em estado final de vida, pre-
visto no artigo 20.º Lei n.º 15/2014, de 21 de março.
Se vamos continuar a viver com este vírus durante mais  
um a dois anos ou talvez durante muitos anos... é estra-
nho que se esqueça a Lei. Fica pelo menos a pergunta 
jurídica: quem revogou ou alterou a Lei?
“Velórios sem padre e funerais limitados a dez pes-
soasˮ. (Observador, 20.3.2020).
Mas, mais impressionante (porque quiçá de justificação 
menos evidente) é o que se passou (ou não se passou) 
nos velórios e serviços fúnebres, quer dos doentes 
com diagnóstico da Covid-19, quer todos os outros - a 
esmagadora maioria das mortes nestas últimas sema-
nas. Ficará para a história a extrema lesão do direito de 
reunião e de culto religioso, no plano coletivo, mas so-
bretudo a invasão da esfera da vida familiar, limitando 
rituais religiosos e regulando os funerais de forma tão 
restritiva que quase ficaram desertos.
Ora, os rituais de fim de vida e das cerimónias fúnebres 
são uma das notas específicas da construção da civili-
zação e da cultura. Uma das dimensões que nos distin-
gue enquanto homo sapiens, enquanto grande primata 
que antecipa a morte3 e, como afirma Edgar Morin 
“A sociedade funciona não apenas apesar da morte 

e contra a morte, mas também só existe enquanto 
organização pela morte, com a morte e na morte4.” 
Fomos investigar se as normas emanadas pelo Presi-
dente da República, pela Assembleia da República ou 
pelo Governo continham normas sobre este ritual cru-
cial nas sociedades humanas:
Ainda antes do estado de emergência, o Governo 
aprovara o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de mar-
ço, no qual foram estabelecidas medidas excecionais 
relativas àquela situação epidemiológica. Nesse diplo-
ma nada se diz sobre visitas em fim de vida e sobre fu-
nerais5. O Decreto do Presidente da República n.º 14- 
A/2020, de 18 de março declara o estado de emergên-
cia, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública. Segundo o artigo 4.º: “Fica par-
cialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos:
e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser  
impostas pelas autoridades públicas competentes,  
com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional,  
as restrições necessárias para reduzir o risco de contá- 
gio e executar as medidas de prevenção e combate à 
epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realiza-
ção de reuniões ou manifestações que, pelo número 
de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do 
novo Coronavírus;
f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem 
ser impostas pelas autoridades públicas competentes as  
restrições necessárias para reduzir o risco de contágio  
e executar as medidas de prevenção e combate à epi- 
demia, incluindo a limitação ou proibição de realização de  
celebrações de cariz religioso e de outros eventos de 
culto que impliquem uma aglomeração de pessoas6.” 
O mesmo teor consta da Resolução da Assembleia da 
República n.º 15-A/2020, que autoriza a Declaração do 
Estado de Emergência7. 
Seria a DGS a regulamentar através da Norma nº 02/ 
2020 de 16/03/2020, atualizada a 19/03/20208. Ora, 
também nesta norma nada se diz sobre o limite máxi- 
mo de pessoas, nem sobre a proibição de velórios ou 
sobre a limitação da cerimónia a um determinado nú-
mero de horas.
A DGS prescreve normas para proteção dos trabalha- 
dores funerários: “Precauções nos cuidados aos cadá-
veres nas situações com infeção suspeita ou confirma-
da por SARS-CoV-2 (...) • É essencial que os profissio-
nais que realizam os funerais e todos os outros envol-
vidos no manuseio do corpo, sejam informados sobre 
o risco potencial de infeção, incluindo os familiares; • 
Diminuir a acumulação de cadáveres; • Não é permi-
tido o embalsamamento;  • De preferência, cremar os 
cadáveres, embora não seja obrigatório fazê-lo; • Não 
deve haver lugar à preparação do corpo pelas agências 

funerárias, dado que o corpo já foi preparado (limpo e 
seco) pela equipa de saúde/autópsia; • O cadáver de- 
ve sempre permanecer no saco impermeável (prefe-
rencialmente dupla embalagem) e em caixão fechado; 
(...) • O caixão deverá manter-se fechado durante o fu- 
neral, não permitir que os familiares toquem no corpo.”
E acrescenta a DGS (Norma 2/2020), agora já para 
todos os funerais (independentemente do diagnóstico 
de Covid-19), com vista à proteção dos familiares: “• 
Atendendo à atual situação epidemiológica, os funerais 
deverão decorrer com o menor número possível de 
pessoas, preferencialmente apenas os familiares mais 
próximos, para diminuir a probabilidade de contágio 
e como medida para controlar os casos de Covid-19. 
(...) • Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais 
vulneráveis, não participem nos funerais. (...)”
Estas são as normas provindas da Autoridade de Saú-
de. Poucas proibições aqui encontramos; poucas limi-
tações aqui estão prescritas. Naturalmente, deveria im-
perar o bom senso e não se permitir o aglomerar de 
multidões ou de grupos de dezenas de pessoas. Mas 
nenhuma restrição está prevista por Lei, por Decreto-
-Lei ou mesmo por Norma da DGS a que familiares 
afastados, amigos, pessoas próximas do falecido pudes-
sem prestar a sua última homenagem e assim também 
iniciar o processo de luto!
Mas o que fez uma Associação que representa os inte-
resses do setor? A Associação Nacional de Empresas 
Lutuosas foi mais longe... com a conivência e a compla-
cência dos Municípios que se demitiram de lutar pelos 
direitos fundamentais e pela manutenção de humani-
dade neste momento doloroso!
Assim, em Coimbra, Despacho n.º 119/PR/2020 do 
Presidente da Câmara Municipal, de 13 de março de 
2020 (antes do Decreto 2/2020), era bastante aberto 
e omisso, deixando espaço para que as agências fune-
rárias ditassem unilateralmente as regras. O Despacho 
apenas prevê: “5. O condicionamento do acesso aos 
cemitérios e crematório municipal no decurso de ce-
rimónias fúnebres de forma a garantir o cumprimento 
das orientações da Direção-Geral da Saúde.”
Mais diligente, A Câmara Municipal de Ferreira do Zê-
zere publicou um Edital com as novas regras para os 
velórios, condolências, espaço exterior e interior do 
Cemitério Municipal de Ferreira do Zêzere9. 
O que recomendou, então, a ANEL, a 18 de março 
de 202010: 
“Estas recomendações devem ser seguidas em todos 
os funerais, independentemente da causa da morte ou 
da região em que ocorreu o óbito:
“3) Aconselhamos a não realização de cerimónias re-
ligiosas com aglomeração de várias pessoas num es- } 

”

SE VAMOS CONTINUAR A VIVER 

COM ESTE VÍRUS DURANTE MAIS

UM A DOIS ANOS OU TALVEZ 

DURANTE MUITOS ANOS... 

É ESTRANHO QUE SE ESQUEÇA 
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REVOGOU OU ALTEROU A LEI?
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paço reduzido, optando-se apenas pela presença do 
celebrante (caso se disponibilize) junto da sepultura 
ou crematório;
4) Aconselhamos a não realização do velório público 
e que o funeral seja realizado diretamente do local do 
óbito para o cemitério pretendido, o qual deverá ser o 
mais próximo possível do local do óbito;
5) Aconselhamos que nenhum cadáver seja prepara-
do (não se devem realizar atuações de limpeza nem 
intervenções de tanatopraxia) nem com simples ves-
timenta. O cadáver deve ser introduzido num sudário 
impermeável e após pulverização com uma solução 
desinfetante, acondicionado dentro da urna.”
Esta ANEL arrogou-se no direito de tratar todos os 
cadáveres por igual, independentemente do perigo 
que constituíam para a saúde pública! Esta Associação  
arrogou-se no direito de recomendar a ausência de ser- 
viços religiosos! De impedir velórios! De levar a que cen- 
tenas de pessoas fossem sepultadas sem ser vestidas!
Chegamos a 20 de março de 2020, e só depois das 
recomendações da referida Associação, que iam bem 
além da Norma da DGS, é publicado o Decreto n.º 
2-A/2020 que proíbe “a realização de celebrações de 
cariz religioso e de outros eventos de culto que impli-
quem uma aglomeração de pessoas.” E diretamente 
para o que estamos a analisar: “2. A realização de fu-

nerais está condicionada à adoção de medidas organi-
zacionais que garantam a inexistência de aglomerados 
de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de 
presenças, a determinar pela autarquia local que exer-
ça os poderes de gestão do respetivo cemitério11.” 
Em suma, foi criado um clima psicológico em que a 
norma se tornou difusa. Alguns Presidentes de Câmara 
tomaram o gosto de exercer poder, outros relegaram 
para os poderes de facto. Poucos pensaram na dimen-
são ética e social do ritual fúnebre em termos adequa-
dos e conformes à cultura nacional. 
Uma empresa funerária anuncia no seu site: “Se a cau-
sa de morte for Covid não haverá lugar a velório, o 
serviço funerário será direto ao local de cremação ou 
sepultura. Se a causa de morte não for Covid é possível 
efetuar velório breve no dia do funeral, desde que se 
tenham cumprido 24h após falecimento. A cerimónia 
não deve ultrapassar as 2h.” “O número máximo de 
participantes na cerimónia depende das limitações de 
cada capela, não devendo ultrapassar as 10 pessoas.”
Ficamos a saber que o cadáver diagnosticado com a 
Covid-19, mesmo embrulhado em dois sacos de plás-
tico e regado a álcool, é indesejado e não permite 
velório. Os restantes cadáveres poderão merecer um 
“velório breve”. No máximo de duas horas! Porquê? 
Porque a agência prestadora de serviços o impôs!
Como bem ensinam as obras de Hannah Arendt ou 
de Primo Levi, o problema dos totalitarismos está mais 
nos aplicadores do que na norma legitimadora da res-
trição de direitos fundamentais12. Neste caso, alguns 
municípios, no afã de serem protetores da saúde pú-
blica, foram além da teleologia da norma que limitava 
direitos fundamentais. E, sobretudo, a Associação Naci- 
onal das Empresas Lutuosas decretou e impôs aos 
municípios e às famílias a sua interpretação de normas 
abertas e flexíveis firmadas pela DGS. Sem considera-
ção pela dimensão antropológica, ética e social ineren-
te à prática dos ritos fúnebres. As famílias, aterrorizadas 
por uma pandemia de um vírus altamente contagioso 
e por um “espírito do tempo” de “totalitarismo do 
confinamento” acataram, em dor, em sofrimento, em 
silêncio, estas regras iníquas e com pouca sustentação 
epidemiológico-científica.
Com efeito, quando se fizer a História do Direito, em 
vão se procurará uma letra no Diário da República a 
impor a desumanização da morte, a impedir a cele-
bração de rituais fúnebres com dignidade e conformes 
às normas sociais lusas. Foi a DGS, mas sobretudo a 
Associação representativa do setor que impôs as suas 
regras! Que colocaram a saúde (ou o medo) dos seus 
trabalhadores e dos familiares e amigos do falecido à 

frente do devido respeito à memória do morto. 
Muitos dirão que haverá tempo, mais tarde, “quando 
tudo passar” para honrar o familiar e o ente querido. 
Oxalá! Mas os rituais têm essa função mesma, a de não 
aguardar o futuro, sempre tão oportuno e cómodo 
quanto distante. Os rituais impõem-se e cimentam as 
relações sociais e a tessitura nevrálgica do múnus an-
tropológico. Aqui e agora!
O período do estado de calamidade promete reabrir 
a economia e a sociedade e evitar os exageros e as gra-
ves restrições a direitos fundamentais ocorridos duran-
te o estado de exceção. Neste período, que se iniciou 
a 3 de maio, manteve-se “a regra de que compete aos 
Presidentes de Câmara enquanto autoridades locais de 
Proteção Civil a definição do limite máximo do núme-
ro de pessoas que podem participar num funeral”, mas 
o próprio Primeiro-Ministro considerou que em alguns 
casos “têm sido excessivas” no período de estado de 
emergência e assegurou que esse limite não permitirá 
limitar participação do número de familiares13. 
Assim, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal 
de Coimbra exarou o Despacho n.º125-A/PR/2020, 
cujo ponto 5 prevê: “5. A abertura ao público dos ce-
mitérios, mediante o controlo de acessos, garantindo 
as regras gerais de distanciamento social, sendo que a 
realização de funerais continua condicionada à adoção 
de medidas organizacionais que garantam a inexistên-
cia de aglomerados de pessoas e o controlo das distân-
cias de segurança, sendo fixado um limite máximo de 
10 pessoas, devendo contudo ser sempre salvaguarda-
da a presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, 
ascendentes, descendentes, parentes ou afins.”
Os poderes públicos tiveram consciência de que se 
esteve próximo de ultrapassar um limite ético que 
compromete a humanidade da morte. E que terão 
confiado em poderes de facto, amedrontados, para a 
regulação desse capítulo decisivo da vida de cada um.
O abandono dos mortos, a ausência de respeito pelos 
rituais fúnebres seria consolidação desse novo tabu: a 
morte! Consolidação que poderia empedernecer o 
Homem na ausência de referências morais que se ad-
quirem, em grande medida, pela consciência da morte. 
Como escreveu Martin Heidegger, em Ser e Tempo:
“Precisamente porque sabe antecipadamente da sua 
morte, o homem ouve o apelo a uma existência na 
dignidade, e é na configuração ética da vida que sabe 
que não morre como gado. Pela consciência antecipa-
da da morte, o Homem é arrancado à inautenticidade 
e convocado para a existência autêntica.”
Esperemos que Harari esteja errado! Lutemos para 
que todos os erros cometidos neste período não se 
prolonguem! Ã
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”

FICAMOS A SABER QUE 

O CADÁVER DIAGNOSTICADO 

COM A COVID-19, MESMO 

EMBRULHADO EM DOIS SACOS 

DE PLÁSTICOE REGADO 

A ÁLCOOL, É INDESEJADO E NÃO 

PERMITE VELÓRIO. OS RESTANTES 

CADÁVERES PODERÃO MERECER 

UM “VELÓRIO BREVE”.

“


