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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como fulcro a análise da responsabilidade civil dos 
profissionais da área médica, quando ocasionam o chamado erro médico. Para 
tanto, irá abordar-se todo o percurso da relação médico paciente, analisando os 
deveres e direitos dos médicos, bem como o de seus pacientes. Após essa 
necessária analise da dinâmica médico-paciente, procedera-se ao campo 
contratual, isto é, determinando a incidência ou não do Código de Defesa do 
Consumidor nesse tipo de relação, explicitando que se trata de relação 
contratual. Continua com a explicação do conceito de erro médico e seus 
desdobramentos, bem como tratará da responsabilidade subsidiária ou não dos 
planos de saúde quando inseridos na relação em questão. Ainda abordará a 
responsabilização do Estado, a qual se apresenta por meio dos hospitais 
públicos, nas hipóteses de erro médico propriamente dito e o ocasionado por 
falhas estruturais. Passasse a discussão da responsabilidade civil no erro 
médico, prosseguindo pela diferenciação da responsabilização civil e criminal, 
bem como pela análise das possíveis provas de ocorrência do erro médico. 
Aborda ainda as causas de excludente da responsabilidade do profissional de 
saúde. Por fim, dá-se enfoque as especialidades da cirurgia plástica e do 
anestesista, trazendo jurisprudências sobre o tema com o viés de corroborar a 
discussão em tela. 

 
Palavras-chave: Erro Médico. Responsabilidade. Contratual. Planos de Saúde. 
Hospital Público. Cirurgia Plástica. Anestesia 



 

 

ABSTRAT 

 

This work aims to analyze civil responsibility of medical professionals when the 
cause is the medical malpractice. For this, it will address all the way up the patient 
doctor relationship, analyzing the duties and rights of doctors and the patients. 
After this necessary analysis of doctor-patient dynamic, it proceeded to the 
contractual field, which means, determining the incidence or not of the Consumer 
Protection Code in this type of relationship, explaining that it is a contractual 
relationship. Continues with the explanation of the malpractice concept and your 
consequences, as well as address the secondary responsibility or no on health 
plans when inserted in the relationship in question. Also, address the 
responsibility of the State, which is presented through public hospitals in 
malpractice cases itself and caused by structural failure. Passed the 
discussion of responsibility in medical error, continuing the differentiation of civil 
and criminal liability, as well as the analysis of the possible occurrence of 
evidence of medical error. It also addresses the causes of the exclusionary health 
professional responsibility. Finally, give it focus the specialties of plastic surgery 
and the anesthesiologist, bringing jurisprudence on the subject with the bias to 
corroborate what was explained. 
 
Keywords: Medical Error. Responsibility. Contractual. Health plans. Public 
Hospital. Plastic surgery. Anesthesia 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido ao progresso científico ocorrido nas últimas décadas e ao 

consequente avanço que se deu na área da Medicina, foram aumentados os riscos e 

as possibilidades de incidência do chamado erro médico. 

Essa questão adquire extrema importância na vida em sociedade, tendo em 

vista que, há de um lado a lesão causada à saúde do paciente, em tese, inviolável; e 

de outro, um profissional, humano, sujeito a errar, ainda que tenha tomado todas as 

providências cabíveis no desempenho de sua atividade. 

 Sendo a vida o principal bem jurídico tutelado pela nossa Constituição, e 

estando a atividade médica estritamente ligada a este bem, mais especificadamente 

à saúde, de extrema relevância é a análise da responsabilidade civil do médico. 

Atualmente, as relações firmadas entre médicos e pacientes são regidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, vulnerável e hipossuficiente por essência, o que 

juntamente com o aumento das demandas indenizatórias em face dos profissionais 

de saúde, faz com que estes acabem temerosos ao exercer a sua atividade 

profissional. 

 Deste modo, o presente trabalho se propõe a analisar a responsabilização 

quando há ocorrência do erro médico, analisando para isso a responsabilização dos 

planos de saúde, do Estado e da própria atuação do profissional de saúde. 
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2 A RELAÇÃO MÉDICO- PACIENTE 

2.1 MODELOS MÉDICOS NA HISTORIA DA MEDICINA 

Em sua gênese, a medicina ocidental era uma ciência humanística a qual 

entendia o homem como um ser dotado de corpo e espírito. Na época, o médico 

deveria ser mais do que um grande pesquisador ou estudioso, necessitava ser um 

homem sábio que na elaboração do seu diagnóstico levava em consideração não 

somente dados biológicos, mas também dados ambientais, socioculturais, familiares, 

psicológicos e até mesmo espirituais. Os dados acima citados foram os parâmetros 

que fundamentaram o modelo do médico hipocrático, isto é, um médico que 

dispunha de dois alicerces básicos para o exercício da medicina: o exame físico e, 

em especial, a relação médico-paciente. Relação essa que favorecia a extração de 

todas as informações que iriam nortear a formulação do seu diagnóstico e do seu 

tratamento.1 

A partir da segunda metade do século XIX, importantes descobertas 

causaram uma verdadeira revolução na prática médica. O desenvolvimento de 

conhecimentos técnicos e de medicamentos mais eficazes possibilitou à ciência 

médica um controle maior das doenças e uma maior probabilidade de cura. Este 

crescente desenvolvimento tecnológico, provocou mudanças na forma de atuação 

dos médicos e na sua formação acadêmica. Consequentemente, essa conquista de 

espaço levou a medicina a ser vista como uma ciência exata e biológica, perdendo 

gradativamente o seu caráter humanístico. Dessa forma, a necessidade antes 

primordial de desenvolver uma estreita relação com o paciente para realizar um 

diagnóstico correto e um tratamento adequado foi sendo gradativamente substituída 

pela solicitação e execução de exames mais acurados e utilização de medicamentos 

mais eficazes.  

Estava então criado o conceito do médico cientificista, ou seja, aquele 

profissional que não mais utilizava os princípios hipocráticos para a condução do 

_____________ 

1 GÓIS, Pierre; GUIMARÃES, Teresinha. A relação médico-paciente e seus aspectos 
psicodinâmicos. Revista Bioética, 2003. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica. Acessado em 05/01/2016 
 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica
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caso, mas sim baseava-se apenas em evidências clínicas e tecnológicas que 

propiciassem um fechamento do diagnóstico. Os pacientes, antes vistos como 

indivíduos únicos com patologias próprias, passaram a ser vistos como máquinas 

que apresentavam defeitos. E como tal, através de um exame acurado, identificava-

se a peça defeituosa e posteriormente seria realizado o conserto adequado.2 

 Essa degradação do relacionamento médico-paciente, além de ter sido 

influenciada por esse modelo cientificista, foi também estimulada pelo interesse 

materialista cada vez maior dos médicos e também pelas pressões exercidas nos 

profissionais por empresas de saúde, cujo objetivo principal é maximizar seus lucros 

através da prática da medicina, desnorteando o vínculo de confiança entre o 

paciente e o médico.  

Apesar das vantagens promovidas por todos os recursos tecnológicos 

utilizados na medicina cientificista, pesquisas, observações e levantamentos 

estatísticos começaram a colocar em dúvida as vantagens a ela atribuídas. Segundo 

FRAGA3, uma pesquisa realizada em 1979 pela Associação Americana de Escolas 

Médicas, expressou claramente que a população se queixava de que os médicos 

estavam sem compaixão e mais interessados pelos testes e métodos, do que pelos 

seres humanos. Mais recentemente, em 2014, a revista eletrônica Hospitais Brasil, 

publicou reportagem demonstrando que a relação medico paciente está 

estremecida. A confiança nos profissionais de saúde não é mais a mesma. Isso se 

da devido a vários fatores como: a tecnologia que possibilita a busca dos sintomas e 

demais duvidas por parte do paciente, o que gera desconfiança na fala médica, 

quando esta diverge do pesquisado, bem como pela influencia da mídia que 

possibilita o conhecimento rápido e atualizado aos indivíduos, que algumas vezes 

acabam sabendo sobre novidades primeiro que os médicos.4.BENNETT5 informa 

que o National Center for Health Statistics dos Estados Unidos apontou que as 

_____________ 

2 GÓIS, Pierre; GUIMARÃES, Teresinha. Op cit 
 
3 FRAGA, CF. Relação médico-paciente. Jornal do Clínico. 2000 

 
4MASSUDA, Cadri. Presidente da Abramge PR/SC Disponível em: 
<http://www.revistahospitaisbrasil.com.br/artigos/um-novo-momento-na-relacao-medico-paciente/>. 
2014. Acessado em 01/03/2016  
 
5 BENNETT, J Claude Bennet; GOLDMAN, Lee. Tratado de medicina interna. 20ª ed., Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan.1997 
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causas comportamentais identificadas nos pacientes eram responsáveis por mais da 

metade dos gastos com o atendimento à saúde, causas essas jamais detectadas 

com os avançados recursos tecnológicos, nem tampouco controladas com a 

terapêutica de última linha. 

Foi desta maneira que a relação médico-paciente, até então um tanto quanto 

desvalorizada e desprezada, passou a ser resgatada, recebendo pouco a pouco 

uma valorização crescente, como sendo um meio essencial e complementar aos 

recursos tecnológicos. Assim, iniciou-se um processo de rehumanização da 

medicina, sob o argumento que os dois modelos (cientificista e hipocrático) não 

eram suficientes por si só, mas sim complementares, tendo em vista que o método 

tecnológico deveria complementar os dados fornecidos pela anamnese e pelo 

exame físico do paciente.6 Nessa dinâmica, características do médico hipocrático 

passaram a ser consideradas como sendo princípios fundamentais e peculiares à 

prática médica, pois de acordo com FRAGA : “a audição que recolhe as queixas, a 

mão que toca, o gesto que afaga, o olhar que mantém a esperança, o sorriso que 

consola, a palavra que tranquiliza, a mente que elabora”7  são elementos que não 

podem ser criados por nenhum recurso tecnológico até o presente momento, uma 

vez que são propriedades exclusivas dos seres humanos. Diante dessa realidade de 

complementaridade que a medicina atual tenta avançar na satisfação tanto do seu 

paciente como dos profissionais da área de saúde. 

 Importante ressaltar ainda que o aumento de ações contra médicos nas 

esferas administrativa, penal e cível tem relação direta com a perda da correta 

relação médico-paciente8. O resgate do adequado relacionamento, além de 

aumentar sobremaneira o prognóstico das patologias tratadas, sem dúvida, trará, 

novamente, o respeito médico de que necessita todo o profissional de saúde, que 

muitas vezes se vê trabalhando em condições extremas e de superação. 

 

_____________ 

6 GÓIS, Pierre; GUIMARÃES, Teresinha. Op. Cit 
 

7 FRAGA, CF. Op Cit 
 

8 Disponível em: <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2cem-4-anos-numero-de-processos-
por-erro-medico-cresce-140-no-stj-imp-%2c1655442>. Acessado em: 01/03/2016 
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2.2 CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: PRINCIPIOS, DIREITOS E DEVERES 

  Preliminarmente, cumpre elucidar sucintamente como se deu o surgimento do 

vigente Código de Ética Medica (CEM)9. A bioética consolidou-se como ética 

aplicada às situações que envolvem tomadas de decisões sobre conflitos morais 

emergentes. Desde sua criação, na década de 70, tornou-se instrumento 

indispensável para orientar a reflexão ética no campo das ciências humanas. 

Nesse contexto, o Conselho Federal de Medicina (CFM) efetuou revisão do 

CEM de 1988 por meio de designação de uma Comissão Nacional, coordenada pelo 

então vice-presidente Roberto d’Avila, que promoveu ampla consulta aos médicos 

de todo o território nacional, bem como da sociedade civil organizada. Os membros 

da comissão empenharam-se em proceder à revisão das resoluções emitidas pelo 

CFM após a edição do CEM de 1988, bem como analisar os CEM de outros países, 

os códigos brasileiros pretéritos e a eventual incorporação de alguns referenciais 

bioéticos no documento a ser elaborado.10 

O código de ética médica elenca em seu Capítulo I, vinte e cinco incisos que 

dispõem sobre os princípios que devem ser observados na pratica profissional 

médica. A doutrina distribuiu esses incisos em quatro grandes princípios, quais 

sejam: Princípio da Autonomia do Paciente; Princípio da Beneficência; Princípio da 

Não Maleficência; e o Princípio da Privacidade ou Sigilo. 

O princípio da Autonomia é o direito que o paciente tem de emitir sua opinião, 

rejeitar ou aceitar o que o médico lhe propõe, podendo agir de forma livre, voluntária 

e esclarecida. Contudo, essa autonomia serve também para os médicos, pois 

possuem o direito de emitir sua opinião sobre o que o paciente lhe propõe, podendo 

rejeitar solicitações que sejam contrárias à sua consciência e ao seu conhecimento. 

O princípio em questão não deve ser confundido com o princípio do respeito da 

autonomia de outra pessoa. Respeitar a autonomia é reconhecer que ao indivíduo 

cabe possuir certos pontos de vista e que é ele quem deve deliberar e tomar 

_____________ 

9 Disponível em http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp. Acessado em 20/02/2016 
 
10 CERQUEIRA, Maria; SIQUEIRA, Jose Eduardo. A bioética no atual Código de Ética Médica. 
Revista de Bioetica 2010.. Disponível em 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/575/547. Acessado em 
20/02/2016 

 

http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/575/547
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decisões segundo seu próprio plano de vida e ação, embasado em crenças, 

aspirações e valores próprios, mesmo quando divirjam daqueles dominantes na 

sociedade ou daqueles aceitos pelos profissionais de saúde. O respeito à autonomia 

requer que se tolerem crenças e escolhas das pessoas desde que não constituam 

ameaça a outras pessoas ou à coletividade11. 

Importante ressaltar a questão das transfusões de sangue em pacientes que 

fazem parte da religião Testemunha de Jeová. Para alguns autores, como 

FRANÇA12 este posicionamento só é válido enquanto não houver risco de morte 

iminente associado ao estado do paciente. Nesta situação o médico estaria 

autorizado a transfundir o paciente, mesmo contra a sua vontade, com base no 

princípio da Beneficência. O argumento utilizado é o de que a vida é um bem maior, 

tornando a realização do ato médico um dever prima facie, sobrepondo-se ao 

anterior que era o de respeitar a autonomia13. Este posicionamento tem respaldo, 

inclusive no Código de Ética Médica, nos seus artigos 46 e 5614. 

Pode-se notar-se a presença deste princípio, nos seguintes incisos do CEM:  

  

 VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado 
a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem 
não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em 
caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 
danos à saúde do paciente. 

XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de 
instituição pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios 
cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do 
diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente  

_____________ 

11  MUÑOZ, Daniel; CARVALHO, Paulo. O Principio da Autonomia e o Consentimento Livre e 
Esclarecido.1998. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/ParteIIautonomia.htm>. Acessado em 
20/02/2016> 

 
12  FRANÇA, Genival. Comentários ao Código de Ética Médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1997. 
 
13 GOLDIM, José. Transfusão de sangue em testemunha de Jeová. 2007. Disponível em: 
<http://www.bioetica.ufrgs.br/transfus.htm>. Acessado em 01/03/16 
 
14 Artigo 46 - (É vedado ao médico) efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o 
consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente risco de vida. 
Artigo 56 - (É vedado ao médico) desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo e, caso de iminente risco de vida. 
  

http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/ParteIIautonomia.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/transfus.htm
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XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com 
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as 
escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

Bem como no restante do Código de Ética Médica, demonstrando que 

existem certas mitigações a esse princípio, assim como nos artigos a seguir: 

é vedado ao médico: 

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante 
legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em 
caso de risco iminente de morte. 

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua 
autoridade para limitá-lo. 

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de 
decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 

Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre 
método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, 
segurança, reversibilidade e risco de cada método. 

Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo 
de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa 
envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza 
e as consequências da pesquisa.  

Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além 
do consentimento de seu representante legal, é necessário seu 
assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão 

A noção do consentimento na atividade médica é fruto de posições filosóficas 

relativas à autonomia do ser humano quando de decisões tomadas em tribunais. 

Segundo Daniel Muñoz e Paulo Carvalho15 na esfera jurídica, a primeira decisão que 

tratou da questão parece ter sido o caso Slater versus Baker & Staplenton, julgado 

em 1767 na Inglaterra: dois médicos foram considerados culpados por não terem 

obtido o consentimento do paciente quando da realização de cirurgia de membro 

inferior que resultou em amputação. Deve-se lembrar que naquela época o 

consentimento já era demandado não só por motivos éticos e legais mas também 

_____________ 

15 MUÑOZ, Daniel; CARVALHO, Op. Cit  
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pela necessidade da cooperação do paciente na realização do ato cirúrgico, pois 

ainda não eram suficientemente desenvolvidas as práticas anestésicas. O processo 

Schloendorff versus Society of New York Hospitals, do início século XX, foi o 

responsável pelo desenvolvimento da reflexão doutrinária nos meios jurídicos norte-

americanos. Trata-se do caso em que a senhora que, em 1908, dirigindo-se ao New 

York Hospital, com queixas abdominais, foi examinada por médico que diagnosticou 

a existência de tumor benigno instalado no útero, para o qual indicou ser necessária 

a realização de procedimento cirúrgico. A paciente submeteu-se à cirurgia, tendo 

seu útero extirpado. Mas pouco tempo após a realização do ato, acusa o médico e o 

hospital perante os tribunais alegando ter sido enganada e operada sem que 

houvesse dado seu consentimento. Afirmava somente ter autorizado ser 

anestesiada para procedimentos diagnósticos, e não cirúrgicos. O caso chegou à 

Corte Suprema do Estado de New York, que sentenciou favoravelmente à queixosa. 

Ocasião em que o juiz Cardozo se expressa: "Todo ser humano na vida adulta e 

com a mente sã tem o direito de determinar o que deve ser feito com seu próprio 

corpo". 

Todavia, somente em 1957, é que aparece a expressão informed consente 

(consentimento informado), cunhada pela corte californiana julgadora do caso Salgo 

versus Leland Stanford Jr., University of Trustees. Este caso se referia a um homem 

que fôra submetido a uma aortografia transtorácica realizada devido à suspeita de 

obstrução da aorta abdominal; posteriormente ao procedimento, o paciente sofrera 

paralisia dos membros inferiores, complicação dada como rara para a técnica 

utilizada na época. Os magistrados do caso julgaram que houve conduta culposa por 

parte dos operadores, porque não haviam revelado ao enfermo as possibilidades de 

riscos da técnica empregada, e por isso cabia a sanção indenizatória. 

O consentimento não pode expressar autonomia a menos que seja um 

consentimento informado. Assim, ao se informar um paciente, um consentimento 

válido depende de uma comunicação honesta. Mesmo que o consentimento não 

esteja em questão, a obrigação de veracidade ainda depende do respeito devido aos 

outros. Contudo, a veracidade, é obrigatória prima facie, não de forma absoluta. Os 
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atos de não revelar informações, enganar, e de mentir, serão ocasionalmente, 

justificados, quando a veracidade entrar em conflito com outras obrigações.16 

O respeito ao princípio da autonomia orienta ainda que se aceite a vontade 

pessoal, impedindo os profissionais de saúde de lhe fornecerem informações 

desagradáveis e autorizando que estes últimos tomem decisões nas situações 

concernentes ao seu estado de saúde, ou, ainda, que devam preliminarmente 

consultar parentes ou amigos do paciente, ou seja, a pessoa autônoma também tem 

o direito de "não ser informada". Ser informado é um direito e não uma obrigação 

para o paciente. Ele tem o direito de recusar ser informado. Nestes casos, os 

profissionais de saúde devem questioná-lo sobre quais parentes ou amigos quer que 

sirvam como canais das informações. 

A imposição de informações indesejadas a um paciente não receptivo só 

pode ser justificada em raras ocasiões. Contudo, caso a pessoa esteja 

adequadamente informada sobre os riscos de não estar ciente de seu estado e caso 

não coloque outras pessoas em risco, então ela tem o direito de não tomar 

conhecimento de sua condição.17 

Tem-se como exemplo o caso Truman v. Thomas18, o qual um importante 

tribunal permitiu aos filhos de uma mulher que morrera de câncer do colo de útero 

que processassem o médico por não haver informado os riscos de não realizar os 

exames Papanicolau, os quais sua mãe repetidamente se recusara a submeter. A 

corte julgou que a paciente deveria ter sido informada dos riscos da decisão de não 

se submeter ao tratamento, assim como dos riscos inerentes ao procedimento.  

Este caso demonstra o reconhecimento da obrigação de informar mesmo 

quando o paciente recusa a recomendação do médico e não se realizou nenhum 

procedimento. O tribunal julgou que a importância do direito de tomar decisões a 

respeito do próprio corpo não diminui por conta do tipo de decisão que a pessoa 

toma, pois nenhuma outra conclusão é consistente com a natureza fiduciária da 

_____________ 

16 BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. Principios de ética biomédica. Tradução: Luciana 
Pudenzi. São Paulo: Loyola. 2002 
 
17 Idem 
 
18 Truman v. Thomas. Supreme Court of California. 1980. Disponível em: 
http://scocal.stanford.edu/opinion/truman-v-thomas-30565. Acessado em 20/02/2016 
 

http://scocal.stanford.edu/opinion/truman-v-thomas-30565
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obrigação do médico de apresentar ao paciente informações apropriadas.19 Logo, 

conclui-se que a veracidade na pratica médica diz respeito a toda gestão sincera e 

honesta de informações que possa afetar o entendimento ou a decisão do paciente; 

assim, a veracidade não se limita a situações de consentimento informado. 

Todavia, é importante ressaltar que do ponto de vista ético a noção do 

consentimento esclarecido pode ser distinta da forma adotada pelos tribunais. No 

Brasil, o não recolhimento do consentimento da pessoa é tipificado como ilícito penal 

apenas quando for ocasionado por uma conduta dolosa, de acordo com o art.146, § 

3º, I, do Código Penal. A norma penal requer somente um consentimento simples, 

significando o direito à recusa. O atendimento do princípio ético do respeito à 

autonomia da pessoa requer mais, não se limita ao simples direito à recusa ou ao 

consentimento simples, requer um consentimento livre, esclarecido, renovável e 

revogável.  

A informação é a base das decisões autônomas do paciente, necessária para 

que ele possa consentir ou recusar as medidas ou procedimentos de saúde que lhe 

foram propostos. O consentimento esclarecido requer adequadas informações, 

compreendidas pelos pacientes. A pessoa pode ser informada, mas isto não 

significa que esteja esclarecida, caso ela não compreenda o sentido das 

informações fornecidas, principalmente quando as informações não forem 

adaptadas às suas circunstâncias culturais e psicológicas. Não é necessário que os 

profissionais de saúde apresentem as informações utilizando linguajar técnico-

científico.  

Além de livre e esclarecido o consentimento deve ser renovável quando 

ocorram significativas modificações no deslinde do caso, que se distingam daquele 

em que foi obtido o consentimento inicial. Quando originalmente recolhido, o foi 

dentro de determinada contexto, sendo assim, quando ocorrerem alterações 

significantes no estado de saúde inicial ou da causa para a qual foi dado, o 

consentimento deverá ser necessariamente renovado. 

Diante dessa temática, deve-se ponderar sobre a prática comum adotada, 

principalmente nos ambientes hospitalares, a respeito do denominado "termo de 

responsabilidade". Quando o consentimento inicial, na entrada ao ambiente 

_____________ 

19 BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. Op cit 
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hospitalar, é tido como permanente e imutável, mesmo que ocorram modificações 

importantes no estado de saúde, pode se estar violando a vontade autônoma da 

pessoa.  

Logo, o consentimento inicialmente concedido não é imutável, pode ser 

modificado ou mesmo revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida 

da pessoa assistida, sem que a ela devam ser contrapostas objeções e sanções 

morais ou administrativas. 

Já o princípio da Beneficência significa que as ações dos profissionais da 

saúde devem ser de acordo com o melhor interesse do paciente, ou seja, aumentar 

os benefícios e reduzir o prejuízo. O médico deve assegurar de que as técnicas 

aplicadas sejam sempre para o bem do paciente. O princípio da Não Maleficência, 

por sua vez, estabelece que o médico deve qualificar-se para o atendimento e 

habilitar-se para a comunicação, isto é, deve tomar decisões que causem o menor 

dano ao seu paciente. É possível perceber a existência destes dois princípios pela 

análise dos artigos presentes no mencionado diploma legal20. 

O princípio da Privacidade ou Sigilo, por sua vez, merece destaque, visto a 

quantidade de divergência que provoca. 

O sigilo é direito do paciente e dever do profissional, sobretudo no que tange 

às relações interpessoais na área de saúde. Somente com o respeito efetivo ao 

sigilo, em muitos casos será possível obter consentimento de fato livre, após o 

devido esclarecimento, cabendo unicamente ao paciente julgar suas próprias 

circunstâncias, sem o temor da repercussão que suas decisões pessoais em saúde 

possam ter na sua vida.  

O sigilo das informações médicas é estabelecido, tacitamente, como um 

acordo informal entre o profissional de saúde e o paciente, partindo-se do 

pressuposto de que as informações discutidas durante a consulta ou entrevista e, 

_____________ 

20  II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá 
agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. V - Compete ao médico 
aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o    melhor do progresso científico em benefício 
do paciente.VI - O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu 
benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o 
extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 
XII - O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e 
pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais XIV - O médico empenhar-se-á em 
melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde 
pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. 
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depois dela, não podem ser divulgadas sem a permissão explícita do paciente. Esse 

compromisso se sustenta nas regras de ética médica, fundamentadas em princípios 

morais e de autonomia, e nas próprias leis, que são juridicamente estabelecidas e 

que garantem ao paciente o seu direito à privacidade.21  

Merece destaque a obrigação de sigilo por todos os que tiverem acesso a 

dados pessoais do paciente, tanto na esfera da pratica médica quanto no âmbito do 

ensino e da pesquisa. O sigilo deve ser mantido, inclusive, e na medida do possível 

– quer dizer, excluindo-se os casos de risco à vida ou de risco grave à integridade – 

no caso de paciente menor que detenha, todavia, a capacidade de conduzir-se na 

situação por seus próprios meios. Isso porque, no âmbito jurídico, o sigilo se associa 

aos direitos constitucionais da intimidade e da privacidade, reconhecidos como 

fundamentais no ordenamento pátrio, seguindo a linha dos direitos humanos no 

âmbito internacional e com repercussão na legislação infraconstitucional, inclusive 

os códigos deontológicos.  

Para elucidar o tema, traz-se uma das questões mais atuais sobre o dever de 

sigilo médico, mencionando-se a Resolução 2126/201522, a qual tem como objetivo 

fixar parâmetros para evitar o apelo ao sensacionalismo e a autopromoção por parte 

dos médicos. Foca-se aqui na questão da vedação das chamadas selfies com 

pacientes, conforme artigo colacionado a seguir: 

 

Art. 2º O artigo 13 da Resolução CFM nº 1.974/11 passa vigorar com a 
seguinte redação:  
Art. 13 As mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais 
em Medicina deverão obedecer à lei, às resoluções normativas e ao Manual 
da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame). 
 §1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são consideradas mídias 
sociais: sites, blogs, Facebook, Twiter, Instagram, YouTube, WhatsApp e 
similares. 
 §2º É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato (selfie), 
imagens e/ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou 
concorrência desleal. 
 

O artigo em foco estabelece que os autorretratos (selfies) em situações de 

trabalho e de atendimento médico, estão proibidos. Os profissionais da saúde não 

_____________ 

21 SAITO, MI; LEAL, MM; SILVA, LEV. A confidencialidade no atendimento à saúde de 
adolescentes: princípios éticos. São Paulo. 2000. 
22 Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2126_2015.pdf. Acessado em 
20/02/2016 
 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2126_2015.pdf
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podem divulgar este tipo de fotografia, bem como imagens e/ou áudios que 

caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal, ou seja, as 

selfies, postadas nas redes sociais, estão proibidas. Nas palavras de José Fernando 

Maia Vinagre, corregedor do CFM: “Trata-se de uma decisão que protege 

a privacidade e o anonimato inerentes ao ato médico e estimula o profissional a 

fazer uma permanente reflexão sobre seu papel na assistência aos pacientes”. 

Pode-se usar como exemplo, o caso do vazamento das imagens e vídeos do 

cantor Cristiano Araújo, divulgados em rede social. O cantor faleceu em razão de um 

acidente de carro e teve sua preparação do sepultamento divulgada na internet. 

Sobre este caso, manifestou-se o Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás (CREMEGO) destacando que repudia a divulgação das imagens do corpo do 

cantor23, conforme se destaca a seguir: 

 

“Vamos apurar a divulgação das imagens nas redes sociais. Esclarecemos 
que a gravação do preparo do corpo só é permitida se necessária para 
registro interno e técnico deste ato médico. Ressaltamos que a divulgação 
do procedimento pode configurar infração ético-profissional”. 
 

As exceções ao dever de sigilo são específicas conforme se mostra com os 

artigos do CEM24 a seguir: 

É vedado ao médico: 

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de 
sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por 
escrito, do paciente.  
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de 
conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu 
depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá 
perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investigação de 
suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa 
expor o paciente a processo penal. 

Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa 
acarretar dano ao paciente. 

Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou 
seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos 

_____________ 

23 Disponível em: <http://estevesadvocacia.jusbrasil.com.br/noticias/202404726/policia-indicia-dois-
por-vazamento-de-imagens-do-corpo-de-cristiano-araujo>. Acessado em 01/03/2016 
 

24 Disponível em <http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp>. Acessado em 20/02/2016 
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médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do 
paciente. 

Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame 
médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de 
empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade.  

Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as 
circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas 
na declaração de óbito.  

Art. 78. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo 
profissional e zelar para que seja por eles mantido.  

Art. 79. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários 
por meio judicial ou extrajudicial 

 

As vedações consistem basicamente, conforme visto acima, no risco de vida 

para si ou para outrem e nos casos legalmente estipulados, como as doenças de 

notificação compulsória e as suspeitas de maus-tratos contra incapazes ou 

indivíduos particularmente vulneráveis. 

 Importante ressaltar ainda, que o prontuário pertence ao paciente, e que a 

unidade de saúde funciona apenas como guardiã. Dessa maneira, seu acesso não 

deve ser permitido nem a seguradoras nem a outros profissionais de saúde não 

relacionados ao tratamento, e tampouco a familiares, a menos que o paciente, 

quando capaz, houver por bem autorizá-lo. No caso do paciente incapaz, a decisão 

cabe a seus responsáveis legais. 

 Por fim, o dever profissional de sigilo não se encerra com a morte do 

paciente nem por se tratar de fato público ou referente a pessoa pública, ainda que 

se possa discutir a flexibilização do acesso, quando expressamente autorizado pelo 

paciente ou em caso de suspeita de má prática profissional interveniente na causa 

mortis. Importante se faz a análise dos seguintes pareceres: 

 

Parecer nº 6/10 do Conselho Federal de Medicina – CFM 
EMENTA: O prontuário médico de paciente falecido não deve ser liberado 
diretamente aos parentes do de cujus, sucessores ou não. O direito ao 
sigilo, garantido por lei ao paciente vivo, tem efeitos projetados para além 
da morte. A liberação do prontuário só deve ocorrer ante decisão 
judicial ou requisição do CFM ou de CRM.(...) Conclui-se, dessa forma, 
que em hipótese alguma deve o hospital ou o médico liberar o prontuário do 
paciente falecido a quem quer que seja somente pelo fato do requerente ser 
um parente do de cujus. O parentesco, por si só, não configura a “justa 
causa” a que se refere o artigo 102 do Código de Ética Médica. Deve-se 
considerar que, na verdade, em muitas vezes as pessoas que os pacientes 
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menos desejam que saibam de suas intimidades são exatamente os 
parentes. 
 
Parecer nº 21/2001 do Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Ceará – CREMEC 
EMENTA- O sigilo deve ser preservado, mesmo após a morte do paciente. 
A quebra por decisão judicial torna justa a causa(...) Desta feita, surge o 
conflito, o hospital na condição de guardião do prontuário médico, na dúvida 
sobre o verdadeiro interesse dos solicitantes imbuídos de um propósito 
talvez honesto e justo ou não. Nesta condição, a melhor saída para o 
hospital seria que entregasse as cópias do prontuário apenas por força de 
decisão judicial, resguardando-se de possível complicação por revelação do 
segredo médico. 
 

 Após a leitura dos pareceres acima elencados pode-se afirmar que, em 

regra, os familiares não podem ter acesso ao prontuário médico do falecido. 

Havendo necessidade de acesso ao mesmo, devem os interessados encaminhar 

solicitação administrativa ao Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional 

de Medicina, mediante pedido expresso e justificado. A justificativa será então 

apreciada pelo CFM ou CRM, que emitirá parecer autorizando ou não o acesso ao 

prontuário. Este é o exato entendimento do Conselho Federal de Medicina, como se 

depreende da Resolução nº 1.605/200025. Alternativamente, a autorização também 

poderá ser requerida pela via judicial, mediante ação própria – via de regra, uma 

Medida Cautelar de Exibição de Documentos. Uma vez que a permissão tenha sido 

dada, seja pelos órgãos de classe (CRM/CFM), seja pelo Poder Judiciário, o médico 

ou hospital estarão então devidamente autorizados a liberar o acesso ao prontuário. 

             Contudo, ainda que a autorização tenha sido obtida, o prontuário médico 

não poderá ser entregue diretamente aos familiares. Isso porque, a autorização (do 

CRM/CFN ou do juiz) não tem o condão de alterar o fato de que ainda se trata de 

documento médico, portanto ainda revestido de sigilo médico. O prontuário médico 

só poderá ser divulgado a outro profissional igualmente coberto pelo sigilo 

profissional – em outras palavras, o prontuário só poderá ser divulgado a outro 

médico. Em caso de ação judicial, a mesma deverá tramitar sob segredo de justiça.  

A melhor prática recomenda que, quando do requerimento (ao CRM, CFM ou 

Poder Judiciário), os interessados também indiquem desde logo um profissional 

médico de sua confiança a quem o prontuário será encaminhado uma vez obtida a 

_____________ 

25 RESOLUÇÃO CFM nº 1.605/2000 
Art. 6º - O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que solicitado pelo 
paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina. 
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autorização. No caso específico de autorização ou ordem judicial, caso os familiares 

não tenham indicado este profissional, recomenda-se que o próprio juiz designe um 

perito médico. Quando possível, recomenda-se que médicos e hospitais orientem os 

familiares não apenas a encaminhar o pedido de autorização aos órgãos 

competentes, mas também a incluir no pedido, além da justificativa, a indicação do 

profissional médico a quem o prontuário deverá ser entregue.26   

 Esses princípios influenciam nos limites da responsabilidade dos profissionais 

da saúde, razão pela qual, em capitulo próprio retornara-se a menciona-los.  

 

3. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO 

 

3.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO MEDICO 

 

Para a formação dos contratos de prestação de serviços médicos, o princípio 

da boa-fé, juntamente com seus deveres anexos (esclarecimento, informação, 

lealdade, cooperação, proteção e cuidado)27 bem como o devido processo legal 

impõem uma exigência especial: o respeito ao processo de consentimento 

informado, o qual já foi amplamente elucidado no capítulo anterior. Em linhas gerais, 

pode-se dizer que sua decisão de assentimento ou não deve resultar, sempre, de 

um processo cooperativo e dialógico, no qual médico e paciente devem trocar 

informações e dados sobre suas condições de saúde e o tratamento proposto.  

Ressalve-se, contudo, que ao consentir deliberadamente com a intervenção 

médica, o paciente jamais terá a garantia de êxito em seus resultados. Estará 

arcando então, com todos os riscos potenciais daí decorrentes. O que realmente 

_____________ 

26RIBEIRO, Guilherme. Acesso ao prontuário médico de paciente falecido. 2014. Disponível em: 
http://afi.adv.br/imprimir.php?artigo=3. Acessado em 10/03/2016 
 
27 LÜCKEROTH, Gretchen. Boa Fé objetiva: deveres acessórios e a pós eficácia das obrigações. 
2010. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/16989/boa-fe-objetiva-deveres-acessorios-e-a-pos-
eficacia-das-obrigacoes>. Acessado em: 10/03/2016 
 

http://afi.adv.br/imprimir.php?artigo=3
https://jus.com.br/artigos/16989/boa-fe-objetiva-deveres-acessorios-e-a-pos-eficacia-das-obrigacoes
https://jus.com.br/artigos/16989/boa-fe-objetiva-deveres-acessorios-e-a-pos-eficacia-das-obrigacoes
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importa é que esteja devidamente ciente e informado dos riscos que está 

assumindo.28 

Nesse processo de formação do contrato de prestação de serviços médicos, 

além da preocupação com o diálogo, cooperação, informação, deve-se atentar 

também para o preenchimento dos requisitos legais de validade: agente capaz; 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa 

em lei; e a vontade (consentimento). 

No que tange a forma desse negócio jurídico unilateral29, fara-se algumas 

explicações. Não há regra para forma de emissão da manifestação da vontade. 

Pode ser verbal ou escrita. Na verdade, a maioria dos atos médicos se dá a partir de 

informações e consentimento verbais e, até mesmo, tácitos. 

Contudo, se a intervenção for invasiva do corpo ou mente do paciente, com 

riscos conhecidos, em geral, as informações e o consentimento dar-se-ão por escrito 

por ambos os sujeitos (emissor e receptor), salvo casos de grande urgência. 

Para estes casos, vem ocorrendo uma proliferação de modelos de 

declarações e protocolos confeccionados por sociedades cientificas e comitês 

assistenciais hospitalares. São uteis na orientação de profissionais que se veem 

nestas situações, todavia, não os exime de necessidade de adapta-los às 

individualidades do paciente no caso concreto.  

Segundo Paula Sarno Braga30, é possível enumerar os requisitos que devem 

ser preenchidos para que estas declarações formais e escritas sejam regulares: i) 

identificação do paciente ou seu representante, do médico, das testemunhas(se for o 

caso), da instituição hospitalar e do respectivo serviço, formando estes o preambulo; 

ii) uma síntese das informações prestadas, dos riscos, das alternativas, dos efeitos 

prováveis e dos resultados pretendidos – o que comporá o corpo da declaração; iii) a 

declaração do paciente de que se encontra esclarecido e concordante com 

procedimento proposto , podendo conter espaço para informações; iv) o local, a data 

e as assinaturas do paciente, médicos e testemunhas. 

_____________ 

28 CASABONA, Carlos Maria. O consentimento informado na relação entre médico e paciente: 
aspectos jurídicos. Belo Horizonte: Del Rey , 2005  
 
29 Os negócios jurídicos unilaterais são aqueles que se realizam mediante uma única manifestação de 
vontade. 
30 BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JR, Freddie. Processo e Direito Material. Editora Jus Podivm. 2009  
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3.2 NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS MÉDICOS. 

 

Ao assistir o cliente, o médico assume obrigação de meio, não de resultado. 

Este deve apenas esforçar-se para obter a cura, mesmo que não consiga.  

Todavia, o fato de considerar como contratual não tem, ao contrário do que 

poderia parecer, o resultado de presumir a culpa. O médico não se compromete a 

curar, mas a proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão.  

Sobre a natureza da relação contratual, a doutrina diverge. Faz-se 

necessária, portanto, a lição de Serpa Lopes, citado por Miguel Kfouri Neto31:  

“De qualquer modo, pouco importa a natureza do contrato que vincula o 
profissional e o seu cliente, pouco importa que se trata de uma 
responsabilidade contratual ou extracontratual; de qualquer modo, em se 
tratando de uma obrigação de meios, ao prejudicado é que incumbe o ônus 
probatório da infringência dessas obrigações”. 

 

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)32 dispõe sobre a 

responsabilidade por danos causados aos consumidores por serviços prestados de 

forma defeituosa e consagra a responsabilidade objetiva. 

O seu §4º33 menciona os profissionais liberais, estabelecendo a verificação da 

culpa como pressuposto da responsabilidade, adotando desta forma, a chamada 

responsabilidade subjetiva. 

Vale colacionar os dizeres de Zelmo Denari, nos comentários do anteprojeto 

do CDC: 

 

 “ Os médicos e os advogados - para citarmos alguns dos mais conhecidos 

profissionais – são contratados ou constituídos com base na confiança que 

inspiram aos respectivos clientes. Assim sendo, somente serão 

responsabilizados por danos quando ficar demonstrada a ocorrência da 

_____________ 

31 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 7º ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2010 
 
32 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm. Acessado em: 
10/03/2016 

33  Art. 14 § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm. 
Acessado em 10/03/2016 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm
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culpa subjetiva, em qualquer das suas modalidades: negligencia, 

imprudência e imperícia. ” 

 

Cita-se ainda Antônio Herman de Vasconcelos Benjamim:  

 

“Em todo seu sistema, prevê uma única exceção ao principio da 

responsabilização objetiva para acidentes de consumo: os serviços 

prestados por profissionais liberais. ” 

 

Segundo essa perspectiva, existindo vínculo empregatício entre o médico e a 

casa hospitalar, a vítima demandaria a reparação em face do estabelecimento, 

apenas provando a efetiva ocorrência do dano, incumbindo ao hospital provar as 

excludentes do art. 14 §3º, como única forma de se exonerar do encargo. 

Todavia, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)34, a qual se 

mostra a seguir, faz oposição as conclusões dos autores mencionados, conforme 

afirma Miguel Kfouri Neto.35 

O autor/vítima buscou indenização junto ao hospital sustentando que nos 

termos do art. 14, §3º do CDC, não teria a obrigação de provar a culpa do médico, 

funcionário do nosocômio, pelo dano que sofrera. Utilizou-se da teoria dinâmica da 

prova (prova incumbe a quem possui melhores condições de provar), a qual será 

devidamente destrinchada em outro tópico deste capítulo. Colhe-se da ementa:  

 

“ Responsabilidade civil – hospital - ajuizamento com base no CDC – 
responsabilização objetiva - inadmissibilidade – hipótese de exercício de 
profissão liberal, na medida em que o que se põe em exame é o próprio 
trabalho medico – Necessidade de prova de que o réu agiu com culpa o u 
dolo – art. 14, § 3º, do referido código – recurso não provido. Em ação de 
indenização contra hospital, ajuizada com base no CDC, embora se trate de 
pessoa jurídica, a ela não se aplica a responsabilização objetiva, na medida 
em que o que se põe em exame é o próprio trabalho medico. Aplicável, 
pois, §4º do art. 14 do referido código. “ 
 

  No caso em tela, desconsiderou-se a pessoa jurídica, cuja 

responsabilidade é objetiva, alcançando-se a pessoa do medico, com o intuito de se 

_____________ 

34 TJSP, rel. Des. Marcos Cesar, RJTJSP – Lex 141/248 
 
35 KFOURI NETO, Miguel. Op cit 
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verificar se o profissional, mesmo empregado da casa hospitalar, agiu ou não com 

imperícia, imprudência ou negligencia.  

Noutras palavras, afirmou o órgão julgador que, haja ou não vínculo 

empregatício, é a análise da atuação pessoal do médico que determinará ou não a 

responsabilidade do estabelecimento. No caso de serviços prestados pelo 

profissional da medicina, portanto, não incidiria o §3º art. 14, mas sempre o §4º, em 

qualquer hipótese. 

O dano médico deve ser apreciado a partir da análise do elemento subjetivo 

da culpa, quer seja profissional vinculado a estabelecimento hospitalar ou não. 

Argumentarão os estudiosos das relações de consumo que a conclusão contraria o 

sistema do código de Defesa do Consumidor, inteiramente voltado à 

responsabilidade objetiva. Dirão ainda que em havendo culpa do médico, o hospital 

poderá voltar-se por direito de regresso contra seu empregado. Acrescentarão, por 

fim, que ao consumidor-vítima interessa pleitear o ressarcimento da pessoa jurídica, 

economicamente mais poderosa.36 

Em oposição a tais objeções, traz-se os seguintes argumentos: a 

responsabilidade objetiva não se coaduna com a atividade médica, dada a 

singularidade do serviço prestado: curar enfermos, salvar vidas; se houver culpa do 

médico, nada impede que o lesado proponha a demandante em face de ambos, 

pessoa física e jurídica, ou de apenas um deles. 

Faz-se relevante a menção à exposição de Rui Stoco37:  

  

“Por fim, cabe obtemperar que há total ausência de sentido lógico-jurídico, 
se em uma atividade de natureza contratual em que se asseguram apenas 
os meios adequados, ficar comprovado que o médico não atuou com culpa 
e ainda assim, se responsabilizar o hospital por dano sofrido pelo paciente, 
tão somente em razão de sua responsabilidade objetiva e apenas em razão 
do vínculo empregatício entre um e outro. Percebe-se, porque importante, 
que o caput do art. 14 do CDC condiciona a responsabilidade do fornecedor 
de serviços à existência de “ defeitos relativos à prestação de serviços” Tal 
expressão embora mal posta no preceito, induz culpa, máxime quando se 
trata de atividade médica, cuja a contratação assegura meio e não 
resultados, de modo que o resultado não querido não pode ser rotulado de 
defeito. Este só se configura quando a lesão ao paciente resultar de 

_____________ 

36 KFOURI NETO, Miguel. Op cit 
 

37 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. 
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procedimento totalmente desviado dos padrões, e portanto, com culpa 
evidente de seu causador.” 
 

Diz ainda: 
 

" Deve-se examinar primeiro se o médico é contratado do hospital, de modo 
a ser considerado como seu preposto. Se tal ocorrer, aplica-se a surrada e 
vestuta regra de que o patrão responde pelos atos de seus empregados, 
serviçais ou prepostos".  

 

Após a leitura do trecho acima, torna-se necessária a menção e elucidação do 

termo Iatrogenia.  

No entendimento do ilustre desembargador Ênio Zuliani38, a Iatrogenia: 

“Caracteriza o estado de prejuízo causado por médico em pessoas sadias ou 

doentes; é definido como patologia terapêutica “. 

 Complementando o conceito, cita-se STOCO39: “quando decorrente de 

comportamento doloso ou culposo do médico, conduz à responsabilização desse 

pelos danos” 

Segundo o Dicionário40, Iatrogenia é:  

 

“s.f. Medicina. Doença, provavelmente, causada pelo uso errado de 
medicamentos ou pelo tratamento médico incorreto.  
Seção que se especializa no estudo de algumas doenças originadas a partir 
de outras. Ação de gerar ações e/ou pensamentos, tendo em conta a 
prática médica. 
Gram. Usado com frequência para apontar erros médicos. 
(Etm. iatr(io) + genia)” 
 

Em linhas gerais, significa apenas que se trata de uma lesão causada pela 

atuação de um médico. Como se sabe, em determinada conduta médica é 

impossível, sob pena de se tornar ineficaz o tratamento, que não haja uma lesão. 

Há que se deixar claro que a ausência de responsabilização deverá estar 

amparada pelo erro da técnica médica empregada e não pelo erro do médico, que 

se diferem substancialmente entre si. Logo, haverá a responsabilização do 

_____________ 

38 ZULIANI, apud DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006  
 
39 STOCO, Rui. Op cit 
 
40 Dicio. Disponível em: http://www.dicio.com.br/iatrogenia/. Acessado em: 10/03/2016 
 

http://www.dicio.com.br/iatrogenia/
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profissional pelo ato Iatrogênico que praticou quando for ele derivado de um agir 

negligente de sua parte, quer por omissão, desídia, incúria ou má vontade.41 

Isto quer dizer que a Iatrogenia não é sinônimo de erro escusável, 

fatalidade ou falibilidade médica e, portanto, pode, sim, ser alvo de 

responsabilização e reparação. 

A jurisprudência tem sufragado o entendimento de que, quando o médico 

atende a um cliente, estabelece um verdadeiro contrato. Conforme se percebe da 

ementa a seguir:  

 
JUROS DE MORA EM MATÉRIA DE DANO MORAL DECORRENTE DE 
ATO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE O CULPADO NÃO PODE SER 
CONSIDERADO EM MORA ANTES DE DECISÃO QUE LHE IMPÕE O 
DEVER DE INDENIZAR. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ 
AFASTADO. RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE QUE 
GUARDA RELAÇÃO EMINENTEMENTE CONTRATUAL. JUROS QUE 
DEVEM CORRER DA CITAÇÃO. Apesar da responsabilidade civil médica 
figurar dentro do tema dos atos ilícitos, a natureza da relação médico-
paciente é contratual e os juros de mora, portanto, fluem a partir da 
citação, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código Civil. 
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.42 

 
A responsabilidade médica é, portanto, de natureza contratual.  

 

3.3  ERRO MÉDICO 

 

O termo erro médico designa a falha do médico no exercício da profissão, 

resultando em mau resultado ou resultados adversos, decorrentes da ação ou da 

omissão do médico, por inobservância de conduta técnica43.  

Segundo KFOURI NETO44, o erro médico pode ser classificado em erro de 

diagnóstico e erro de procedimento. O erro de diagnostico, do ponto de vista técnico: 

 
“... é um dos momentos mais importantes da atividade médica – consiste 
em identificar e determinar a moléstia que acomete o paciente, pois dele 

_____________ 

41 ALMEIDA, André Luís. Iatrogenia e a responsabilidade do médico. Disponível em 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI124628,51045-
Iatrogenia+e+a+responsabilidade+do+medico 
 
42 ED 2009.014067.9 TJSC. Rel. Gilberto Gomes. Data de Julgamento: 19/09/2012  
 
43 OLIVEIRA, Cheila; EL DINE, Amir. 2010 A responsabilidade civil por erro médico no Brasil: Um 
olhar para o repensar da natureza da relação médico paciente. Juris Plenum Ouro. 2010 
 
44 KFOURI NETO, Miguel. Op cit 
 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI124628,51045-Iatrogenia+e+a+responsabilidade+do+medico
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI124628,51045-Iatrogenia+e+a+responsabilidade+do+medico
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depende a escolha do tratamento adequado. É o momento no qual se 
informa ao paciente qual é a doença ou mal que lhe afeta, após buscar junto 
a este as informações necessárias” 
 

Logo, erro de diagnóstico define-se quando não for atacado o verdadeiro 

sintoma, e o paciente, em razão deste equivoco, não se submete ao tratamento. 

Caracteriza-se pela eleição do tratamento inadequado à patologia instalada no 

paciente, com resultado danoso. O erro de diagnostico é, em principio, escusável, a 

menos que seja, por completo grosseiro45. 

Para o civilista português GONÇALVES46, o erro de diagnóstico: 

 

“Não é, necessariamente, culposo, porque a ciência do médico é incerta e 

conjectural. Existem doenças distintas com síndromes similares. Assim, não 
é estranhável que um medico se equivoque, logo de entrada, sobretudo 
quando não possui larga experiência ou aquela intuição que é o raro dote 
de algumas celebridades profissionais. Noutras ocasiões, em certos 
doentes, por motivos inexplicáveis a doença adquire uma grande virulência, 
em marcha galopante, como na septicemia e na uremia, de modo a tornar 
ineficazes todos os esforços do médico. Este, ás vezes, devido à rápida 
evolução da moléstia, nem de tempo dispõe para assentar diagnostico 
exato e empregar tratamento adequado. ” 
 

Assim, qualquer erro de avaliação diagnostica induzirá responsabilidade se 

um médico prudente não o cometesse, atuando nas mesmas condições externas 

que o demandado. Nesse sentido: 

 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO GERAL E ESPECIALIZADO 
PELO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. ERRO NO DIAGNÓSTICO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. PROCEDÊCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DE 
APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Os estabelecimentos 
hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem 
objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes (Art. 14, caput, do 
CDC). 2. Restou comprovado nos autos a existência de defeito na 
prestação de serviço por parte da apelada, uma vez que não procedeu a 
exames básicos para o alcance de um diagnóstico certo e preciso, e, além 
disso, prematuramente, proferiu diagnóstico errado (angina instável), 
recomendando, ainda, a transferência do apelante para cidade do Recife 
para que fizesse o cateterismo em caráter de urgência, quando através de 
uma ultra-sonografia e uma endoscopia era possível constatar o problema 
exato (crise de vesícula). 3. In casu, o defeito na prestação de serviço veio 
acarretar danos de natureza material ao apelante, uma vez que teve que 
arcar com os gastos decorrentes do referido transporte aéreo, mais o 

_____________ 

45 COSTALES, J. Fernandes. Responsabilid civil medica y hospitalaria. Ed. La Ley. 1987 
 
46 GONÇALVES, Luiz da Cunha. Tratado de direito civil. São Paulo: Max Limonad. 1957 
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deslocamento de seus familiares, além dos danos morais, relativos à agonia 
física e emocional suportada. 4. Recurso provido. Decisão por maioria.47 
 

 

Conforme se percebe da ementa acima, o defeito na prestação do serviço 

pelo médico se deu no momento do diagnóstico, ao não proceder aos exames 

necessários para o correto diagnóstico, o que acarretou danos morais e materiais ao 

paciente, gerando a responsabilização do médico. 

Há que se destacar a questão dos de exames complementares, os quais tem 

a finalidade de orientar o diagnóstico, tornando-o mais exato possível. Para ilustrar, 

utiliza-se o exemplo de KFOURI NETO48: 

“Paciente pobre, internado pela Previdência em hospital publico, necessita 

de exame de ultrassonografia (ou tomografia computadorizada ou 
ressonância magnética), para que seu médico assistente possa estabelecer 
juízo de certeza diagnostica. Não existem, entretanto, condições materiais 
para realização do ultrassom. Com os elementos de que dispõe, o medico 
comete erro de avaliação diagnostica e o paciente morre, 
consequentemente ao indevido tratamento que lhe foi dispensado. A 
questão deverá ser deslindada pela regra geral: se, naquelas 
circunstancias, com os meios de que dispunha, o profissional não se 
desviou crassamente da conduta prevista para aquele caso, inexistirá culpa 
e por conseguinte, estará afastado o dever de indenizar. O contrario 
ocorrerá, por motivo óbvio, se o médico não utilizou todos os recursos a sua 
disposição, para elevar o grau de certeza diagnostica. ” 
 

Importante ressalvar que apesar de o médico não ser responsabilizado no 

caso de não haver condições materiais para os procedimentos necessários para a 

cura do paciente, o mesmo não ocorre em relação ao serviço publico de saúde e 

planos privados de saúde, os quais, conforme será explicado em momento posterior, 

respondem pela ausência das condições estruturais e materiais no atendimento ao 

paciente. 

O erro de procedimento ou de tratamento, por sua vez, é caracterizado, 

segundo o autor KFOURI NETO49: 

 

“O tratamento consiste em fase posterior ao diagnóstico, na qual o médico 
utiliza distintos meios para conservar a vida, melhorar a saúde ou aliviar a 
dor. Nesta fase o dever de prudência e de assistência deve ser redobrado, 
pois é o momento da execução do diagnóstico” 
 

_____________ 

47 TJPE AC 0121303-8 Rel. FREDERICO RICARDO. Publicado: 04/05/2010 
 
48 KFOURI NETO, Miguel. Op cit 
 
49 Idem 
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Corroborando o entendimento exposto, segue julgado: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL –  Erro médico –  Morte de jovem por 
septicemia –  Médico que prestou o primeiro atendimento à jovem agiu 
adequadamente, segundo o laudo pericial, não sendo a perfuração de 
segmento da alça intestinal fruto de sua conduta –  Segundo médico que 
atendeu a filha e irmã dos autores agiu com negligência na condução da 
alta hospitalar –  Requerido que não investigou os picos febris apresentados 
pela paciente, concedendo alta hospitalar mesmo diante da gravidade do 
quadro dela –  Comportamento omissivo culposo do referido médico que a 
atendeu –  Nexo causal invertido –  Indenização por danos morais que deve 
ser mantido a R$ 150.000,00, atualizada a contar desta data e acrescida de 
juros de mora contados do evento danoso –  Danos materiais adequados 
aos limites do pedido e à idade provável da vítima, segundo estatísticas do 
IBGE - Recursos providos em parte.50 

 

No julgado acima mencionado, o médico que foi negligente no tratamento do 

paciente, foi responsabilizado por sua culpa, afastando a responsabilidade do outro 

médico que não realizou conduta culposa. 

Logo, no erro de procedimento, também há a responsabilização, mediante 

verificação da culpa. 

 

3.4. RESPONSABILIDADE DOS PLANOS DE SAÚDE NO CASO DE ERRO 

MÉDICO   

 

Para que se possa discorrer a respeito da responsabilidade civil envolvendo 

as operadoras privadas de assistência à saúde, primeiramente é relevante tratar 

acerca da regulamentação que rege esse setor. 

Nesse sentido, importante destacar alguns artigos da Constituição Federal de 
198851: 

 
“Art.197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
1º– As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.  

_____________ 

50Apelação Cível nº 0030561-32.2011.8.26.0451. TJSP Rel. Francisco Loureiro. Data do julgamento: 
11/08/2015 
 
51 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acessado em: 10/03/2016 
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2º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.  
3º– É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casas previstos em 
lei. 
4º– A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.” 
 
 

Com fundamento nas disposições retro mencionadas, pode-se constatar que 

muito embora haja a liberalidade, através do art. 199 da CF, que foi concedida para 

que as operadoras de planos de saúde atuassem nesse setor, o Estado continua 

investido no poder de regulamentação, fiscalização e controle a fim de verificar se 

esse serviço esta sendo prestado de acordo com as normas e princípios norteadores 

da sociedade como um todo. 

Tendo em vista as funções que foram designadas ao Estado, esse editou e 

publicou a Lei nº 9.656/9852, que dispõe sobre os planos privados de assistência à 

saúde, com o intuito de regular tal setor, e posteriormente criou a Lei nº 9.961 de 

2000, a qual dispõe sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual 

atua em todo o território nacional como órgão de regulação, normatização controle e 

fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 

A Lei 9656/98 define que operadora de assistência à saúde é a pessoa 

jurídica sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, 

administradora ou entidade de autogestão que opere produto, serviço ou contrato de 

plano privado de assistência à saúde. 

As operadoras de planos e seguros de assistência à saúde privada são 

fornecedoras de serviços, cuja cobertura se dá através de remuneração acordada 

entre as partes. Portando estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. 

Os planos de saúde são formalizados mediante contrato de adesão da parte 

consumidora, sendo as cláusulas estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor. 

Outra característica identificada pela doutrina nos contratos de plano de saúde é a 

sua onerosidade (consumidor deverá pagar pelos seus serviços) e aleatoriedade 

_____________ 

52 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm>. Acessado em 
10/03/2016 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm
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(extensão das prestações de uma ou ambas as partes não é certa). Para ilustrar, 

destaca-se o informativo de jurisprudência nº 231 do TJDF53: 

 

“Ao julgar apelações em face de sentença que condenou seguradora a 
reparar danos morais suportados por consumidora impedida de usufruir dos 
serviços do plano de saúde, a Turma negou provimento aos recursos. 
Segundo a Relatoria, a autora sustentou a necessidade de devolução em 
dobro das parcelas pagas no período em que o contrato esteve suspenso, 
bem como a majoração da indenização por danos morais. Foi relatado, 
ainda, que a seguradora, por seu turno, alegou a inexistência de dano, bem 
como que os danos morais foram fixados de forma exorbitante. Nesse 
contexto, o Magistrado afirmou que diante da natureza aleatória do contrato 
de seguro de saúde, cuja contraprestação do segurador só será devida se 
ocorrer evento futuro, não é possível a devolução da importância paga a 
título de mensalidade do plano, uma vez que a seguradora tem a obrigação 
de assumir todos os riscos no período ajustado. Para o Julgador, somente 
seria admitido o ressarcimento integral pelas despesas médicas pagas em 
razão da suspensão do plano de saúde, todavia, a autora não formulou 
pedido nesse sentido. Assim, o Colegiado confirmou a sentença por 
reconhecer que o ato ilícito civil praticado pela ré ultrapassou os limites do 
mero descumprimento contratual, violando a dignidade da consumidora, e 
que o quantum fixado atendeu aos critérios da equidade, proporcionalidade 
e razoabilidade.” 

 

Como existe uma obrigação assumida por cada uma das partes no negócio 

jurídico, outro aspecto é o caráter sinalagmático. A forma especial visa a ampliar a 

segurança das partes no contrato, optando o legislador nos planos de saúde por tal 

forma. Outra característica de quem contrata o plano de saúde é de que a relação 

contratual tenha uma longa duração, sendo possível a revisão contratual, conforme 

se depreende das seguintes ementas: 

 

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. 
POSSIBILIDADE. REAJUSTE ABUSIVO CONFIGURADO. MATÉRIA JÁ 
PACIFICADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. I – A 
variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores 
de aumento de custos, enseja o enriquecimento sem causa da 
empresa prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de 
desequilíbrio na relação contratual, ferindo o princípio da igualdade 
entre partes. O reajuste da contribuição mensal do plano de saúde 
em percentual exorbitante e sem respaldo contratual, deixado ao 
arbítrio exclusivo da parte hipersuficiente, merece ser taxado de 
abusivo e ilegal. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo improvido."54 

 

 

_____________ 

53 20110111477406ACJ, Rel. Juiz HECTOR VALVERDE SANTANA. Data do Julgamento 07/02/2012.  

54  STJ, AgRg no Ag 1131324/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti .Julgado em 19/05/2009 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde Contrato coletivo - 
Reajuste superior a 60% para os últimos dois anos sob alegação de 
aumento da sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem o 
reajuste aplicado - Reajuste que deve obedecer ao índice autorizado pela 
ANS para os contratos individuais até uma cognição exauriente dos fatos - 
Decisão confirmada - Recurso não provido”55 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. 
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA FAIXA 
ETÁRIA. CONSUMIDOR QUE COMPLETOU 60 ANOS. INCIDÊNCIA 
DO ESTATUTO DO IDOSO. PERCENTUAL APLICADO (58,64%) QUE SE 
MOSTRA ABUSIVO. TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. 
RECURSO PROVIDO. 
Não se nega que o aumento da mensalidade do plano de saúde, em 
princípio, configura meio de assegurar o equilíbrio contratual. Todavia, não 
se pode simplesmente impor sucessivos aumentos baseados na premissa 
segundo a qual o plano de saúde, a partir dos sessenta anos do usuário, 
será usado com maior frequência, gerando, em consequência, maiores 
despesas. O aumento das mensalidades deve estar arrimado em dados que 
justifiquem a exasperação imposta, e não simplesmente exigido 
unilateralmente, por exclusivo critério da cooperativa médica ou 
seguradora.”56 
 
 

Diante das ementas acima, conclui-se que é possível a revisão contratual, em 

razão da onerosidade excessiva, conforme dispõe o art. 6, V do Código de Defesa 

do Consumidor. 57 

As obrigações das operadoras de planos de saúde são de resultado, 

assumem o compromisso de prestar um serviço médico com alto padrão e 

confiabilidade. O contrato é considerado descumprido quando o serviço não é 

executado nos moldes prometidos, como quando ocorre um erro médico. 

A responsabilidade civil dos planos de saúde por erro médico tem por base o 

Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Na qual a parte prejudicada tem 

a escolha de acionar solidariamente o plano de saúde e/ou o médico que prestou o 

serviço. Ocorre, que ao acionar solidariamente ambos prestadores de serviço, plano 

de saúde e médico, sob este recairá a responsabilidade na forma subjetiva como 

_____________ 

55 TJSP - Agravo de Instrumento nº 0068784-49.2011; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves   
 
56 TJSC – Agravo de Instrumento nº 2011.013167.7; Rel. Jorge Luis Beber. Julgado em 22/09/2011  

57 “Art. 6º:  São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas.  

  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/98301/estatuto-do-idoso-lei-10741-03


36 

 

profissional liberal que é. Referente ao plano de saúde este responderá 

objetivamente pelo serviço que oferece. 

A operadora de planos privados de assistência à saúde é responsável tanto 

pela escolha dos seus locais de atendimento (hospitais, clínicas, etc.) quanto por 

seus profissionais credenciados. Desta forma, fornece ao beneficiário uma lista 

discriminada dessa rede conveniada (locais de atendimento e profissionais), para 

que esses possam exercer o seu direito de usufruir do serviço ora contatado através 

de consultas, exames, dentre outros. Portanto, não há dúvidas de que a operadora 

torna-se responsável pela qualidade dos serviços prestados, tendo em vista que a 

mesma procede à escolha de quem/qual será conveniado a ela, e apenas presta a 

informação desses aos seus beneficiários. Assim, Schaefer58 afirma que:   

"As listas vinculativas têm papel determinante na responsabilização dos 
planos de saúde, pois por meio delas as operadoras obrigam o paciente-
consumidor a se socorrer dos serviços profissionais ali elencados, retirando-
lhe a liberdade de escolha sob pena de não poderem usufruir da cobertura 
contratada. ” 

 
 

No entendimento de Marques59, o advento da Lei 9.656/98 juntamente com o 

CDC deixou o aspecto da responsabilidade solidária da operadora ainda mais claro, 

pois segundo ela: 

 

"Essa observação é importante porque facilita a visualização da nova 
responsabilidade dos organizadores (operadoras) dos planos de saúde 
perante os consumidores, por eventuais erros médicos e falhas na 
prestação (acidentes de consumo) nas clínicas e nos hospitais conveniados. 
Enquanto protegida pelo manto do contrato de ‘seguro-saúde’, a aceitação 
da existência de uma obrigação conjunta de qualidade (leia-se 
solidariedade) era mais comum entre médicos e hospital, isto é, entre os 
fornecedores diretos dos serviços. Com a nova lei, a obrigação conjunta de 
qualidade-adequação (não existência de vício no serviço) e de qualidade-
segurança, na terminologia de Antonio Herman Benjamin, isto é, de que não 
haja um defeito na prestação e conseqüente acidente de consumo danoso a 
segurança do consumidor-destinatário final do serviço de saúde, é 
verdadeiro dever imperativo de qualidade (arts. 24 e 25 do CDC), que se 
expande para alcançar todos que estão na cadeia de fornecimento, ex vi 
arts. 14 e 20 do CDC, impondo a solidariedade de todos os 
fornecedores da cadeia, inclusive as operadoras (parágrafo único do 
art. 7º do CDC) ”.  

_____________ 

58 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil médico & erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá. 
2010 

 
59 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais.São Paulo: Revistas dos Tribunais. 2006 
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Portanto, constatou-se que as operadoras de planos privados de assistência à 

saúde estão sujeitas a responsabilidade objetiva solidária em relação aos 

profissionais e estabelecimentos conveniados a ela, pois, a liberalidade de escolha 

desses cabe a ela e não ao beneficiário. Desta forma, não pairam dúvidas dessa 

responsabilização solidária pela indenização ao beneficiário lesado, pois esse ao 

contratar essa modalidade de prestação de serviços busca a segurança, a 

previsibilidade, a garantia e acima de tudo a confiança de se ter um serviço 

contratado realizado de maneira satisfatória.  

Salienta-se que junto ao fato de ser a responsabilidade dos planos de saúde 

objetiva como fornecedora de serviços que é, todo procedimento médico-hospitalar 

somente é liberado ante a autorização da administradora do plano de saúde, o que 

mais uma vez reforça a tese da responsabilidade objetiva.  

Corroborando o já exposto, colaciona-se Recurso Especial60 no qual o STJ 

pronunciou-se sobre o assunto: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE 
SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário⁄segurado de 
médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, 
conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá 
falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na 
medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio 
paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais 
credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A 
responsabilidade será direta do médico e⁄ou hospital, se for o caso. 
2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares 
próprios e⁄ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém 
hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como 
afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 
3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, 
responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja 
quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou 
por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos 
arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, 
do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa 
responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na 

_____________ 

60 REsp. nº 866.371 - RS (2006⁄0063448-5). Des. Rel. Min. Raul Araújo Disponível em: 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22100143/recurso-especial-resp-866371-rs-2006-0063448-5-
stj/inteiro-teor-22100144. Acessado em: 10/03/2016 

 

 

http://www.jusbrasil.com/topico/10608698/artigo-2-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topico/10608617/artigo-3-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topico/10606184/artigo-14-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topico/10603435/artigo-34-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topico/11381619/artigo-1521-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com/topico/11381513/inciso-iii-do-artigo-1521-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com/topico/10677562/artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topico/10677442/inciso-iii-do-artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22100143/recurso-especial-resp-866371-rs-2006-0063448-5-stj/inteiro-teor-22100144
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22100143/recurso-especial-resp-866371-rs-2006-0063448-5-stj/inteiro-teor-22100144
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relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de 
saúde nos limites da sua culpa. 
4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração 
do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e 
juros moratórios. 

                            5. Recurso especial provido. 
 
 

No mesmo sentido, tem se manifestado os demais tribunais, conforme se 

demonstra com os seguintes julgados: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - COOPERATIVA DE 
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE - LEGITIMIDADE PASSIVA - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CONFIGURAÇÃO - 
CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E 
MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS.- A 
Cooperativa que mantém plano de assistência à saúde é parte legitimada 
passivamente para ação indenizatória movida por associada em face de 
erro médico originário de tratamento inadequado determinado por médico 
cooperativado.- Constatada a imperícia médica por parte do profissional 
credenciado, devem ser este e a cooperativa que o indicou, ser 
responsabilizados civilmente, de forma a reparar os danos de ordem 
material e moral causados ao paciente. (...)" (TJMG, Ap. Cív. 467.378-7, 
Rel. Des. Elias Camilo, j. 12.05.2005). (...) Acrescente-se que, devidamente 
comprovada a responsabilidade civil do médico e do hospital pelos danos 
causados a paciente, convém ressaltar que a instituição que fornece os 
planos de saúde, tal como a 2ª apelante, responde solidariamente pela 
deficiência do serviço custeado pelo plano. A fornecedora de plano de 
saúde responde pela má eleição que fez dos médicos e hospitais 
credenciados, que prestam serviços defeituosos , inclusive na hipótese em 
que o associado é obrigado a escolher dentre profissionais e hospitais que 
estão relacionados na lista da fornecedora. (...)"......Saliente-se que não há 
que se falar em aplicação do disposto no art. 1.460 do Código Civil/1916 ao 
presente caso, visto que a presente demanda não se trata de cobrança de 
indenização securitária, mas de ação para apuração da responsabilidade 
civil da operadora de plano de saúde, ora segunda embargante, e seu dever 
de indenizar.61 

 

Não distante disso, está o pensar da Ilustríssima e Douta Julgadora Ministra 

Nancy Andrighi:  

 

“O médico contratado pelo plano de saúde não é um empregado do plano, é 
um prestador de serviços autônomo que a operadora contrata para atender 
a convênios que firme com o objetivo de lucro. Portanto, responde 
concorrentemente porque contrata para em seu nome prestar o serviço que 
se comprometeu com os conveniados. Os objetivos do plano de saúde não 
se limitam a administrar e cobrir os custos da prestação de serviço médico. 
Além dessa prestação, assume a obrigação de prestar o serviço médico 
mediante profissionais qualificados e capazes de observarem as regras 
cientificas e técnicas da ciência médica. Por isso, qualquer acidente de 

_____________ 

61 TJMG, Ap. Cív. 467.378-7, Rel. Des. Elias Camilo, Data do Julgamento: 12.05.2005  
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consumo, isto é, falha no serviço prestado pelo médico, impõe-se a 
responsabilidade pelos danos para a operadora e o médico, sendo que 
aquela responderá objetivamente em virtude do risco proveito assumido 
pela empresa que desenvolve esta atividade com a finalidade de lucro. 
Ocorrendo o prejuízo ao usuário-consumidor, independente de culpa do 
terceiro contratado, pelas leis civis, ou pelas leis trabalhistas a operadora 
responderá pelo acidente de consumo. Esta é a força da responsabilidade 
objetiva e solidária que o CDC impõe com o objetivo claro de proteger e 
ampliar os meios de reparação aos danos que o consumidor sofra.62 
 

 

3.5 RESPONSABILIDADE DO ESTADO NO ERRO MÉDICO 

 

O Direito pátrio acolheu, no tocante a responsabilidade civil da Administração, 

a teoria do risco administrativo, assim existindo o dano, a conduta e o nexo de 

causalidade entre ambos, e não havendo nenhuma das causas de exclusão da 

responsabilidade o Estado deverá ser responsabilizado. 

Conforme, já se expos anteriormente, a responsabilidade civil do médico é 

analisada sob o aspecto subjetivo, assim para que exista a responsabilidade do 

médico deverão estar presentes os seguintes pressupostos: a conduta (omissiva ou 

comissiva), o dano, o nexo de causalidade ligando o dano à conduta, e a culpa, a 

qual pode ser exteriorizada através da negligência, imprudência e imperícia. O 

atendimento por intermédio do serviço público patrocinado pelo Estado caracteriza a 

responsabilidade objetiva para entidade, e responsabilidade extracontratual para o 

profissional.63  

A Constituição Federal64 consagrou em seu art. 37, XXI, § 6º o postulado de 

que:  

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa". 

 

               A mencionada norma encontra correspondência no Código Civil65 em seu 

artigo 15, o qual estatui:  

_____________ 

62   Resp nª 138.059-MG. Rel. Min. Ari Pargendler. Julgado em 13/3/2001 
 
63 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Erro médico à luz da jurisprudência comentada. Curitiba: Juruá. 
2005 

 
64 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acessado em: 10/03/2016 
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                                     "As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por 
atos de seus representantes que nessa qualidade causem danos à 
terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando ao dever 
prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano".  

 

A União, cada um dos Estados e o Distrito Federal e cada um dos Municípios 

legalmente constituídos são pessoas jurídicas de direito público, logo, respondem 

pelos danos causados pelos seus agentes, cabendo-lhes, em consequência, reparar 

o dano, independentemente das sanções civis, penais, éticas e administrativas que o 

autor do ato ilícito venha a sofrer.  

Na expressão de Hely Lopes Meirelles66, o Estado:  

 

“(...)Como ente personalizado, tanto pode atuar no campo do direito público 
como no do direito privado, mantendo sempre sua única personalidade de 
direito público" e sendo assim, responderá, em face do mandamento 
constitucional e do direito civil, pelos atos de seus representantes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros. ” 

 

Um outro aspecto a ser abordado no que toca ao erro médico do ponto de 

vista da função pública, é quando este advém de falhas estruturais, quando os 

meios e as condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta 

satisfatória67. Neste caso, o Estado, pessoa jurídica de direito público bem como 

aquelas de direito privado prestadoras de serviço público, responderão pelos danos 

que venham a causar aos usuários do sistema de saúde, conforme o seguinte 

julgado: 

 

ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. 
TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO INADEQUADO. INFECÇÃO 
HOSPITALAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO. GRATIFICAÇÃO 
NATALINA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA 
UNIÃO FEDERAL DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. 

                                                                                                                                           

 

 

65 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acessado 
em: 10/03/2013 
 
66 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revistas dos Tribunais. 
1991 

 
67 FRANÇA, GV. Direito médico. São Paulo: BYK. 1995 



41 

 

No que se refere às instituições que prestam serviço médico, dentre elas 
incluída a União, configura responsabilidade objetiva a falta ou insuficiência 
do atendimento do paciente decorrente de tratamento pós-operatório 
inadequado. Tal fato se agrava quando o serviço público federal de saúde 
não possui serviços, instrumentos e materiais básicos ao seu perfeito 
funcionamento, tais como, fisioterapia, raio-x e antibiótico. II. O 
entendimento jurisprudencial assevera que o hospital responde 
objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da 
internação e não da atividade médica em si” 68 

 

Quando o erro médico for originário dessas chamadas "falhas estruturais" o 

profissional da medicina não poderá ser responsabilizado mesmo do ponto de vista 

funcional, eis que não concorreu para o evento através da ação ou omissão, 

imprudência, negligência ou imperícia ocasionadoras do ato ilícito, arcando o Estado 

com o ônus da reparação. É conditio sine qua non que o médico deve ter boas 

condições de trabalho e ser remunerado de forma justa a fim de que possa exercer a 

Medicina com honra e dignidade. Igualmente é direito seu recusar-se a exercer sua 

profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam 

dignas ou que possam prejudicar o paciente. Deve, no entanto, sempre que as 

condições mínimas de trabalho não forem respeitadas, colocando em risco a saúde 

do paciente, denunciar, de imediato, ao Conselho Regional de Medicina onde estiver 

jurisdicionado essa situação. O seu silêncio, além de falta ética, implicará em 

conivência, em omissão, com as consequências legais dele decorrentes.69 

Então, afim de corroborar os posicionamentos expostos, traz-se os seguintes 

julgados: 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA 
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FATO DANOSO PARA O 
OFENDIDO, RESULTANTE DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICA. PROCEDIMENTO EXECUTADO 
EM HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL. RESSARCIBILIDADE. DUPLA 
FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL (REPARAÇÃO-
SANÇÃO): (a) CARÁTER PUNITIVO OU INIBITÓRIO (“EXEMPLARY OR 
PUNITIVE DAMAGES”) E (b) NATUREZA COMPENSATÓRIA OU 
REPARATÓRIA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 

_____________ 

68 Resp 629.212/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA. Julgado em: 15/05/2007 
 

69BRANDÃO, Ricardo. O erro médico na função pública. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/463/346>. Acessado em: 
10/03/2016 

 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/463/346
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O recurso extraordinário - a que se refere o presente agravo de instrumento 
– foi interposto contra decisão, que, proferida pelo E. Tribunal Regional 
Federal/2ª Região, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado 
(fls. 18): 
“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - CIVIL - RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO - EXTRACONTRATUAL – PREVISIBILIDADE (...) - 
REPARAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL – CUMULAÇÃO – 
CABIMENTO – CONDENAÇÃO EXCESSIVA – REFORMA. 
- Sendo a responsabilidade objetiva, dispensada está a parte de provar a 
culpa lato sensu, ante a adoção, pelo direito pátrio, da teoria do risco; 
- Demonstrado o fato administrativo (conduta comissiva do agente), o nexo 
causal e o resultado danoso, devida a reparação por dano material, pois 
que também não houve culpa da vítima, bem como não restou configurada 
a excludente de responsabilidade; (...) ”70 

 

“ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO COMETIDO EM 
HOSPITAL PÚBLICO - MORTE - INDENIZAÇÃO - QUANTUM - 
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 
1 - atraída a incidência da responsabilidade objetiva, basta a comprovação 
do dano, da conduta objetiva e do nexo causal (art. 37, § 6º, da constituição 
federal) para que surja o dever de reparar. 
2 - restando comprovado que as lesões sofridas pela genitora das 
requerentes ocorreram em razão de negligência médica, em unidade 
hospitalar pública, consistente na perfuração do intestino da paciente, que 
veio a falecer, patente o dever de indenizar. 
3 - ao fixar o valor da reparação pelos danos morais deve o julgador cuidar 
para que não seja tão alto, a ponto de tornar-se instrumento de vingança ou 
enriquecimento sem causa do prejudicado, nem tão baixo de maneira a se 
mostrar indiferente à capacidade de pagamento do ofensor. 
4 - recurso provido.” 71 
 

  

Pela análise dos julgados acima, corrobora-se o entendimento de que quando 

há dano para o paciente, resultante de atuação de servidor público no desempenho 

de atividade médica, haverá a responsabilização do hospital público (Estado), uma 

vez que o ordenamento brasileiro adota a teoria do risco administrativo. De acordo 

com esta, a responsabilidade do Estado é objetiva, devendo então a vítima provar 

apenas a conduta do agente (fato administrativo), o nexo causal e o dano sofrido 

para ser indenizada. 

 

 

 

 

_____________ 

70 Agravo de instrumento 455.846-4 RJ. Rel.: Min. Celso de Mello. Julgado em: 11/10/2004 
 
71 AC 20030111054055 DF. Rel. Sandoval Oliveira. Julgado em: 24/04/2007 
 

http://www.jusbrasil.com/topico/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10710882/par%C3%A1grafo-6-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

  Quando nos referimos ao tema da responsabilidade civil por erro médico, 

estamos falando perante a legislação brasileira no princípio da responsabilidade 

profissional.  

Na responsabilidade civil do médico, este não se compromete a curar, mas a 

proceder de acordo com os preceitos e os métodos adequados da profissão. 

Como já foi visto nos capítulos anteriores, aplica-se o artigo 14§4º do CDC, 

corroborada pela regra geral do Código Civil, ou seja, a responsabilidade subjetiva 

ou por culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 deste diploma.72 

A responsabilidade civil do médico depende da aferição de culpa (falta de 

dever de cuidado), a qual para sua caracterização, deverá abranger a imprudência - 

que pode ser definida como ação precipitada, irrefletida, em que o médico não se 

preocupou em impedir dano previsível -, a negligencia - que é o descaso, a desídia 

do médico, deixando de seguir as providências indicadas - ou a imperícia, que é a 

falta de conhecimento ou técnica profissional7374. 

 

4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL X RESPONSABILIDADE PENAL 

 

A responsabilidade, seja civil ou penal, pressupõe ato ilícito. O ilícito, de 

acordo com a natureza e o grau da ilicitude, tem como consequência a sanção de 

natureza punitiva ou ressarcitória. O ato ilícito consiste na ação ou omissão humana 

_____________ 

72 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 
73 OLIVEIRA, Cheila; EL DINE, Amir. Op cit 

 

74 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 
ERRO MÉDICO – ÓBITO DE FETO - NATIMORTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE– 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO– SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade 
civil do médico é subjetiva e repousa em três pressupostos necessários à sua existência, quais 
sejam: o dano suportado pelo pretendente à indenização, o ato do agente e o nexo causal entre o 
dano e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. Sem a coexistência desse tripé, não 
há como se cogitar de obrigação indenizatória. No caso concreto, a autora não logrou êxito em 
demonstrar o liame causal entre a conduta do médico e óbito do feto por anoxia fetal. 
(TJMT AP 52108/2011 Rel. Clarice Claudino.  Data do Julgamento: 01/02/2012) 
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que viola o ordenamento jurídico. O ilícito e consequentemente a responsabilidade, 

pode ser penal, civil ou administrativo75. 

Enquanto no direito civil se admite a presunção de culpa, tem-se no direito 

penal a presunção de inocência. No direito penal vige a regra nullum crimem, nulla 

poena sine lege76 e as leis penais devem ser interpretadas de modo restritivo. No 

direito civil busca-se a responsabilização: verificado o dano, alguém deve ser 

compelido a indeniza-lo. A coisa julgada civil nenhuma autoridade exerce sobre a 

penal: há independência entre as jurisdições77.  

Importante ainda ressaltar que na esfera penal existe o princípio da 

individualização da pena (Art. 5º, XLVI da CFRB)78, o qual restringe ao apenado as 

consequências da pena79. Já na espera civil, terceiros podem ser atingidos por ação 

de um indivíduo, assim como explicita o mencionado artigo, devido a obrigação de 

reparar patrimônio, por meio do perdimento de bens. Trata-se de efeitos da 

condenação e por isso pode refletir nos sucessores do condenado, até o limite da 

herança.  

  Nas palavras de KFOURI NETO80: 

 

“Na pratica dos tribunais, podem-se identificar as seguintes diferenças, 
entre a aferição da culpa no crime e no cível: 1. No crime, essa apuração é 
mais rigorosa. Não se admitem presunções, nem quaisquer outras teorias 
objetivistas, como a causalidade virtual ou a perda de uma chance. Em 
França, exigia-se culpa grave, para a condenação criminal. Mero erro 
técnico não acarretava sanção penal. Havia distinção pois, entre culpa 
profissional e culpa grave. Somente a culpa grave era passível de punição; 
2. No crime, a prova de culpa incumbe ao Ministério Público. A prova 
pericial, elaborada, muitas vezes, por peritos ad hoc – eivada de falhas- , 

_____________ 

75 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 2010 
 
76 Não há crime, nem pena sem lei anterior que os defina. Extraído de: 
<http://www.centraljuridica.com/dicionario/g/2/l/n/p/1/dicionario_de_latim_forense/dicionario_de_latim_
forense.html>. Acessado em 18/02/2016 

 
77 KFOURI NETO, Miguel. Op cit 
 
78 “Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido” 
 

79 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial. 3ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

80 Idem 
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difere qualitativamente, em regra, da pericia levado a efeito no cível; 3. No 
crime, deve haver tipicidade – descrição, na lei, do fato imputado ao autor; 
no cível, verifica-se o contrário - atipicidade: a lei contempla apenas 
previsões genéricas de condutas consideradas atos ilícitos; 4. No crime, 
para que haja condenação, não é obrigatório que exista dano (ex: tentativa 
branca de homicídio). No cível, o dano é elemento nuclear da 
responsabilidade civil. Sem dano, não há indenização.” 
 
 

4.2 DA PROVA DO ERRO MEDICO 

 

Todo e qualquer processo é julgado com base na prova produzida durante a 

instrução do feito. Essas provas podem ser testemunhais, depoimento das partes, 

perícia e, principalmente, a história clinica do paciente, quando se que tratar de 

responsabilidade médica.81 

Assim, e segundo o direito processual brasileiro, o autor da demanda tem o 

encargo de provar suas alegações, cabendo ao réu apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 373, II do 

novo Código de Processo Civil82. 

No tocante ao ônus probatório, duas teorias processualistas se destacam: a 

estática e a dinâmica. Para a teoria tradicional da distribuição do ônus da prova, 

também conhecida como estática, vigora o principio de aquele que alega deve 

provar os fatos alegados, pois, caso contrario, terá que arcar com as consequências 

da sua omissão, face à imperatividade desse princípio.83 

Contudo, embora legalmente reconhecida, a teoria estática muitas vezes 

engessa o processo, a sentença e, por consequência, a própria distribuição da 

justiça. 

Diante disso, uma nova corrente doutrinária passa a afirmar que incumbe a 

quem possui melhores condições de provar o ônus de fazê-lo, independentemente 

de figurar no polo ativo ou passivo da demanda.84 

_____________ 

81 AMARAL, Fernanda. Erro médico, a responsabilidade jurídica pelos danos causados aos 
pacientes. Curitiba: Juruá 2014 
 
82 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acessado em: 18/02/2016 

 
83 AMARAL, Fernanda. Op cit 

 

84 Idem 
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Segundo essa teoria dinâmica, não é mais possível se estabelecer, antes 

mesmo do ingresso no processo, a quem caberá o encargo de provar, sendo mais 

justo e confiável deixar a critério do magistrado a distribuição do ônus probatório, 

valorando as circunstâncias do caso concreto e podendo determinar ao profissional 

de saúde que agregue aos autos elementos de convicção, aptos a embasar um 

julgamento par e passo da realidade85. 

Surge então a possibilidade de inversão do ônus da prova, onde o paciente 

poderá vir a desonerar-se do encargo probatório, passando para o médico a 

incumbência de provar a inexistência de sua responsabilidade. 

Nesse sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. 
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.  
Em se tratando de relação de consumo, a responsabilização dos 
profissionais liberais, na modalidade subjetiva, não impede a inversão do 
ônus da prova. O art. 14, § 4º, do CDC, não impede a aplicação do art. 6º, 
inciso VIII, do mesmo diploma legal. Ademais, também pela teoria da carga 
dinâmica da prova se impõe a transferência do referido ônus aos médicos 
demandados, uma vez que se trata da parte que detém condições, 
sobretudo técnicas, de apresentar os elementos necessários aos deslinde 
da controvérsia. Agravo de instrumento desprovido.86 

 

                            RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDICO. CLINICA. CULPA. PROVA. 

1. Não viola regra sobre a prova o acordão que, além de aceitar 
implicitamente o principio da carga dinâmica da prova, examina o conjunto 
probatório e conclui pela comprovação da culpa dos reus. 2. Legitimidade 
passiva da clinica, inicialmente procurada pelo paciente. 3. Juntada de 
textos científicos determinada de oficio pelo juiz. Regularidade. 4. 
Responsabilização da clinica e do medico que atendeu o paciente 
submetido a uma operação cirúrgica da qual resultou a secção da medula. 
5. Inexistência de ofensa a lei e divergência não demonstrada. Recurso 
especial não conhecido.87 

 

Não há assim, qualquer incompatibilidade que, em sendo a responsabilidade 

subjetiva, seja determinada a inversão do ônus da prova. A consequência disso será 

que, ao invés de o consumidor provar que a culpa pela ocorrência do evento que lhe 

_____________ 

85 MORAES, Felipe. Disponível em: <http://bioetica.org/msa/produccion/lavra.htm>. Acessado em: 
10/03/2016 
 
86 Agravo de Instrumento 70021963996. TJRS Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. Data do 
Julgamento: 19/12/2007  

 
87 REsp 69.309/SC, Rel. Min Ruy Rosado De Aguiar. Julgado em 18/06/1996 
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causou prejuízo foi do fornecedor (profissional liberal), tal ônus passa a ser deste, 

que deverá demonstrar que agiu com pericia, prudência ou zelo, não tendo, dessa 

forma, incidido em nenhuma modalidade de culpa. 

VOLTAIRE DE LIMA88, ao abordar a questão do ônus da prova no CDC, 

refere-se à inversão em relação aos profissionais liberais:  

 

“Em razão de o CDC ter estabelecido que a responsabilidade pessoal dos 
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, 
§4º), costuma-se apregoar, com a devida vênia equivocadamente, que por 
ter nesse ponto tal diploma consagrado a teoria da responsabilidade 
subjetiva, seria incabível a decretação da inversão do ônus da prova.”  

 

A prova de culpa consiste na comprovação da conexão entre o dano sofrido e 

comportamento comissivo ou omissivo do agente responsável, constituindo-se, 

normalmente, trabalhoso o processo probatório na responsabilidade civil do médico, 

tendo em vista a discrição com que comumente são seguidas as práticas médicas, a 

relação médico paciente se dá em espaço privado, sigilosamente e sem a presença 

de testemunhas ou técnico. Alie-se a isso o evento de que, quando se faz 

necessária uma perícia medica, esta é efetuada por um companheiro de profissão, 

que pode até mesmo estar atravessando por idêntica dificuldade ou ansiar protegera 

categoria. Sabe-se que é corriqueira a existência do espírito de corporação na 

classe médica.89  

Relevante a observação de RABINOVICH-BERKMAN90, de que o perito 

medico também está sujeito a uma ação de reparação de danos por má pratica, 

caso se afaste das regras pertinentes ao trabalho pericial.  

O magistrado não está obrigado a seguir ao pé da letra o laudo pericial- caso 

haja elementos idôneos para desconsidera-lo. Em contrapartida, o afastamento das 

conclusões estampadas na perícia deve encontrar apoio em fundamentos 

induvidosos de que a opinião cientifica do perito colide contra princípios lógico ou 

_____________ 

88 MORAES, Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e 
no Codigo de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revistas dos Tribunais. 1999 
 
89 OLIVEIRA, Cheila; EL DINE, Amir. Op cit 

 
90 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. Responsabilidad del medico. Buenos Aires: Ed. Astrea del 
Alfredo 1999 
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máximas de experiência e que existem no processo elementos probatórios com grau 

de verossimilhança superior, em relação aos fatos controvertidos91.  

Neste Sentido: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Autor submetido a 
procedimento cirúrgico na coluna vertebral. Alegação de má realização do 
procedimento, que teria causado a movimentação de um parafuso e a 
consequente compressão da medula do autor, acarretando dores e 
incapacidade, além de exigir a realização de nova cirurgia. Laudo pericial, 
elaborado com base nos prontuários médicos fornecidos e em exames 
realizados pelo autor que considerou somente o seu estado físico atual, 
deixando de considerar a suposta incorreção do procedimento original. 
Autor que se submeteu a uma segunda cirurgia corretiva, que sanou a 
sequela, mas não apaga os danos já consumados até então. Demais 
elementos dos autos, considerados pela sentença, que demonstram a 
existência de nexo causal entre o quadro apresentado pelo autor à época 
dos fatos e a compressão da medula causada pela movimentação do 
parafuso. Nexo causal que, embora interrompido pela realização de cirurgia 
corretiva, acarreta a responsabilização da operadora pelos danos já 
consumados. Inexistência de danos materiais a serem indenizados, posto 
que não comprovados. Inexistência de prova de dano estético. Ação 
parcialmente procedente. Recursos improvidos.92 

 

Analisando a ementa acima, percebe-se que no caso concreto o magistrado 

fez uso de sua prerrogativa de livre convencimento motivado, uma vez que, embora 

constasse nos autos laudo médico que apontava para não responsabilização do 

médico, visto que este só considerava a situação atual mas não o procedimento 

original realizado, sentenciou no sentido de responsabilizar o profissional da saúde. 

Utilizou como justificativa/motivação a existência de outros elementos nos autos que 

comprovavam o nexo causal e o dano sofrido pelo paciente.  

Por fim, faz-se menção as palavras de POGGI93:  

 

“O julgador, ao valorar o trabalho pericial, leva em consideração: a) as 
credenciais cientificas dos peritos, a experiência que demonstram, o 
domínio da área de conhecimento em questão; b) a extensão das 
divergências havidas entre os experts; c) o embasamento cientifico das 
conclusões apresentadas pelos peritos; d) se as conclusões harmonizam-se 
com as demais provas coligidas ou com o senso comum.” 
 

_____________ 

91 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e o ônus da prova. Ed. Revista dos Tribunais. 2002 
 

92Apelação Civil 0022044-83.2012.8.26.0554. TJSP Rel. Francisco Loureiro. Data do julgamento: 
13/10/2015 
 
93 POGGI, Victor. Responsabilidad Professional de lós médicos. Bueno Aires: Universidad. 1992 
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Em razão da fala exposta acima, conclui-se que o magistrado possui certos 

critérios para lhe ajudar na valoração do trabalho do perito. Porém, quando não 

concordar com o laudo pericial, em razão de elementos distintos expostos nos autos, 

pode divergir do conteúdo daquele. 

 

4.3 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE MÉDICA 

 

Nas excludentes da responsabilidade civil destacam-se a culpa exclusiva da 

vítima, o fato de terceiro e o caso fortuito ou força maior, conforme teor do artigo 393 

do Código Civil94: 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 

A culpa exclusiva da vítima ocorre quando o dano decorre de ato da vítima. A 

apuração do comportamento do paciente é fundamental para isentar, total ou 

parcialmente, a responsabilidade do médico, rompendo o nexo de causalidade 

quando a culpa for toda atribuída exclusivamente à vitima/paciente. Como exemplo 

de rompimento do nexo causal, verificam-se casos em que o paciente não segue as 

prescrições do médico, abandonando o tratamento. Logo, não é ponderável 

sancionar o médico por desinteresse, desleixo ou inércia do paciente, que acaba por 

desempenhar papel ativo nos danos que vem a sofrer95. 

No fato de terceiro, o dano é causado por ação ou omissão de terceiro. 

Contudo, o médico só pode se eximir por essa modalidade, desde que o terceiro não 

seja da equipe médica, já que o profissional é responsável por seus prepostos, tais 

quais enfermeiros, auxiliares e instrumentadores96. 

_____________ 

94 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acessado 
em 18/02/2016 

95  CASTRO, João. Responsabilidade Civil do Médico. São Paulo: Método. 2005  

 
96 GIOSTRI, Hildegard. Op cit 
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O caso fortuito e a força maior, por sua vez, advêm de evento imprevisível, 

incapaz de ser evitado, não só pelo agente, mas por qualquer outro que estivesse 

em sua situação. A força maior pode ser entendida como ocorrência fora da relação 

entre agente e vítima, que mesmo identificada, não pode ser evitada pela ação do 

agente. O caso fortuito é intrínseco à ação humana e não é esperado, nem pode ser 

previsto; desta forma, não pode ser evitado97.  

CASTRO98 põe em questão a culpa concorrente que se apresenta quando 

presentes a culpa do agente, o dano à vítima, o nexo de causalidade e a culpa da 

vítima. Enfatiza-se que a culpa do agente não se apresenta de forma absoluta, 

obrigando que a responsabilidade seja dividida entre o médico e o paciente. 

Ainda no que tange as excludentes, importante ressaltar o artigo 188 do CC, 

bem como o art. 23 do Código Penal. 99 

Ambos estabelecem que não há ato ilícito/crime quando o agente pratica o 

fato em legitima defesa100, em exercício regular de um direito101 ou em estado de 

necessidade102 

Tem se tornado frequente, em alguns tratamentos médicos, especialmente 

cirúrgicos, a estipulação de clausulas de irresponsabilidade, ou de não indenizar. 

Tais clausulas, por obvio, nenhuma eficácia tem no âmbito do direito penal, visto que 

_____________ 

97 AMARAL, Fernanda. Op cit 
 
98 CASTRO, João. Op cit 

99 Art. 188 CC Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 
regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a 
pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo 
somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites 
do indispensável para a remoção do perigo.” Art. 23 CP - Não há crime quando o agente pratica o 
fato:  I - em estado de necessidade;  II - em legítima defesa;  III - em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito.”  

100  Art. 25 CP - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acessado em 18/02/2016 

101 Atuação de acordo com o ordenamento, nos limites que a lei permite (VENOSA, Silvio de Salvo. 
Direito Civil: Responsabilidade Civil. 2003) 
 
102 Ofensa ao direito alheio para remover perigo iminente, quando as circunstancias o tornarem 
absolutamente necessário, e quando não exceder os limites do indispensável para a remoção do 
perigo (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado.2008) 
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o jus puniendi do Estado é exercitado haja ou não interesse do particular. Já no 

campo do direito civil, assevera Aguiar Dias103: 

 

“A responsabilidade médica nasce de erro manifesto. Daí decorre que o 
médico, em certo grau, já goza de clausula tácita de irresponsabilidade, na 
proporção da margem de erro tolerada pela imperfeição da própria ciência. 
Portanto, onde se poderia convenciona-la, ela já existe e fora daí se verifica 
absoluta impossibilidade, pelo respeito devido ao ser humano.”  
 

Outro motivo que exclui a responsabilidade do médico é a infecção 

hospitalar104. O STJ, no Resp. 629.212105, afirmou que a responsabilidade civil do 

hospital por infecção hospitalar será sempre objetiva, pois tal decorre do fato da 

internação, e não da atividade médica em si.  

A responsabilidade médica solidária, nesses casos, só terá embasamento no 

caso do médico agir com negligencia ao realizar procedimento cirúrgico consciente 

de que o local não oferece condições ideais, assumindo ele próprio o risco de 

internar ou manter o paciente106. 

Sobre o tema:  

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ERRO MÉDICO.INFECÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES ACEITÁVEIS DE ASSEPSIA E 
ESTERILIZAÇÃO DO NOSOCÔMIO. RESPONSABILIZAÇÃO DA 
ENTIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
OCORRÊNCIA DE CULPA NA CONDUTA DO MÉDICO. DANO MORAL. 
OCORRENTE. DANO MATERIAL. EXAME DA IMPRESCINDIBILIDADE 
DAS DESPESAS DEMONSTRADAS E DO NEXO COM O EVENTO 
DANOSO. PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A 
responsabilidade objetiva do estabelecimento empresarial, nos moldes do 
art. 14 do CDC, aplica-se diretamente somente no caso dos danos 
decorrentes de fato da internação. Em tais casos, basta a identificação da 
má prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade. Neste ponto 
está incluída a responsabilidade pelas coisas - aparelhos, instrumentos - 
utilizadas na prestação do serviço, cujo defeito independe da atuação, 

_____________ 

103 DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não indenizar. Rio de Janeiro: Forense. 1980 
 
104 é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após 
a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. (SAUDE, 
Ministério da. Portaria 2.616/MS/GM de 1998) 
 
105RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INFECÇAO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO HOSPITAL. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
O hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e 
não da atividade médica em si. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal a quo não se 
revela exagerado ou desproporcional às peculiaridades da espécie, não justificando a excepcional 
intervenção desta Corte para revê-lo. Recurso especial não conhecido. 

 
106 STOCO, Rui. Op cit  
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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cautelosa ou não, do profissional. 2. No caso dos autos, o autor foi vítima de 
infecção hospitalar quando da realização de procedimento cirúrgico para 
colocação de prótese em seu joelho direito. Entidade hospitalar que não 
demonstrou que suas instalações apresentavam condições aceitáveis de 
assepsia e esterilização. Responsabilização da entidade hospitalar pelos 
danos causados. Ausência de comprovação da ocorrência 
de culpa do médico. 3. Condenação do requerido ao pagamento de 
algumas despesas documentalmente comprovadas pelo autor, afastada sua 
responsabilidade pelas despesas cuja necessidade ou relação de 
causalidade não restaram cabalmente comprovadas. Exame da 
imprescindibilidade das despesas demonstradas e o nexo de causalidade 
entre elas e o evento danoso. 4. Condenação ao pagamento de 
pensionamento mensal ao autor no valor de um salário mínimo, levando-se 
em consideração que a parte já está recebendo benefício previdenciário. 5. 
Redimensionamento da condenação sucumbencial fixada em sentença. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.107 

 
Importante ressaltar a chamada teoria da perda de uma chance. Na 

jurisprudência clássica, a perda de uma chance possibilita à vítima obter uma 

indenização junto a quem, por culpa, prive-a de alguma chance de obter 

determinada vantagem. A expressão chance significa no âmbito jurídico, a 

probabilidade de obtenção de lucratividade ou de evitar uma perda.  

Essa teoria advém de um processo progressivo da responsabilidade 

subjetiva, com culpa, para a responsabilidade objetiva, sem culpa. Na França, essa 

teoria possui aceitação desde a década de 60, com a denominação la perte d’une 

chance de guérison108. 

A indenização dos prejuízos pela perda de uma chance não escapa das 

condições elementares de direito comum, como a prova do dano e do nexo causal. 

Neste sentido, é absolutamente necessário que o demandante comprove a perda da 

vantagem sofrida, indicando as probabilidades sonegadas pelo ato culposo do 

ofensor.  

Além das condições gerais da responsabilidade civil, condições específicas 

para sistematizar a utilização da noção de perda de uma chance também são 

observadas. Deste modo, necessária a demonstração da seriedade das chances 

_____________ 

107 Apelação Cível Nº 70052256583, TJRS, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira. Julgado em 
19/12/2012. 
 
108 ROSÁRIO, Grácia Cristina. A perda da chance de cura na responsabilidade civil médica. 2009 
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perdidas, a adequação da quantificação à álea inerente à perda da chance e a perda 

definitiva da vantagem esperada pela vítima.109 

O pressuposto basilar da perda da chance de cura consiste no dano moral 

causado pelo profissional por falta de diligencia e prudência na realização do ato 

médico. A responsabilidade se configura em razão da perda da possibilidade de 

conseguir um resultado favorável e não em virtude da vantagem perdida.110 

O dano material divide-se em dano emergente e lucro cessante. Na seara 

médica, o dano emergente revela a perda sofrida pelo doente, verificada de forma 

efetiva no patrimônio daquele. O lucro cessante traduz aquilo que a vitima deixou de 

auferir em virtude do dano ocasionado pelo médico. 

Sobre o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 
Paciente que apresentava quadro de torção testicular diagnosticado como 
cólica renal pela médica que realizou o primeiro atendimento. Agravamento 
de seu quadro clínico para o de necrose hemorrágica, sendo submetido a 
procedimento cirúrgico de emergência de orquiectomia total direita 
(amputação do testículo). Negligência no primeiro atendimento médico. 
Falha na prestação de serviço. Perda de uma chance de cura. Dano moral 
in ré ipsa. Fixação em valor módico, sem observância aos princípios de 
proporcionalidade, da reparação integral e do caráter pedagógico da 
medida. Sentença parcialmente reformada. Primeiro recurso a que se dá 
provimento, para que o valor fixado como indenização por danos morais 
seja majorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). Desprovimento do segundo recurso.111 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 
MORAL. PARTO DE NATIMORTO. GENITORA QUE FOI SUBMETIDA A 
CIRURGIA DE EXTIRPAÇÃO DO ÚTERO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. - Hipótese regida pelas regras 
consumeiristas e que deve ser apreciada por esta Eg. Câmara em função 
de prevenção anterior à instalação das Câmaras Especializadas em Direito 
do Consumidor. - Inegável que a realização do parto normal reduziu 
drasticamente a possibilidade de que o filho da autora nascesse com vida, 
sobretudo diante da saúde da parturiente, da posição anômala do feto e da 
certeza de que o mesmo tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço. - 
Ademais, não há registro de que tenha sido realizado o acompanhamento 

_____________ 

109 PETEFFI, Rafael. A responsabilidade pela perda de uma chance. 2015. Disponível em: < 
http://emporiododireito.com.br/a-responsabilidade-pela-perda-de-uma-chance-rico-exemplo-de-
circulacao-de-modelos-doutrinarios-e-jurisprudenciais-por-rafael-peteffi-da-silva/>. Acessado em: 
16/03/2013 
 
110 SAVI, Sergio. Responsabilidade Civil Por Perda de uma Chance. São Paulo: Atlas. 2006 
111 Apelação 0007421-95.2009.8.19.0042. TJRJ Rel. Claudio Brandao. Data do Julgamento: 

03/06/2015 

http://emporiododireito.com.br/a-responsabilidade-pela-perda-de-uma-chance-rico-exemplo-de-circulacao-de-modelos-doutrinarios-e-jurisprudenciais-por-rafael-peteffi-da-silva/
http://emporiododireito.com.br/a-responsabilidade-pela-perda-de-uma-chance-rico-exemplo-de-circulacao-de-modelos-doutrinarios-e-jurisprudenciais-por-rafael-peteffi-da-silva/
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400149282
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dos batimentos cardíacos do feto, medida necessária para se evitar que o 
mesmo entrasse em sofrimento e viesse a falecer por falta de oxigênio. - 
Autora que apresentou quadro de retenção placentária e sangramento, que 
persistiu após a realização de curagem e curetagem, vindo a necessitar de 
remoção para outro nosocômio, onde foi submetida a cirurgia de extirpação 
do útero. - Erro e falta de cuidado na prestação de serviços que são 
suficientes para caracterizar a culpa do réu e, portanto, ensejar a 
responsabilidade do hospital que reduziu a possibilidade de sobrevida da 
criança e, ainda, extirpou qualquer possibilidade de a autora vir a conceber 
outro filho. - Acresça-se que a autora contava com apenas 16 anos à época 
dos fatos e não tinha outros filhos. - Diante do quadro fático, restam 
evidentes os danos suportados pela autora, os quais se protrairão ao longo 
da sua vida. - Contudo, tenho que a indenização fixada não se mostra 
adequada aos danos suportados e a capacidade financeira do causador do 
dano, razão pela qual reduzo o quantum indenizatório para R$100.000,00 
(cem mil reais). Parcial Provimento Ao Recurso.112 

 
 

4.4 ERRO MEDICO NA CIRURGIA PLASTICA 

 

A cirurgia plástica se constituiu em uma especialidade independente somente 

a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), em face da necessidade de 

profissionais destinados às reparações corporais, especialmente na figura de Sir 

Harold Gilies, neozelandês, que na Inglaterra atuou fortemente na realização de 

cirurgias plásticas aos mutilados de guerra113. 

Primeiramente, há de se discorrer sobre os atos cirúrgicos. São espécies de 

procedimentos médicos, que podem ser divididos em duas espécies: o ato de 

urgência e o ato programado. No ato cirúrgico de urgência, o medico atua limitado 

pelas condições determinantes, que devem ser levadas em conta para analise da 

atuação médica. Já o ato cirúrgico programado é o ato no qual antecipadamente se 

preveem e se analisam os riscos de toda intervenção cirúrgica. 114 

O ato cirúrgico, por si só, caracteriza-se como um ato cientifico que causa 

dano ao paciente, uma vez que são utilizadas técnicas terapêuticas invasivas. Tal 

aventuroso ato gera riscos que devem ser previamente informados ao paciente, sob 

pena de responsabilidade médica omissiva. 

_____________ 

112 Apelação 0010470-35.2004.8.19.0038. TJRJ Rel. Flavia Romano. Data do Julgamento: 

28/01/2015 

113 MATIRE JUNIOR, Lybio. O alcance atual da cirurgia plástica. São Paulo: Asturias. 2005 
 

114 BORGES, Gustavo. Erro médico nas cirurgias plásticas. Atlas. 2014 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400184142
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Qualquer intervenção cirúrgica sobre o corpo humano, por mais sutil que seja, 

apresenta o caráter de imprevisibilidade quanto aos riscos e as reações do 

organismo, ainda que cientificamente já estejam fixados parâmetros objetivos de 

resultado possíveis e/ou prováveis para o ato cirúrgico.115 

Agora, há de se diferenciar o que seria a intervenção cirúrgica com caráter 

corretivo e aquelas que se destinam exclusivamente a melhorar a aparência, 

também chamada de cirurgia de embelezamento. Isto se justifica tendo em vista 

tratar-se de situações bem distintas: na de embelezamento, o paciente é saudável e 

pretende com a cirurgia melhorar a sua aparência; já na cirurgia reparadora, o que 

se busca é a correção de lesões congênitas ou mesmo adquiridas. 

Nos casos de cirurgias corretivas seja em razão de problemas congênitos, 

seja em razão de deformidade decorrente de acidente, o cirurgião plástico atuará 

com a obrigação de aplicar toda a sua diligencia e técnica disponível para eliminar 

ou corrigir o defeito, não podendo se comprometer com os resultados da 

empreitada, de tal sorte que sua obrigação será de meio.116 

No que diz respeito à cirurgia embelezadora, também chamada de 

cosmetologica, não pode se dizer o mesmo. Quando alguém busca os serviços de 

um cirurgião plástico com a finalidade de melhorar sua aparência, não ira se 

submeter aos riscos de uma cirurgia e ao pagamento de elevada quantia, se não 

obtiver do profissional as garantias de sucesso quando ao fim colimado. Dessa 

forma, o medico assume obrigação de resultado e responderá pelo eventual 

insucesso da empreitada.117 

Nestas circunstancias, a cirurgia não vindo a atender às expectativas do 

paciente, poderá ensejar a responsabilização do profissional médico que, embora 

continue sendo subjetiva, responderá com culpa presumida, cabendo-lhe o ônus de 

demonstrar a ocorrência de fatos ou atos que possam ilidir o dever de indenizar118. 

Nas palavras de Caio Mario119: 

_____________ 

115 Idem 
 
116 MELLO, Nehemias. Responsabilidade civil por erro médico. Atlas.2013 
 
117  MELLO, Nehemias. Op cit 
 
118  Idem 
 
119 PEREIRA, Caio Mario. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 1995 
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“Ele não é um doente, que procura tratamento, e o médico não se engaja na 
sua cura. O profisisonal está empenhado em proporcionar-lhe o resultado 
pretendido, e se não tem condições de consegui-lo, não deve efetuar a 
intervenção”  
 

          Importante também a lição de GONÇALVES120: 

 
 “Dessa forma, tratando-se de cirurgia estética cujo resultado tenha sido mal 
sucedido, desse fato só emerge a responsabilização do medico e a 
consequente obrigação indenizatória pelo resultado não atingido, cujo 
montante deverá abranger as despesas efetuadas com a própria cirurgia, 
dano moral em razão do sofriemento, dano estético em razão de eventuais 
sequelas, bem como verba para custear o tratamento e novas cirurgias.” 
 

Ainda sobre o tema: 

 

CIVIL E PROCESSUAL - CIRURGIA ESTÉTICA OU PLÁSTICA - 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU 
OBJETIVA) - INDENIZAÇÃO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

I - Contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o cirurgião 
assume obrigação de resultado (Responsabilidade contratual ou objetiva), 
devendo indenizar pelo não cumprimento da mesma, decorrente de 
eventual deformidade ou de alguma irregularidade. 

II - Cabível a inversão do ônus da prova. 

III - Recurso conhecido e provido.121 

 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. DANO 
MORAL.  O médico que deixa de informar o paciente acerca dos riscos da 
cirurgia incorre em negligência, e responde civilmente pelos danos 
resultantes da operação. Agravo regimental não provido.122 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. ESTÉTICA FACIAL, RUGAS 
E NARIZ. A responsabilidade civil do cirurgião plástico é subjetiva, sendo de 
resultado a obrigação assumida. Precedente do STJ. Laudo pericial que 
constatou que não foi empregada a melhor técnica no procedimento, 
atestando a culpa do réu, que tinha o ônus de provar culpa exclusiva da 
vítima, o que não ocorreu. Resultado desasatroso. Prejuízos à fala e 
movimento da boca, língua e músculos faciais. Fotografias que comprovam 
a ocorrência de erros grosseiros resultantes da cirurgia, constatando-se que 

                                                                                                                                           

 

 

 
120 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. 2003 
 
121 Resp 81101 STJ .Rel. Waldemar Zveiter Data do Julgamento: 13/04/1999 
 
122 AGRG 818144 STJ. Rel. Ari Pargendler. Data do Julgamento: 09/10/2007 
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o autor sofreu a perda do canto palpebral, além da perda da capacidade de 
mobilização labial. Alegações de que o autor não observou as 
recomendações do pós-operatório que não restaram comprovadas. Dano 
estético em grau quatro, considerando uma classificação de cinco níveis, 
que deve ser duplicado. Dano moral configurado, que também deve ser 
dobrado, de modo a se adequar aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Sentença que não é ultra petita, havendo pedido 
explícito do autor quanto à indenização por danos materiais. Provimento 
parcial do apelo do autor. Provimento parcial do recurso do réu, para 
determinar que a incidência dos juros de mora referentes às indenizações 
por danos morais materiais e estéticos se dê a partir da citação, enquanto 
que a correção monetária, referente à indenização por danos materiais, 
remonte à data do desembolso da quantia a ser devolvida, mantendo-se os 
demais termos da sentença vergastada.123 

 

 Da analise dos julgados acima, percebe-se que mesmo a obrigação, no 

caso das cirurgias plásticas embelezadoras, ser de resultado e não de meio, o 

médico continua com a obrigação de realizar o consentimento informado, bem como 

todos os outros deveres éticos já expostos no primeiro capítulo. Ressalta-se que a 

sua responsabilidade permanece sendo subjetiva, no entanto, com inversão do ônus 

da prova, cabendo ao médico comprovar que os danos suportados pelo paciente 

advieram de fatores externos e alheios à sua atuação profissional. Trata-se, 

portanto, de responsabilidade subjetiva com culpa presumida. 

 

4.5 ERRO MÉDICO E ANESTESIA  

 

   Em virtude do avanço da ciência e das múltiplas especialidades da 

medicina, é possível distinguir cada ramo e especialidade de forma que se possa 

identificar a participação de cada agente em determinado ato ou procedimento e 

assim, apurar corretamente a responsabilidade individualizada. 

            Ao se falar em anestesia é preciso lembrar que este ramo hoje é reconhecido 

como especialidade da medicina e, portanto este tipo de médico exerce função 

específica ao participar de uma intervenção cirúrgica, seja ela de maior ou menor 

importância. 

_____________ 

123 Apelação Civil 0026319-23.2002.8.19.0004 TJRJ Rel. Claudia Pires - Julgamento: 27/07/2011 
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            Para definir se a responsabilidade do anestesista é de meio ou de resultado 

recorremos aos ensinamentos STOCO124: 

“... a anestesia é obrigação de resultado, concernente a antes, durante e 
após o ato anestésico, daí a profunda responsabilidade técnica do médico 
anestesista, que estatui até uma condição arbitrária para seu desempenho 
dentro da equipe médica...”. 

 

             Ao se dizer que o procedimento anestésico enseja obrigação de resultado, 

podemos dizer que neste caso, nas palavras de KFOURI NETO125: “O devedor 

assume o compromisso de alcançar um  objetivo, conseguir um efeito determinado”. 

            Em razão dos ensinamentos expostos, pode-se afirmar que por se tratar de 

responsabilidade contratual onde a avença gera obrigação de resultado, em caso de 

descumprimento, tem-se culpa presumida. 

            A culpa presumida nada mais é do que a inversão do ônus da prova, onde 

resta ao credor demonstrar apenas que a obrigação não foi cumprida. Já o devedor, 

terá que não agiu com culpa ou demonstrar a existência de excludentes do nexo 

causal.126 

 Ressalta-se, todavia, que o anestesista assim como o médico, de forma 

geral, pode enquadrar-se dentro da responsabilidade extracontratual quando se 

tratar de um atendimento em caráter emergencial. 

            É o caso de haver a necessidade de anestesiar pessoa que dá entrada na 

emergência de um hospital e, não é possível ao anestesista conhecer de seu estado 

clínico, ou melhor, avaliar os riscos de uma aplicação anestésica.  

            Ao vivenciar esta situação o anestesista está diante do seu dever como 

médico de prestar assistência à pessoa. Caso não o faça, pode assumir 

responsabilidade por não ter prestado socorro a esta. Logo, quando se trata de 

situações de urgência o anestesista cumpre com o seu papel, porém, assume ele 

_____________ 

124 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação 
doutrinária e jurisprudencial.  Revista dos Tribunais, 2001. 

 
125 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. Revista dos Tribunais, 1998 
 
126 BORGES, Gustavo. Responsabilidade civil do médico-anestesista. 2010. Disponível em: 
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4806>. Acessado em: 23/02/2016 
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obrigação apenas de empregar os meios adequados para o ministramento do 

material anestésico sem ter obrigação de resultado, mas sim de meio.127 

 Diante dessas informações, pode-se afirmar que a responsabilidade do 

anestesista é de resultado. STOCO128, ilustra tal entendimento com as palavras do 

Desembargador Dr. José Soares de Castro do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, o qual fundamentou voto nesses termos129: 

“A determinação de sua responsabilidade dependerá do exame do caso 

concreto, onde se aplicou anestesia peridural-raquiana, e após algum 
tempo, sem dor, mas consciente, o paciente veio a ter concussão cerebral, 
com traumatismo crânio-encefálico, ficando com lesão cerebral, com dano 
permanente, em razão da PCR (parada cardiorespiratória). Ocorre que não 
foi feito o exame de sensibilidade do paciente, e, não sendo intervenção 
“cirúrgica urgente”, tanto assim que a anestesia fora setorial, houve falta de 
cuidado objetivo e técnico do médico anestesista, que, por negligência e 
também imperícia, tanto pelo aspecto omissivo e comissivo, não teve 
atitude correta, pronta, técnica e profissional condizente ao momento e ao 
paciente, havendo agido com culpa e respondendo pelo dano causado. 
Ainda mais, o acréscimo angustioso, visto não tirar a conscientização, 
ocasionado a ele, paciente, e consequentemente a terceiros, inequívoco 
dano moral permanente, além do dano material físico. ” 

 

Logo, considera-se que a obrigação do anestesista é mista, uma vez que na 

maioria dos casos enquadra-se como obrigação de resultado, mas, 

excepcionalmente, admite-se que esta seja de meio, quando atuar em situações de 

emergência e que não seja possível conhecer o histórico clínico do paciente. 

Ainda sobre o tema: 

 

INDENIZATÓRIA. ÓBITO NO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE CULPA 
DO CIRURGIÃO. Quatro apelações da sentença que condenou os réus 
(casa de saúde, médico cirurgião e seguradora de saúde), solidariamente, a 
pagar indenização por danos morais aos pais e à irmã de paciente falecido 
após ter sido submetido a artroscopia cirúrgica no ombro direito, bem como 
pensionamento aos genitores. Nega-se provimento ao agravo retido, vez 
que os honorários periciais foram homologados em valor adequado ao 
trabalho desenvolvido. Apelo da 1ª ré (casa de saúde): O conjunto 
probatório aponta que o paciente não recebeu atendimento adequado no 
período pós-operatório. Mesmo sem a prescrição para internação em centro 
de tratamento intensivo, não se mostra minimamente razoável que um 

_____________ 

127 Idem 
 
128 STOCO, Rui. Op cit 

 

129 TJGO Ap. Cível nº 29.966-5/188; Rel. Des. José Soares de Castro. Data do Julgamento: 

18/05/1993 
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paciente em fase pós-operatória permaneça sem a supervisão de um 
médico por um período de quatro horas. Responsabilidade objetiva da casa 
de saúde pela falha na prestação do serviço. Apelo do 2º réu (cirurgião): A 
responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva (art. 14, § 4°, 
CODECOM). Segundo o laudo pericial, não houve imperícia na técnica 
cirúrgica do paciente. O óbito seria decorrente de falha do médico 
anestesista, que determinou que o paciente fosse encaminhado diretamente 
para o quarto, ao invés de encaminhá-lo para a unidade pós-anestésica, até 
que estivesse totalmente recuperado dos efeitos da anestesia. Em sede de 
Embargos de Divergência em Recurso Especial, o e. Superior Tribunal de 
Justiça fixou o entendimento de que na hipótese de o dano ao paciente 
decorrer de erro médico do anestesista, este responde individualmente pelo 
evento, porquanto não há solidariedade decorrente de responsabilidade 
objetiva entre o cirurgião-chefe e o anestesista. A ausência de nexo causal 
entre a sua atuação do cirurgião e o óbito do parente dos autores enseja a 
improcedência da pretensão autoral com relação ao 2º réu. Apelo da 3ª ré 
(seguradora de saúde): A seguradora de saúde é corresponsável, solidária, 
por força da má escolha da rede referenciada. Integra a cadeia de consumo. 
Assume o risco do seu empreendimento. Portanto, também tem o dever de 
indenizar os autores, solidariamente com a casa de saúde. "O prazo do art. 
475-J, do CPC conta-se da ciência do advogado do executado acerca da 
memória discriminada do cálculo exequendo, apresentada pelo credor em 
execução definitiva." (Súmula nº 270 TJ/RJ). Apelo dos autores: Quanto ao 
valor da verba compensatória, tem razão os autores apelantes. Realmente, 
o valor fixado pelo juiz a quo não se coaduna à dor pela perda de um filho e 
irmão. Trata-se de dor intensa, das maiores, razão pela qual se impõe a 
majoração da verba compensatória. Em se tratando de responsabilidade 
contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos 
morais devem fluir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, e 
não a partir do evento danoso, como pretendem os autores. Os juros 
moratórios incidentes sobre o pensionamento devem ser fixados no 
percentual de 1% ao mês, por força do disposto no art. 406 do Código Civil. 
A imposição de constituição de capital garantidor mostra-se necessária 
diante do que reza o art. 475-Q do Código de Processo Civil. No caso em 
tela, a obrigação alimentar se protrai no tempo, de forma longa, sendo 
conveniente a constituição de capital para assegurar o cumprimento da 
obrigação. Desprovido o recurso da 1ª ré, provido o do 2º réu e providos em 
parte os recursos da 3ª ré e provido o 4º apelo, dos autores, nos termos do 
voto do desembargador relator.130 

 

ERRO MÉDICO. PACIENTE QUE SOFREU PARADA 
CARDIORESPIRATÓRIA NA SALA DE RECUPERAÇAO DO CENTRO 
HOSPITALAR SEM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO 
DO MÉDICO ANESTESISTA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA PELAS 
TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA DE DEVERES FUNCIONAIS 
ESTABELECIDOS POR RESOLUÇAO DO CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA 
DO ANESTESISTA TENDO EM VISTA QUE A CIRURGIA CORREU 
PERFEITAMENTE. ART. 14 , 4º DO CDC . CIRURGIAO QUE NAO PODE 
SER RESPONSABILIZADO POR ERRO REFERENTE A DEVER 
DE MÉDICO COM OUTRA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO CENTRO HOSPITALAR. MÉDICO PREPOSTO. ART. 14 , 

_____________ 

130 Apelação 0198616-64.2010.8.19.0001 TJRJ Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo – Data do 
Julgamento: 13/08/2015. 
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CAPUT DO CDC C/C ARTS. 932 , III E 933 DO CC . LIMITAÇAO DA 
INDENIZAÇAO OBSERVADA NOS MOLDES DO ART. 944 DO CC . 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIMINUÍDOS PARA 20% DO VALOR DA 
CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Apelada 
que sofreu parada cardiorrespiratória na sala de recuperação, após ter se 
submetido a cirurgia de lipoaspiração que correu sem problemas. 
Responsabilidade de monitoramento que cabia única e exclusivamente 
ao médico anestesista conforme dispõe Resolução nº 1.802 /2006 do 
Conselho Federal de Medicina. 2. Inexistência de prova pericial. 
Depoimentos pessoais e testemunhais que comprovam que 
o médico anestesista se ausentou do local, deixando a paciente sob os 
cuidados de técnica em enfermagem. Negligência. Responsabilidade 
subjetiva do médico. Art. 14 , 4º do CDC . 3. O médico cirurgião não pode 
ser responsabilizado por ato que cabia exclusivamente a médico com 
especialização específica, visto que seu ofício foi realizado com perfeição. 
4. Responsabilidade objetiva do centro hospitalar, nos moldes do caput do 
art. 14 do CDC , pelo fato de que o médico anestesista lhe presta serviço e 
é seu Diretor Presidente, configurando a qualidade de preposto. Arts. 932 , 
III e 933 do CC . 5. Condenação que respeita os parâmetros do art. 944 do 
CC , pois a limitou aos tratamentos e cuidados necessários decorrentes do 
evento danoso. 6. Honorários advocatícios reduzidos para o patamar de 
20% do valor da causa. 7. Recurso conhecido. Provimento parcial. VISTOS, 
relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. 
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e 
notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, 
conhecer do presente recurso para dar-lhe provimento parcial, nos termos 
do voto proferido pelo E. 131 

 

 As ementas acima expostas corroboram o entendimento exposto de que a 

inobservância dos deveres funcionais, pelo médico anestesista, acarreta a 

responsabilidade exclusiva deste, tendo em vista que, conforme ilustrado nos 

mencionados julgados, a cirurgia ocorreu perfeitamente, não havendo no que se 

falar de responsabilização do cirurgião, uma vez que esse não foi quem praticou a 

conduta culposa. Logo, médico cirurgião não pode ser responsabilizado por erro 

referente a dever de médico com outra especialidade, no caso, anestesia. 

 
 

 

 

 

_____________ 

131 Apelação 24040207268, TJES. Rel. Álvaro Rosindo. Data de Julgamento: 26/04/2011. 
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CONCLUSÃO 

 A relação medico paciente, conforme se mostrou ao longo do presente 

trabalho, passou por transformações. Atualmente, esta se rehumanizando, isto é, 

utilizando o conhecimento tecnológico obtido com o avanço tecnológico aliado a 

antiga pratica da clinica médica de atendimento humanizado, com foco na analise da 

anamnese do paciente. 

 Posteriormente realizou-se a análise dos principais princípios éticos que 

regem a atuação médica. No principio da Autonomia, tanto medico quanto paciente 

podem emitir sua opinião, rejeitar ou aceitar o que o outro propõe. O consentimento 

não pode expressar a autonomia a menos que seja um consentimento informado e 

para isso dever haver uma comunicação honesta, sempre renovável. Mesmo que o 

consentimento não esteja em questão, a obrigação de veracidade permanece. 

Contudo, não é absoluta. Conforme, vimos ao longo do presente trabalho, 

ocasionalmente, os atos de não revelar informações serão justificados quando a 

veracidade entrar em conflito com outras obrigações. Importante ainda relembrar 

que ser informado é um direito e não uma obrigação para o paciente. Este tem o 

direito de se recusar a ser informado, devendo o medico, nestes casos, questionar 

quais parentes ou amigos quer que recebam as informações. 

 Este principio, assim como os demais (Não Maleficência, Beneficência e 

Privacidade) não são absolutos. Sofrem mitigações pelo próprio texto da lei, como 

no caso concreto, pela ponderação de um contra o outro, buscando-se sempre a 

harmonização dos princípios. 

  O principio da Beneficência, por sua vez, expressa a ideia de que as ações 

dos médicos devem se dar visando aumentar os benefícios e reduzir os prejuízos, 

enquanto o da Não Maleficência pauta-se pela obrigação do medico de tomar 

decisões que causem o menor dano ao seu paciente.  

 O ultimo dos princípios mencionados, o da Privacidade, é um direito do 

paciente e um dever do profissional de saúde. Esse dever é para todos que tiverem 

acesso aos dados e informações do paciente, tanto na esfera medica quanto na 

esfera de ensino e pesquisa, tendo suas exceções previstas no Código de Ética 

Médica. Consistem basicamente no risco de vida para si ou para outrem, nas 
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doenças de notificação compulsória e as suspeitas de maus tratos contra incapazes 

ou vulneráveis.  

 Ressalta-se que este dever não se encerra com a morte do paciente, nem 

mesmo por se referir a pessoa publica, podendo, contudo ser flexibilizado em caso 

de suspeita de má pratica profissional interveniente na causa mortis. 

 No segundo capítulo, passamos a analise da questão da natureza da relação 

medico paciente. Primeiramente, há que se lembrar que o medico assume obrigação 

de meio e não de resultado: deve esforçar-se para obter a cura, mesmo que não 

consiga. Além disso, a natureza da relação é contratual. Contudo, não acarreta em 

razão disto a responsabilização objetiva, como é na regra geral do Código de Defesa 

do Consumidor. Este diploma, em seu art. 14§4º, excepciona da regra de 

responsabilização objetiva, os profissionais liberais. Logo, os profissionais da saúde 

têm responsabilidade subjetiva, isto é, só serão responsabilizados se houver 

presença de culpa em uma de sua modalidade (negligencia, imprudência e 

imperícia), além do dano e do nexo causal. 

 De acordo com o que foi exposto, podemos dizer que a conceituação de erro 

médico designa a falha do medico no exercício da profissão, ocasionando resultados 

prejudiciais ao paciente, decorrente da ação ou omissão do médico, por 

inobservância de conduta técnica. O erro médico pode se dar no diagnóstico – 

eleição de tratamento inadequado à patologia instalada no paciente, com resultados 

danosos -, bem como na execução do tratamento. Ambas as hipóteses geram 

responsabilização quando destoam da correta pratica medica, isto é, quando a ação 

médica é culposa, em qualquer de suas modalidades. 

 No que tange a responsabilização das operadoras de plano de saúde, 

primeiro há que se estabelecer que suas obrigações são de resultado, sendo 

responsável pela qualidade dos serviços prestados, uma vez que é quem escolhe os 

profissionais credenciados, bem como seus locais de atendimento. Em razão do 

disposto no Código de Defesa do Consumidor, acarreta a responsabilização 

objetiva, ou seja, não necessita da comprovação da existência de culpa. 

 Em relação a responsabilização do Estado, a qual surge do atendimento 

medico em hospitais públicos, vigora a teoria do risco administrativo: havendo dano, 

conduta e nexo causal entre ambos, e nenhuma causa de exclusão da 

responsabilidade, o Estado será responsabilizado pelos atos de seus prepostos. 
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 O Estado responde ainda em razão das falhas estruturais, quando os meios e 

as condições de trabalho são ineficazes ou insuficientes para uma resposta 

satisfatória. Tanto quando o médico for empregado de hospital publico, como 

quando for profissional conveniado do plano de saúde, sua responsabilidade 

permanece subjetiva. A responsabilidade objetiva incide somente para aqueles. 

 Quanto a prova de existência do erro médico, viu-se que os tribunais têm 

adotado a teoria dinâmica da prova a qual afirma que incumbe a quem tem melhores 

condições de provar, o ônus de fazê-lo, independentemente de figurar no polo ativo 

ou passivo da demanda. Surge então a possibilidade de inversão do ônus da prova.  

 A prova consiste na comprovação da conexão entre o dano sofrido e o 

comportamento comissivo do agente responsável. Vale lembrar ainda que o 

magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir com base em outros 

elementos do processo. 

 A responsabilidade médica, a qual como já foi dito, é subjetiva, só podendo 

ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou 

forma maior, legitima defesa, exercício regular de um direito ou estado de 

necessidade. Outro motivo que exclui a responsabilidade medica é a infecção 

hospitalar, uma vez que, o fato danoso decorre da internação e não da atividade 

médica em si. A responsabilização solidaria do médico só ocorreria se este 

realizasse procedimento cirúrgico consciente de que o local não oferece condições 

ideais para tanto. 

 Por fim, abordou-se a responsabilização em duas especialidades médicas: 

cirurgia plástica e anestesiologia. A primeira difere da prática médica comum, pois 

possui obrigação de resultado, isto quando a intervenção cirúrgica é a de 

embelezamento, pois quando for a corretiva, continuará sendo obrigação de meio. 

 Apesar de ser de resultado, sua responsabilidade permanece subjetiva, 

cabendo-lhe, contudo, o ônus de demonstrar a ocorrência de fatos ou atos que 

possam ilidir o dever de indenizar.  

 Na anestesiologia, a obrigação também é de resultado. A exceção está nos 

casos em que procede em casos de emergência, momento em que não há como 

avaliar os riscos de uma aplicação anestésica, sendo neste caso, portanto, a 

obrigação de meio. 
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 Importante ressaltar, por fim, que a inobservância dos deveres funcionais pelo 

medico anestesista, acarreta responsabilidade exclusiva deste, ou seja, o medico 

cirurgião não responde pelo erro do anestesista, se não tiver atuado em uma das 

modalidades da culpa. 
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