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Editorial

H

á duas décadas,
a Sociedade Brasileira de Direito
Médico e Bioética
(Anadem) defende o exercício
ético da medicina e da odontologia, a segurança do paciente
e a qualidade na prestação dos
serviços de atendimento à saúde. Como parte da comemoração do 19º aniversário da nossa
Sociedade, criamos o primeiro
Anuário Jurídico da Anadem.
Nesta publicação, selecionamos obras publicadas pelos
nossos conselheiros jurídicos
e científicos, que abordam o
Direito da Saúde e a Bioética.
Os temas foram selecionados
com o propósito de contemplar
os mais diversos aspectos e de
visitar a matéria sob vários ângulos. A visão de cada um dos
articulistas propicia ao leitor a
mais panorâmica das leituras
e contempla a temática de forma multidisciplinar, ao mesmo
tempo focada no tema central.
Nos dias atuais, os sistemas de
saúde público e privado vivem
o maior caos já experimentado
ao longo da história da República do Brasil. A Constituição
da República Federativa do
ANADEM.ORG.BR

Brasil de 198834 adotou o sistema universal de atendimento
à saúde, ao decretar, em seu art.
196, que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e
de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”34. Por
seu turno, a Lei nº 8.080/90,
art. 2º, consolidou tal princípio, estabelecendo que “a saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao pleno exercício”.
O estribo constitucional e legal é fantástico e seria o melhor dos mundos se os recursos
econômicos e os investimentos
estatais fossem suficientes para
tanto e se fossem canalizados
de forma adequada, dentro de
um planejamento estratégico e
política de saúde apropriada.
Dentre os países que adotaram
o sistema universal de acesso à
saúde, o Brasil é o que menos
investe nesse setor. Apenas
como exemplificação, o Reino
Unido investe 16,52% de seu

orçamento total em saúde e o
Estado participa com 83,14%
dos gastos totais em saúde. O
investimento anual corresponde a 3.600 libras esterlinas por
habitante. No Canadá, 70,90%
dos gastos em saúde são públicos, o que corresponde a
18,77% do orçamento do país.
A França gasta 17,31% de seu
orçamento em saúde e a participação do Estado no investimento total é de 78,21%. O governo australiano banca 67,04%
de todos os gastos em saúde,
comprometendo 17,31% de seu
orçamento, com um gasto de
4.500 dólares anuais por habitante. A Suécia investe 19,03%
do dinheiro público em saúde,
bancando 84,03% de todos os
investimentos. Os números no
Brasil são substancialmente diferentes. Aqui, os investimentos em saúde correspondem a
apenas 6,7% do orçamento e a
iniciativa privada participa com
55,75% dos investimentos. O
setor público é responsável por
apenas 44,25% dos investimentos totais em saúde. O Brasil
investe cerca de 450 dólares
anuais por habitante em saúde,
o que equivale a 1,24 dólar por

dia por habitante. Até nosso vizinho pobre, a Argentina, gasta
mais do que o dobro do Brasil,
investindo 980 dólares anuais
por habitante em saúde.
Além de investirmos pouco,
investimos mal. Muitos projetos não são executados, boa
parte desse dinheiro é drenada para o pagamento de propinas e para o pagamento de
obras, equipamentos e insumos
superfaturados.
Nessa fotografia de um
verdadeiro Inferno de Dante, estão, de um lado, o paciente/cidadão/contribuinte/
consumidor – que paga caro
para ser mal atendido – e de
outro lado, o profissional da
saúde que, além de ser mal remunerado, concorre com jornadas sobre-humanas de trabalho
e deve exercer a sua atividade
em um ambiente inóspito com o
total desprovimento dos recursos mínimos necessários para
um exercício ético e com qualidade de sua profissão. Um dia
falta gaze, no outro faltam luvas
cirúrgicas ou fios de sutura, faltam medicamentos, equipamentos de raio-x e tomógrafos não
funcionam por falta de manu-

tenção ou carência de insumos.
Nesse cenário, os profissionais
da saúde, sobretudo os médicos, veem-se, não raras vezes,
pressionados e até ameaçados
moral e fisicamente por pacientes e familiares por estarem impossibilitados de prestar-lhes o
serviço adequado.
Muito por conta disso, em
2015, as 19.293.881 de internações hospitalares ocorridas no
Brasil – 11.369.274 pelo SUS
e 7.294.127 pelas instituições
privadas – geraram um montante de 1.466.334 de eventos
adversos (agravamento do estado de saúde do paciente causado por fato gerador diferente
daquele que ocasionou a internação), com 434 mil óbitos: 10
vezes mais que todas as mortes
no trânsito. Isso gerou, apenas
em 2015, gastos equivalentes
a R$ 15,57 bilhões, somente
para tratar as consequências
dos “eventos adversos”. A Anadem tem se preocupado com
essa situação caótica e tem se
debruçado no estudo da mitigação dos riscos enfrentados, não
apenas pelos pacientes, cuja
segurança é primordial, mas
também pelos profissionais da

saúde, igualmente vitimizados pelo sistema cruel e muitas vezes ainda respondendo
a processos éticos e indenizatórios em razão de danos
corporais involuntariamente
causados aos pacientes.
Se, por uma banda, estamos
convictos de que temos cumprido o nosso dever e nossos propósitos estatutários, protegendo
a relação médico-paciente, mitigando os riscos de ambas as
partes e zelando pela segurança do paciente, permanecemos
intranquilos, ante os poucos
efeitos concretos, devido à irresponsabilidade de sucessivos
governos perdulários e de uma
política equivocada na área de
saúde e da educação, pois o
problema começa na formação profissional e repercute na
entrega (ou na ausência dela)
da prestação final do serviço.
Nessa publicação, nossos conselheiros jurídicos e científicos
abordam esse tema sob os mais
diversos aspectos e nos mais
panorâmicos pontos de vista.
Boa leitura!
Raul Canal
Presidente da Anadem
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MAURÍCIO PRICE

Diretor técnico-médico da Anadem, médico graduado pela UERJ, MBA em Gestão em Saúde
pelo COPPEAD/UFRJ, gestor, palestrante, escritor, debatedor e especialista nas áreas de
Clínica Médica, Medicina Esportiva, Medicina Hiperbárica e em Medicina do Trabalho com
ênfase em Direito da Saúde.
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O Direito da Saúde nas Universidades em
um Mundo Judicializado

A

té o início do
século
XIX,
o Brasil não
possuía nenhuma
Instituição de Ensino Superior (IES). Entretanto, hoje
somos uma potência em ascensão no cenário mundial.
De acordo com o Censo da
Educação Superior 201427,
anunciado em dezembro de
2015 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), o Brasil possui 2.368 IES, que oferecem
quase 33 mil cursos de graduação em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal,
contando ainda com 3.741
programas de pós-graduação, responsáveis por 5.560
cursos. Desse total, 3.112 são
de mestrado (56%), 1.878
são de doutorado (34%) e
570 são de mestrado profissionalizante (10%), resultando em cerca de 7,8 milhões
de matriculados.

acadêmica, são divididas em
universidades, centros universitários, faculdades e institutos federais. Elas podem
ser de natureza privada ou
pública, federais, estaduais
ou municipais. Atualmente,
nosso País possui 195 universidades, que equivalem
a 8,2% do total de instituições de ensino e concentram
53,2% das matrículas em
cursos de graduação. Sabe-se que as universidades
são, por excelência, a “caixa
de ressonância” em diversas
temáticas e áreas da ciência
em nosso País. Como organizações estratégicas e globais, as universidades são
instituições multidisciplinares, que cooperam na produção de conhecimento intelectual institucionalizado
e integram as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Nesse contexto educacional, como centros de qualificação técnica dos formadores de opinião da sociedade
brasileira, as universidades
são desafiadas na preparaIES NO BRASIL
ção dos alunos de graduaAs IES, segundo a estrutura ção e pós-graduação, para

enfrentar o mercado de trabalho, agregar boa cultura,
conhecimentos técnicos, civilidade e percepção de um
mundo em constante mudança, que traz ao profissional recém-formado uma
inevitável necessidade de
buscar um aperfeiçoamento
técnico constante.
Talvez, uma das grandes
contribuições das universidades para a sociedade seja
a formação de novos líderes
e atores, que trarão um novo
estilo de exercer o “poder”
sobre o mundo civilizado.
Ressalto que esse “poder”
não está associado ao poder
bélico ou mesmo à influência
do capital econômico. Ao
contrário disso, está relacionado ao “poder da ciência” que, sendo imaterial,
não é mensurado objetivamente, embora seja percebido por meio do capital
intelectual e da interdisciplinaridade na sociedade.
Dessa forma, as universidades são historicamente
berços de talentos em nosso País e também no exterior. As universidades são
9
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inestimáveis observatórios
nacionais e estaduais, onde
se formam agentes que
brilham em diversos nichos
profissionais públicos e
privados municipais, estaduais e federais, nacionais
e internacionais. Oriundos
dos cursos de graduação e
pós-graduação das principais universidades brasileiras públicas e privadas, já
se formaram diversos gestores, empresários, agentes públicos, autoridades
municipais, estaduais e
federais, líderes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário. Todas essas
personalidades passaram
pelos bancos acadêmicos e,
atualmente, levam o nome
de suas universidades em
suas trajetórias pessoais e
profissionais.
JUDICIALIZAÇÃO
Em um País com conexões
globais como o Brasil, um
dos fenômenos mundiais
que tem chamado a atenção
de toda comunidade acadêmica é a judicialização das
relações interpessoais. Tal
fenômeno mundial tem alcançado diversas questões
e temáticas políticas, moANADEM.ORG.BR

rais e sociais, solucionadas
pelo Poder Judiciário, em
vez de serem deliberadas e
solucionadas nas outras esferas competentes como o
Poder Executivo e o Poder
Legislativo. Por exemplo, a
crise de representatividade
política em nosso País tem
sido um dos maiores catalisadores da judicialização
das relações pessoais e institucionais, sobrecarregando
maciçamente o Poder Judiciário nos diferentes vieses
de atuação.
Entende-se que o escopo
da Constituição da República Federativa do Brasil de
198834 transformou o Poder
Judiciário – cuja representação hierárquica máxima é
o Supremo Tribunal Federal
(STF) – no Poder que determina e limita diretamente
os outros dois Poderes da
República.
Assim sendo, em nosso
mundo judicializado contemporâneo, temos que
considerar que o eixo temático da área de saúde tem
sido um dos maiores campos da ciência a ser pesquisado, afetando múltiplos
cenários e atores, que estão
envolvidos nessas relações
litigantes, traduzindo-se em

cerca de 600 mil ações judiciais que tramitam, atualmente, no Poder Judiciário.
Diante disso, o fenômeno
da judicialização da saúde
é uma realidade inegável.
Com um elevado nível de
complexidade das questões
que envolvem as múltiplas
relações da judicialização
da saúde no País, as universidades, atualmente, são desafiadas de forma direta ou
reflexa a implementar uma
formação especializada no
campo do Direito da Saúde,
voltado tanto para os operadores de direito, quanto
aos profissionais de saúde,
visando responder a essa
complexidade. Investir no
ensino de Direito da Saúde
no âmbito da graduação e da
pós-graduação nas unidades
acadêmicas afins das universidades, deve conjugar
saberes de campos distintos e ainda exigir um amplo
conhecimento transdisciplinar, permitindo que os pesquisadores se aprofundem
sobre o tema.
DIREITO DA SAÚDE
É importante ressaltar ainda
que os profissionais e agentes
públicos egressos das univer-

sidades, atuantes em órgãos
estatais da administração
direta ou indireta na estrutura da saúde, bem como
nos Tribunais de Contas,
Defensorias Públicas, Ministério Público e Poder
Judiciário, carecem de uma
formação permanente e
contextualizada sobre o Direito da Saúde. Precisamos
questionar, por exemplo,
que tipo de complementação
acadêmica na gestão dos riscos profissionais está sendo
oferecida aos diversos cursos universitários afins das
áreas da saúde, como medicina, odontologia e enfermagem, para justamente se
evitar novos processos judiciais desnecessários.
É
notório
que
os
recém-formados nesses cursos vêm ingressando no mercado de trabalho sem a devida noção das repercussões
de seus atos profissionais
nas esferas administrativas, ético-profissionais e
judiciais. Portanto, acredito
que devemos defender, nesse contexto educacional, a
criação de uma disciplina de
Direito da Saúde nas grades
curriculares universitárias,
que não seja oferecida eletivamente, mas que tenha ca-

ráter obrigatório em face do
cenário litigante da saúde em
nosso País.
Por fim, entendo ainda que
devemos implementar reformas estruturais nas grades
curriculares dos cursos de
graduação e pós-graduação
nas universidades brasileiras,
a fim de prover as disciplinas
e ferramentas necessárias
para a otimização da formação e da especialização dos
profissionais, atuantes nas
áreas que exigem o conhecimento do Direito da Saúde.
Certamente, a institucionalização de uma disciplina de
Direito da Saúde na graduação dos cursos universitários
das Ciências Humanas e das
Ciências da Saúde, sobretudo no direito e na medicina,
seria de enorme valia na qualificação de novos profissionais em nosso País, cada vez
mais judicializado em mundo globalizado.

Nesses 19 anos de existência,
a Instituição consolidou o
viés acadêmico como observatório nacional desse nicho
temático da ciência, com um
amplo campo de parcerias e
vasto potencial para colaborar
com órgãos estatais e educacionais atuantes no Direito da
Saúde em nosso País.
Em face aos desafios vindouros, concito a todos que
prossigamos levantando essas bandeiras que inspiram e
transpiram. Avante, Anadem!
Juntos por um Brasil melhor,
mais justo e digno.

CONTRIBUIÇÃO DA
ANADEM
Assim sendo, ressalto também a expressiva
contribuição da Anadem no
estudo científico do fenômeno da judicialização da
saúde no Brasil.
11
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HILTON VICENTE PORTO RIBEIRO

A Impropriedade da Utilização Indiscriminada da
Expressão “Erro Médico”

N

os últimos anos,
verifica-se o exponencial aumento
de demandas judiciais e éticas em face de médicos e instituições de saúde,
e discute-se a ocorrência de
possíveis erros responsáveis
por danos provocados aos
pacientes. Essa matéria tem
ganhado espaço de destaque
na mídia, o que tem atraído
a atenção da população em
geral e colocado os profissionais da medicina como
alvo preferencial de pacientes insatisfeitos com os serviços de saúde prestados ao
público. Diante desse cenário, é imperiosa a elucidação semântica da expressão
“erro médico”, a fim de que
seja possível definir as situações nas quais a conduta
médica poderá ser considerada ilícita e passível de responsabilização.
RESULTADOS
INDESEJADOS
Conselheiro jurídico e científico da Anadem, bacharel em Direito pela UFS, advogado,
palestrante de temas ligados ao Direito Médico, especialista em Direito Médico pela UCSal,
em Direito da Medicina pela UDC e aluno do MBA executivo em Gestão de Saúde da FGV.

ANADEM.ORG.BR

Inicialmente, é preciso esclarecer que nem todo resultado indesejado é sinônimo
de “erro médico”. A dou-

trina é rica na conceituação da conduta errônea do
profissional, distinguindo-a
de uma série de outras situações e acontecimentos
normalmente atrelados à
atuação do esculápio, mas
que, em verdade, são ocasionados por circunstâncias
alheias ao atuar médico.
Jurandir Sebastião13 ensina
que o médico tem o dever de
agir com diligência e cuidado no exercício da profissão,
exigíveis de acordo com o
estado de desenvolvimento
da ciência e com a lex artis, sendo o “erro médico”
conceituado como a conduta
voluntária ou involuntária,
direta ou indireta, caracterizada como conduta profissional imperita, imprudente
ou negligente, que causa
dano ao paciente.
Genival Veloso de França82
leciona que o “erro médico” está relacionado a uma
forma anômala e inadequada de conduta profissional,
contrária às normas técnicas
e também capaz de produzir
danos à vida ou à saúde do
paciente por imprudência ou
negligência. É ainda neces-

sária para, a caracterização
daquele, a verificação das
condições do atendimento, da necessidade da ação
e dos meios empregados
pelo expert.
França82 aponta, ainda, duas
outras situações que se distinguem da má conduta profissional. São elas: o “acidente
imprevisível” e o “resultado
incontrolável”. O primeiro
deles é oriundo do caso fortuito ou força maior que
provoca um resultado lesivo físico ou psíquico, durante o ato médico, todavia
impossível de ser previsto
ou evitado pelo médico ou
qualquer outro profissional
em seu lugar. Já o segundo, decorre de uma situação
grave e de curso inevitável,
verificada pelo resultado danoso proveniente da própria
evolução da doença ou de
causa diversa, para a qual as
condições atuais da ciência
e da conduta profissional
não oferecem solução.
Sálvio Teixeira13 discorre
sobre as aludidas situações
e opta por classificá-las,
respectivamente, como acidentes e complicações, que
13
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se diferenciam do “erro médico” em razão de não estarem ligados a uma “conduta
culposa”, e, por consequência, ilícita, caracterizada
pela imperícia, imprudência ou negligência80.
A “conduta culposa”,
também denominada “culpa médica”, é requisito
essencial para a caracterização do “erro médico”, o
qual não se confunde com
o “erro profissional”. O
“erro profissional” advém
de uma falha não imputável ao médico, uma vez
que resulta da limitação
científica e das incertezas
e imperfeições da medicina, não guardando relação
com a capacidade e atuação
técnica do profissional. É o
caso do médico que adota
conduta que não se mostra a mais adequada para
o tratamento de determinada enfermidade, quando
induzido por determinado
exame a acreditar em diagnóstico diverso do quadro
clínico real do paciente.
Verifica-se, portanto, que
a técnica empregada fora
equivocada. Contudo, não
podem ser apontados defeitos na atuação profissional, que aplicou as técnicas
adequadas ao diagnóstico
ANADEM.ORG.BR

impreciso decorrente da limitação da própria ciência
médica17.
Sobrevinda tal situação,
estaríamos frente ao chamado “erro escusável”, que
se apresenta diante da existência de um erro relacionado à limitação científica
e intrínseco às deficiências
da profissão e da natureza
humana do profissional, falível, que, no entanto, não
poderia ser classificado
como conduta capaz de ensejar a responsabilização do
esculápio13.
Sonia
Fidalgo,
jurista portuguesa a quem se
recorre valiosos ensinamentos, assevera que os
erros não ocorrem de forma deliberada, uma vez
que compõem a própria
essência humana e estarão
presentes em quaisquer atividades exercidas pelo homem. A autora refere-se aos
chamados “erros honestos”,
como aqueles que sobrevêm mesmo que observadas
todas as normas técnicas da
profissão. Ao passo que, somente aqueles desencadeados por desrespeito a tais
regras, constituiriam uma
violação suficiente para que
o médico fosse responsabilizado81.

Há que se falar, ainda, na
questão da “iatrogenia”,
entendida como o dano
causado por ato médico
direcionado à terapia do
paciente. Trata-se de uma
lesão previsível, esperada
ou inesperada, que se apresenta como consequência
da conduta terapêutica de
aplicação necessária, e que,
de forma frequente e equivocada, é apontada como
“erro médico”. Nesses casos, o profissional atua com
observância a todas as normas técnicas, no entanto,
a lesão vem a ocorrer por
consequência da própria
técnica aplicada, ou seja,
por limitação do próprio
saber científico, que não
dispõe de outro método capaz de resguardar a integridade física ou psíquica do
enfermo.
Com efeito, o sucesso do
tratamento ou intervenção
médica depende de diversos fatores que fogem da
alçada do profissional, tais
como o próprio desenvolvimento da ciência, as particularidades fisiológicas
do paciente, o respeito às
orientações médicas, o estágio de evolução da moléstia, dentre outros capazes de gerar um resultado

indesejado e não relaciona- agir, exemplificada na seara
médica pelo abandono do
do à atuação do médico.
paciente, omissão de traERROS MÉDICOS
tamento, esquecimento de
material cirúrgico no corpo
Analisando a questão sob do enfermo, dentre outros.
o ponto de vista jurídico, Já a “imperícia médica”, é
de acordo com o art. 14, § definida como “um tipo de
4°, do Código de Defesa culpa – por ação – que pode
do Consumidor (CDC)29, a ocorrer quando o médico se
configuração do “erro mé- conduz de maneira errada
dico” dependerá da verifi- ou equivocada, seja por falcação da conduta culposa ta de experiência, por desdo profissional, caracte- preparo técnico ou por falta
rizada pela imprudência, de conhecimento específinegligência ou imperí- co em determinada área”87,
cia, modalidades de culpa isto é, a atuação à margem
previstas no ordenamento de conhecimentos técnicos
suficientes ou a má aplicajurídico brasileiro.
Entende-se por “impru- ção desses por incompetêndência médica”, a conduta cia profissional, verificada
comissiva eivada da fal- a título exemplificativo na
ta da cautela necessária, prescrição de dose exagea exemplo do profissional rada de determinada medique inicia determinado pro- cação, na realização de incedimento cirúrgico sem tervenção desnecessária em
o equipamento necessário órgão sadio ou, ainda, na
para debelar alguma in- execução de procedimento
tercorrência. A “negligên- médico fora da especialicia”, por sua vez, é um ato dade, ocasionando dano ao
omissivo caracterizado pela paciente.
Sob essas normas é que
“falta de observância aos
deveres que as circunstân- atua o médico, profissional
cias exigem”82, ou seja, a liberal, cuja responsabilidafalta de diligência ou aten- de decorrente dos atos pratição injustificada, ou ainda, cados no exercício do ofício
a ausência de atuação em somente se efetivará caso
determinada circunstância demonstrada a negligência,
na qual se estaria obrigado a imprudência ou imperícia

na conduta, atreladas, ainda, de forma imperativa, à
verificação do nexo causal
entre a conduta e o resultado lesivo, assim como a
ocorrência de um prejuízo
de ordem física, psíquica ou
pecuniária ao paciente, consoante o art. 186 do Código
Civil brasileiro (CC)28.
Destarte, é preciso afastar as
interpretações equivocadas,
verificando-se que, para a caracterização do “erro médico”, é imprescindível a comprovação da conduta culposa
do profissional – imperita, imprudente ou negligente – e
contrária às normas técnicas da medicina, não sendo
suficiente pra tal, a simples
ocorrência de um resultado
indesejado.
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Limites Legais para a Marcação de Consultas
por Profissionais de Saúde

N

ão há dúvidas
de que o Direito
interfere cada
vez mais nas
demais áreas do conhecimento humano. Essa afirmação é sustentada pelo fato de
que, diariamente, o número
de processos aumenta vertiginosamente nos tribunais
brasileiros, chamando a atenção – em especial – dos profissionais da saúde, que vêm
sofrendo consideravelmente
com esse fenômeno nos últimos anos56. A Anadem (Sociedade Brasileira de Direito
Médico e Bioética), debruçando-se sobre o assunto e
analisando empiricamente o
fenômeno da judicialização
da medicina, constatou que,
no ano 2000, em média 4%
dos médicos brasileiros respondiam a algum de tipo de
processo em virtude da conduta profissional, seja na esfera cível, seja na esfera criminal, seja na esfera ética, ou
seja ainda na esfera administrativa. No ano de 2012, por
sua vez, esse mesmo número
aumentou para 7%, aproximando-se do índice encontrado nos Estados Unidos,
que é de 9%. Não se perca de

vista que os Estados Unidos
talvez sejam o país mais reconhecido por sua beligerância judicial entre médicos e
pacientes56.
Entretanto, ainda que o
ponto de convergência das
tensões seja a ação judicial
movida por (alegados) erros
profissionais, não se pode fechar os olhos para uma outra
vertente dessa aproximação
do Direito com esses ramos
da ciência, que é, justamente,
a produção legislativa.
Um dos exemplos capazes
de ilustrar esse fato repousa
nas recentes discussões acerca da agenda profissional de
tais prestadores de serviços.
De forma bastante sintética,
passou-se a debater se as leis
do País autorizariam o prestador do serviço de saúde a
eleger critérios para a marcação de consultas no ambiente
de trabalho.
DIREITO E MEDICINA
Nessa toada, o Estado de
Sergipe passou a disciplinar a vedação de marcação
de consultas de forma diferenciada para os usuários,

mediante pronto pagamento pelo serviço fruído – os
chamados “clientes particulares” – e para os pacientes que desfrutam de plano
de saúde para custear o tratamento. Mais à frente, já
se vislumbra a possibilidade de extensão desse pensamento para toda a República, através da tramitação
de Projeto de Lei Federal
específico sobre esse tema.
É justamente essa intromissão do Direito no cotidiano
da atividade dos profissionais de saúde que merece a
atenção desse breve ensaio.
Sabe-se que o profissional
de saúde costuma se dedicar a uma atuação ambulatorial (em que a marcação
de atendimentos é materializada por meio de uma
agenda diária de consultas)
e/ou a uma atuação hospitalar, para a qual tal expediente não se faz necessário na
ampla maioria dos casos. A
Constituição da República Federativa do Brasil de
198834, nos arts. 196, 197
e 198, adota como pilar
central de sua atuação em
saúde, um sistema único capaz de garantir a todos, in17
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clusive estrangeiros, acesso
ao serviço público de cuidados. Paralelamente, facultou
no art. 199, § 1º34, a possibilidade de complementar tal
serviço à iniciativa privada,
integrando o sistema público ou ainda suplementá-lo
sem submeter-se às regras e
princípios adotados pela rede
pública. Em outros termos,
toda a saúde deve ser prestada pelo Estado, de forma
universal e completa, com
ou sem o auxílio de particulares vinculados ao SUS
(Sistema Único de Saúde),
ao passo que os particulares podem acrescer serviços
a esse todo inteiro que é o
SUS, quando atuarem de
forma suplementar. A partir
daí, deduz-se que, em tese,
todo indivíduo tem a sua
disposição um serviço estatal de cuidados em saúde
para atendê-lo em qualquer
demanda.
Por outro lado, sabe-se que,
na prática, a saúde pública deixa a desejar, fazendo
com que a população recorra àqueles que suplementam
os serviços prestados pelo
Estado. Diante do alto custo
envolvido nos tratamentos,
um novo nicho de mercado
se estabeleceu: o dos planos
de saúde, facilitando o acesso à rede privada de cuidaANADEM.ORG.BR

dos, eliminando a agonia de
ter que aguardar indefinidamente por um serviço, cuja
qualidade deixa muitas vezes
a desejar. O problema desse
cenário reside no fato de que
a remuneração oferecida aos
profissionais de saúde por
tais entidades suplementares
chega a ser ofensiva, beirando muitas vezes a irrisoriedade. A título de exemplo,
segundo pesquisa, um quarto dos médicos do País não
aceitam mais tal forma de
remuneração pelos serviços
prestados62, ao passo que se
sabe, de forma notória, que
sessões de fisioterapia chegam a ser pagas no importe
de menos de R$ 10 por hora
trabalhada.
PRIVADO VS.
“PARTICULAR”
Se o descredenciamento do
profissional de saúde é talvez o reflexo mais brusco e
evidente dessa desvalorização profissional, outra decorrência da baixa remuneração
é a criação de espaços restritos na agenda para atendimento dos usuários do serviço de plano de saúde. Assim,
o médico, cirurgião-dentista,
fisioterapeuta ou qualquer
outro profissional de saúde
garantiria a remuneração que

entende adequada pelos serviços prestados por meio do
agendamento “particular”,
ao passo que não desampararia os pacientes que fazem
uso dos planos de saúde. Porém, nem tudo é tão simples
quanto parece. Considerando que o contingente de
usuários de plano de saúde é
imenso – reflexo, conforme
já dito, do mau serviço oferecido pelo SUS –, a marcação
de consultas restritas a um
determinado horário (turno
ou dia específico da semana)
acaba por criar uma lista de
espera desagradável, transformando, de forma reflexa, o plano de saúde em um
SUS repaginado, ao menos
no que toca ao período em
que o usuário precisa esperar para ser atendido. Ainda
que a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
regule os limites máximos
para espera em marcação de
consultas2, esse limite não é
respeitado na grande maioria dos casos, seja por motivos de inconveniência, seja
por impossibilidades fáticas.
Este paradoxo de precisar aguardar para ser atendido pelo plano de saúde,
contratado justamente para
fugir da espera nas filas do
SUS, aliado ao fato de que,
caso optasse por uma con-

sulta “particular”, o paciente poderia ser atendido até
de forma imediata, passou
a gerar discussões quanto
à legalidade do fenômeno
enfrentado. Como já foi dito
em outra oportunidade, o
Estado de Sergipe editou a
Lei Estadual nº 8.130, de 28
de junho de 2016, que aduz
no art. 1º40:
Art. 1º Fica proibida a prática
discriminada ou atendimento
privilegiado pelo prestador de
serviço e o profissional de saúde contratado, credenciado ou
cooperado de uma operadora
de plano de saúde ou seguro
privado de assistência à saúde,
ente paciente coberto por qualquer plano ou seguro de saúde
e aquele custeado por seus próprios recursos.40

No mesmo sentido é o
Projeto de Lei do Senado
nº 525 de 201346, elaborado
pelo então senador Pedro
Taques, que altera a Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, para vedar “a utilização de agendas com prazos
de marcação diferenciados e
qualquer discriminação ou
diferenciação de prazo de
marcação entre o paciente
consumidor de plano ou seguro privado de assistência
à saúde e o paciente custea-

do por recursos próprios”46.
Ora, a Constituição34 assegura a todos, no art. 170, a
livre iniciativa como pilar da
ordem econômica brasileira,
a qual representa “a liberdade de indústria e comércio
ou liberdade de empresa e a
liberdade de contrato”126, daí
porque, em tese, paciente e
profissional de saúde têm
plena possibilidade de discutir a forma de contratação
do serviço. Posto o serviço à
disposição no mercado econômico, as partes possuem
então a possibilidade de aceitar contratá-lo ou não.
Por outro lado, sabe-se também que a liberdade oferecida não pode ser usufruída de
forma absoluta, sob pena de
criar abusos ao seu exercício.
O próprio texto constitucional34 nos arts. 5º, XXXII e
170, V, e art. 48, ADCT,
ciente da disparidade fática,
técnica e jurídica existente
entre as partes, comandou a
criação e inserção no ordenamento jurídico brasileiro do
microssistema protetivo do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)29. Eis aí o impasse: a distinção de agendas
(“particular” versus plano
de saúde) é reflexo da livre
iniciativa do profissional de
saúde empreendedor ou representa uma prática abusi-

va no mercado de consumo?
Antes de tudo, por mais que
exista uma luta engajada, em
especial dos médicos, para
afastar a relação médico-paciente da órbita das relações
de consumo, inclusive com
previsão no Código de Ética
Médica63, os tribunais brasileiros entendem de forma
pacífica que, para tal prestação de serviço, incidem as
normas protetivas do CDC29,
assim como mostra o AgRg
no AREsp 421142/PR49. A
ponderação de interesses é,
portanto, necessária para se
chegar a uma solução.
PRIVILÉGIOS
Analisando o mercado de
uma forma global, é possível
notar que está naturalizado
entre os consumidores a noção de que uma remuneração
maior implica, muitas vezes,
em uma gama de benefícios
mais abrangente. Esses privilégios, portanto, seriam
inerentes à contraprestação
financeira paga pelo usuário
do serviço. Diversos são os
exemplos: a) em um contrato de transporte aéreo,
paga-se mais para embarcar
prioritariamente ou para ter
poltronas mais largas com
serviço de bordo de categoria superior; b) em um con19
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trato de prestação de serviços de televisão em circuito
fechado (como a TV a cabo,
por exemplo) quanto mais
se paga, maior o número de
canais à disposição do telespectador; c) em um contrato
de seguro, quanto maior for
o prêmio da apólice, maior
o valor a ser desembolsado
pelo segurado.
Evidentemente, os exemplos acima tocam em bens
jurídicos, ou seja, valores
protegidos por lei, cuja relevância é inferior àquele albergado pelos serviços ora debatidos: a saúde. Daí porque
a lógica do sistema não possa
ser aplicada necessariamente
e de forma integral a esses tipos específicos de contratos.
Contrapõe esse raciocínio,
contudo, o fato de que, num
mesmo contrato de plano de
saúde, uma dita remuneração
oferece, por exemplo, hospedagem hospitalar em enfermarias coletivas, ao passo
que, por um preço superior,
o usuário pode ser instalado
num quarto individual. É de
se questionar: cabe então ao
provedor de serviços diferenciar um atendimento célere àquele que paga integral
e diretamente o valor da consulta, enquanto aquele que o
remunera mediante interposição do plano de saúde deve
ANADEM.ORG.BR

aguardar um prazo maior? É
preciso chamar a atenção do
profissional de saúde que a
resposta aqui trabalhada provém de uma análise jurídica
do tema. Inexoravelmente,
mistura-se à resposta imaginada pelo operador dos
serviços de saúde um nítido viés político-ideológico:
aqueles que comungam de
um olhar intervencionista
do Estado nada encontrarão
de errado na previsão legal
incluída pela Lei Sergipana
e pelo Projeto de Lei do Senado. Por outro lado, os que
não corroboram com um agir
mais protetivo do Estado,
possivelmente terão reservas
quanto a essa diferenciação.
Sob uma ótica eminentemente jurídica, já se afirmou que
se está diante de um conflito aparente de dois valores
igualmente constitucionais: a
livre iniciativa na economia
e a proteção ao consumidor.
Foi dito anteriormente que
a livre iniciativa não pode ser
exercida de forma absoluta.
Naturalmente, uma ampla e
irrestrita liberdade poderia
dar azo a situações extremas,
criando uma odiosa inversão de valores sob o manto
protetivo do capital. Porém,
é preciso ressaltar que o legislador já anteviu algumas
situações possíveis de tais

abusos, criando as respectivas soluções. Uma delas é
exatamente o atendimento
emergencial ou de urgência.
Pouco importa a natureza da
remuneração, tais pacientes
sempre terão prioridade de
atendimento. Saliente-se que
tal preocupação, inclusive,
está no corpo da Lei Sergipana citada e do Projeto de Lei
em debate. Outra possível
solução ao discrímen capitalista abusivo está na aplicação das preferências aos idosos, conforme determinado
no art. 3º, parágrafo único,
do Estatuto do Idoso22, assim
como em possível interpretação extensiva do art. 4º, parágrafo único, do Estatuto da
Criança e do Adolescente25.
Outra forma de limitação ao
vigor selvagem do sistema
está na liberdade profissional: nenhum operador de
serviços de saúde é obrigado a vincular-se a um dado
plano de saúde. Tampouco,
nenhum consumidor precisa
necessariamente atrelar-se ao
serviço de saúde suplementar dos planos ou manter-se
ligado ao plano contratado
por tempo indefinido. Existem seguros de saúde que trabalham tanto com o sistema
de rede credenciada, quanto
com o sistema de reembolso
das consultas pagas de forma

“particular”. Essa opção garante uma melhor remuneração ao prestador de serviços,
visto que a quantificação do
preço permanece a cargo do
próprio profissional de saúde.
INTERVENÇÃO DO
ESTADO
Toda essa análise pode levar à conclusão, em um primeiro momento, de que não
caberia ao Estado interferir
nesse tema sob o prisma
aqui destacado. Evidentemente, caso o profissional
de saúde fosse prestador do
Sistema Único (diretamente
ou de forma complementar),
eventual distinção seria vedada pelo ordenamento jurídico, cabendo-lhe atender,
dentro do SUS, segundo a
remuneração fornecida pelo
Estado, sem cobrar quaisquer adicionais por preferências. Esse questionamento, inclusive, já foi objeto de
discussão no Supremo Tribunal Federal por força do
julgamento do Recurso Extraordinário nº 581.488/RS.
Todavia, num âmbito exclusivamente privado, e resguardadas as demais preferências de Lei (a exemplo
dos atendimentos de urgência e emergência, idosos e
crianças e adolescentes),

caberia em tese a possibilidade de agenda de consultas diferenciadas, até
mesmo porque o reflexo
da vedação às marcações
distintas poderá representar um descredenciamento
em massa dos profissionais
de saúde dos planos, o que
prejudicaria ainda mais o
consumidor. É provável,
até mesmo, que a demora
excessiva em ser atendido
via plano de saúde estimule
uma concorrência de mercado que conduza a evolução dos planos, pelo surgimento de concorrentes com
outra política de serviço (a
exemplo do reembolso de
consultas “particulares”)
ou até mesmo com uma
remuneração mais condizente com a dignidade do
profissional envolvido, desestimulando aí a distinção
ora operada.
Para além disso, é primordial
chamar atenção ao fato de que
o entendimento aqui esposado representa uma análise sucinta do tema. Eventual aprofundamento pode conduzir a
outros vieses interpretativos.
Ademais, o controle de legalidade/constitucionalidade das
normas é exclusivo do Poder
Judiciário. Assim, dentro do
Estado de Sergipe, enquanto
a referida Lei não for decla-

rada ilegal ou inconstitucional, ou até mesmo revogada
por outras leis posteriores,
cumpre ao profissional de
saúde adequar-se a elas, sob
pena de ser sancionado (punido), inclusive sob as penalidades previstas pelo art. 56
do CDC29. Da mesma forma, caso o Projeto de Lei do
Senado nº 525/201346 seja
convertido em lei, todos os
profissionais de saúde que
prestem serviço no Brasil
deverão adequar-se às suas
diretrizes, sob as mesmas
orientações anteriormente
descritas. Saliente-se, em
acréscimo, que tal projeto possui parecer pela sua
aprovação na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, bem como
parecer pela rejeição na
Comissão de Assuntos Sociais (o que não implica,
desde já, na sua reprovação
imediata). É preciso, pois,
aguardar o devido trâmite
legislativo da matéria.
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Seguro de Responsabilidade Civil:
o Que o Médico Deve Saber Antes de Contratar

A

judicialização
da saúde tem
tirado o sono
dos mé d ic o s
e demais profissionais da
área da saúde. Diante desse
grave problema, muitos especialistas buscam a saída
mais óbvia: a contratação
de apólices de seguro de
responsabilidade civil profissional. Contudo, o que
parece ser uma solução,
além de não resolver o problema, pode se tornar uma
grande dor de cabeça para
o médico.
A verdade é que a maior
parte das apólices de seguros disponíveis no mercado
conferem ao profissional
uma falsa sensação de segurança, mas na hora mais
importante, deixam o médico “na mão”. Isso se, no pior
dos casos, não agravarem
ainda mais os problemas já
existentes. Mas como identificar esses problemas e escolher, dentre as opções do
mercado, a melhor apólice
de seguros disponível para
esta finalidade? Veremos a
seguir alguns dos principais
problemas e riscos advin-

dos da contratação dos seguro de responsabilidade
civil profissional. Este estudo foi feito a partir da
análise objetiva dos termos
gerais das seis apólices
mais contratadas pelos médicos e demais profissionais da saúde no Brasil.
AUMENTO DAS
INDENIZAÇÕES
Nota-se que, ainda de forma pouco expressa, as principais entidades do meio
médico estimulam os profissionais a assumirem o
próprio risco, evitando a
contratação de apólices de
responsabilidade civil profissional. O principal motivo
apontado pelas entidades é
que a prática de contratação
de coberturas securitárias
aumenta paulatinamente o
valor das condenações judiciais. Tal crítica, de fato,
procede. Basta verificar que,
nos Estados Unidos, na década de 1950, um óbito era
indenizado em 150 mil dólares. Atualmente, quando
praticamente todos os médicos americanos possuem

seguros com altíssimos valores, um óbito é indenizado
em 10 milhões de dólares.
O que motiva esse aumento das indenizações é o fato
de que quatro das seis apólices disponíveis no mercado
possuem, ainda que indiretamente, a regra da “denunciação à lide”, que obriga o
médico que, em caso de processo, chame a seguradora
à lide, quando essa passa a
figurar como ré, juntamente
com o profissional. Ainda, a
apólice de seguros é juntada
obrigatoriamente aos autos.
Tais fatos, por si só, descaracterizam a pessoalidade
e subjetividade da análise
do caso, aumentando vertiginosamente as chances de
condenação. Lado outro, a
apólice de seguros “sugere”
ao juiz um valor para indenização, elevando assim as
indenizações a patamares
inimagináveis.
Embora as apólices passem
a impressão de “total cobertura” contra os problemas
atinentes aos casos cobertos,
existem inúmeras excludentes pontuais que reduzem
enormemente as chances
23
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de prejuízo às companhias
seguradoras e deixam os
segurados desassistidos na
hora em que mais precisam
do apoio.
DATA PARA
COBERTURA
Assim como na maioria
dos seguros, cinco das seis
apólices dessa natureza possuem a característica de só
conferirem cobertura a fatos
geradores ocorridos durante
o período de vigência e reclamados em até três anos
após o fato. Isso diminui bastante a “utilidade” das apólices de seguros, pois sabe-se
que muitas ações que tratam
do tema proposto são ajuizadas após um prazo muito
superior a três anos. Ora, o
próprio Código de Defesa do
Consumidor (CDC)29 já garante aos pacientes um prazo
de cinco anos para reclamação e há diversos fatores que
podem estender esse prazo
até mesmo para décadas.
No caso de vícios ocultos,
por exemplo, a prescrição
(contagem do prazo) do direito do paciente somente se
inicia após a descoberta do
dano, o que pode levar um
tempo indefinido. No caso de
danos causados a menores de
ANADEM.ORG.BR

idade, a prescrição só se inicia após atingida a maioridade. Desta forma, três anos de
“garantia” após o fato, que é
a regra na maioria dos seguros, é muito pouco.
Há de se ressaltar ainda
que a maioria das apólices
somente confere cobertura
a fatos ocorridos durante a
vigência, enquanto somente
uma das seis apólices analisadas oferece cobertura retroativa de até 20 anos, conferindo maior tranquilidade
ao profissional.
NOTIFICAÇÕES
Quatro das seis apólices
da modalidade exigem que
o médico notifique previamente a seguradora acerca
de qualquer fato relevante que possa dar origem a
uma reclamação judicial.
Uma delas não faz a exigência e a última faculta ao
segurado o aviso.
Ora, caso todos os processos de fato se originassem
em um efetivo erro profissional, seria fácil ao segurado cumprir com essa determinação. Contudo, tendo em
vista que, atualmente, qualquer coisa pode motivar um
processo (independente de
haver erro efetivo), é impos-

sível que os médicos cumpram com tal determinação.
Seria o caso de os profissionais avisarem às seguradoras de quase todos os
atos praticados (não somente atos médicos, diga-se de
passagem). A cada consulta,
a cada atendimento, a cada
cirurgia, caberia uma notificação às seguradoras.
O quadro se grava quando
notamos que a prática das
seguradoras que exigem tal
medida é compor tais “notificações” para análise do
risco do segurado, ou seja,
caso o médico cumpra com
a determinação, provavelmente o aviso prévio de um
possível problema causará o
declínio da renovação do seguro do médico.
CUSTOS DOS
PROCESSOS
Embora a maioria das apólices analisadas informem
arcar com os custos da defesa do médico no processo,
verificamos ao ler as letras
minúsculas que a verdade
não é bem essa. A maior
parte arca somente com os
honorários do processo cível
(cinco das seis analisadas) e,
ainda assim, vinculando o
valor aos limites da tabela

da OAB. Uma única apólice
cobre todos os custos até o
fim do processo, em todas as
áreas possíveis (cível, administrativa, ética e criminal).
Ora, somente em relação
aos honorários advocatícios,
notamos que, caso o médico
já não possua uma assessoria jurídica à disposição, o
prejuízo é certo na maioria
dos casos. As apólices, em
regra, se comprometem a arcar com honorários em valores sugeridos da tabela da
OAB para ações cíveis comuns, o que dificilmente se
aproxima de 10% do valor
cobrado por um especialista
em Direito Médico, ou seja,
o médico tem que escolher
entre arcar com os honorários de um bom profissional
ou arriscar-se com alguém
de outra área. Parte das apólices ainda limita essa opção
por parte do segurado, determinando que a escolha deva
ser “de comum acordo”.
Conforme ressaltado acima, a maioria dos seguros
somente oferece essa “ajuda” aos segurados na área
cível, ou seja, nos processos que visam a indenização financeira. O médico é
abandonado à própria sorte
nas eventuais ações éticas,
administrativas e criminais

que venham a acontecer,
chegando a gastar, em alguns
casos, somente com honorários advocatícios nas demais
ações, valor maior do que recebe de indenização da seguradora na ação cível.
COBERTURAS
ADICIONAIS
Em regra, as apólices de
seguro de responsabilidade
civil profissional conferem
cobertura à indenização financeira determinada ao
final do processo, mas isso
não significa que o médico
terá todo o apoio necessário
no curso do processo. Um
exemplo disso é o caso das
tutelas de urgência que, se
deferidas pelo juiz, fazem
com que o médico pague
algo ou arque com despesas
mensais até o final da ação
judicial (homecare etc), ou
seja, ainda que exista verba
para indenização ao final
do processo, o médico pode
àquela altura já ter desembolsado valor maior do que
esse, mensalmente, no curso
do processo. Das seis apólices analisadas, somente uma
prevê o pagamento de tutela
de urgência.
Há ainda o caso das custas
periciais. Das seis analisa-

das, três arcam com os valores, e as outras três apontam excludentes diversas
na apólice de seguros (paga
valor ínfimo, paga a título de
reembolso ou é omissa), nas
quais o médico desembolsa
altos valores a título de honorários periciais e, ainda,
com a contratação do assistente pericial.
DANOS NÃO
COBERTOS
Mais um grande problema
detectável na esmagadora maioria das apólices de
seguros é em relação aos
danos não cobertos. Em regra, o médico contrata uma
apólice e acredita que possui
aquele valor disponível para
pagamento de qualquer indenização, mas essa não é a
verdade.
Das apólices analisadas,
quatro outorgam cobertura
somente contra danos corporais, danos materiais e danos
morais, ou seja, nesses casos
não há qualquer previsão de
cobertura para o caso de condenações em danos estéticos
e danos existenciais. Caso o
juiz condene o profissional
nominando a condenação
em alguma dessas categorias, o médico simplesmente
25
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está sem qualquer cobertura.
Dentre as outras duas apólices, uma contempla, além
dos danos já citados, os danos estéticos, e a outra, mais
completa, prevê além daqueles e dos danos estéticos,
danos existenciais.
Há ainda os casos de apólices que preveem sublimites
de cobertura. Neste caso,
uma apólice no valor de, por
exemplo, R$100 mil, pode
prever R$50 mil para danos
corporais, R$30 mil para
danos materiais, e R$20 mil
para danos morais. Assim,
havendo uma condenação
de R$100 mil de danos corporais, o segurado teria que
arcar com metade do valor,
ainda que a apólice nomine
o valor de R$100 mil.
ATO DO BOM
SAMARITANO
Como se não bastassem
todos os pontos até então
abordados, notamos que na
maioria dos casos as seguradoras incluem excludentes
que limitam a atuação do
profissional. Das seis apólices analisadas, somente
duas cobrem o “ato do bom
samaritano”, ou seja, a seguradora impede que o médico atue quando necessário
ANADEM.ORG.BR

diante de um pedido de socorro, sob pena de declínio
de sua cobertura.
Existe ainda em quatro das
seis apólices analisadas a excludente nos casos onde há
culpa grave do médico, ou
seja, a seguradora avalia, a
seu próprio critério, quando a
culpa do segurado é grave e,
com esse argumento, declina da cobertura securitária.
Trata-se de uma excludente
esdrúxula, considerando que
o seguro é contratado exatamente para essa finalidade.

gestão jurídica do risco
profissional, atuando preventivamente para evitar
a incidência de processos
judiciais. Contudo, uma
ótima apólice de seguros
é sempre uma boa saída
para complementar as medidas preventivas e conferir total segurança ao profissional da área da saúde.

COMO SE PROTEGER
Por esses motivos, é indispensável que o médico tenha atenção antes de contratar uma apólice de seguros.
Sendo certo que a maioria
esmagadora das apólices
disponíveis no mercado são
um verdadeiro engodo, cabe
ao profissional, antes de
contratar, ler as condições
gerais do seguro acompanhado de um bom advogado e fugir das modalidades
que possuem os problemas
acima descritos.
Obviamente, a melhor forma de se proteger contra
tais problemas é ter um profissional qualificado para
lhe auxiliar e orientar na
27
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O

médico, na atividade diária,
não pode ser
considerado um
mero prestador de serviços.
A complexidade do ato médico, por ser sui generis, não
pode ser vista como uma relação de consumo. Por absoluta falta de uma legislação
apropriada, a justiça vem
utilizando o Código de Defesa do Consumidor (CDC)29
nas relações entre médico e
paciente, e paciente com o
hospital. Por sua natureza
comercial e consumerista,
considerar o paciente como
um produto traz implicações
que fogem ao tipo e intensidade do serviço prestado.
O trabalho médico é diferenciado em sua essência
com os demais trabalhos
prestados às pessoas. Há dificuldades e vicissitudes que
não se encontram em outras
áreas das ciências atuais.
A profissão médica é única
e não pode ser comparada
com outros ramos das profissões liberais. O resultado
de um atendimento é tão
complexo que imputar ao

profissional um suposto erro
é, “no mínimo”, temerário.
O paciente, sendo um produto estragado pela própria
natureza do motivo da procura médica, ao exigir uma
recuperação técnica completa ou, ao enfrentar uma
falha, gerar indenização baseada no CDC29, constitui
um absurdo jurídico.
CONDIÇÕES DO
PACIENTE
Na grande maioria das
vezes, quando o paciente
procura atendimento, a fase
prodrômica da doença já
foi ultrapassada e as alterações anatômicas, funcionais
ou bioquímicas são tamanhas que ele não aguenta
contornar a situação sozinho. Se todas as doenças
fossem diagnosticadas na
fase inicial, a realidade da
vida seria outra.
As muito frequentes doenças infecciosas, são as que
mais matam no mundo.
Elas são provocadas por
micro-organismos
invasores, que se multiplicam

rapidamente em um número significativo de vezes,
vindos do próprio organismo. Não se pode esquecer
que a ofensa ao corpo do
paciente não é do profissional que atende, mas sim
de bactérias que encontram
no corpo do vitimado um
ambiente propício para a
multiplicação. Uma infecção pode trazer prejuízos
como a morte, incapacidade orgânica ou funcional.
A doença frustra o projeto
de vida do acometido e o
comprometimento atinge a
família e amigos.
O tratamento, desde que
instituído, não estanca de
súbito a doença. Ela continua em atividade, evolui
em gravidade, e se torna mais agressiva quando
atinge órgãos não duplos e,
quando duplos, ambos são
afetados. A doença ainda
pode atingir órgãos vitais
no limiar entre os estados
sadio e doente. Quando
restar sequelas inerentes à
doença, deve-se quantificar a melhoria promovida
pela atuação médica. Deve
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também ser excluída a alteração utilizada pelo médico,
para obter o melhor resultado. Como exemplo disso,
pode-se citar a cirurgia praticada dentro dos padrões
aceitos até então e também
deve-se avaliar a causalidade, o que deve ser atribuído
a cada um. Uma invasão de
micro-organismos somente
adere a uma célula se ela tiver predisposição genética,
e isso se constitui em um
processo muito específico,
já que envolve uma ligação
entre o micro-organismo e
as células do organismo, em
uma ligação semelhante à de
uma chave e sua respectiva
fechadura.
Conseguir aderir à superfície de uma célula possibilita que os micro-organismos
estabeleçam uma base a
partir da qual invadem os tecidos. Eles nem sempre permanecem no local de acesso
e podem produzir toxinas,
enzimas e outras substâncias tóxicas. Caso possuam
resistência aos medicamentos, bloqueiam os mecanismos de defesa do organismo
e comprometem o sistema
imunológico do vitimado.
Algumas doenças são causadas pelas toxinas e não pela
bactéria. Por exemplo, bacANADEM.ORG.BR

térias estafilococos, que vivem nos alimentos, podem
produzir uma toxina que
causa intoxicação quando o
alimento é consumido, mesmo se elas estiverem mortas.
A maioria das toxinas tem
componentes que se unem
especificamente a moléculas
de determinadas células-alvo. As toxinas desempenham um papel importante
em doenças como o tétano, a
síndrome do choque tóxico,
o botulismo, o carbúnculo e
a cólera.
ALIMENTOS E
ANTIBIÓTICOS
Os alimentos devem ser
considerados como um dos
grandes fatores de risco para
o comprometimento (deterioração do produto) dos
pacientes. Sabe-se que, para
produzir carnes de qualquer
natureza, são utilizados antibióticos. E a quantidade
não é pouca: cerca de 95%
da produção mundial dos
antibióticos quinolonas são
utilizados na produção de
carnes. Para a criação dos
salmões no Chile, são utilizadas polimixinas. A produção mundial de frangos
utiliza tetraciclinas, e isso
gera um problema extre-

mamente grave: resistência
bacteriana.
A aderência bacteriana é
um passo inicial e fundamental para o início de uma
infecção e também ocorre
em equipamentos ou dispositivos médicos implantados
no corpo, como catéteres,
próteses articulares, valvas
cardíacas artificiais, fios de
sutura etc.
Esses micro-organismos
podem estar presentes nos
dispositivos quando implantados, podem estar na pele
do paciente, podem advir de
outros sítios corporais, assintomáticos (dentes, urina,
próstata), disseminados via
hematogênica. Os materiais
implantados não dispõem
de defesas naturais, mas
são facilmente predispostos
a sofrer aderências, daí se
disseminam na corrente sanguínea. A multiplicação é
instantânea. Uma vez que o
organismo foi invadido, três
possibilidades são viáveis:
a) os micro-organismos
continuam a se multiplicar
até vencer a resistência do
organismo, que demora para
acontecer; b) quando o organismo equilibra o mecanismo de agressão e combate,
instala-se a infecção crônica; c) o organismo, com ou

sem tratamento médico, elimina o invasor.
A infecção e sua gravidade
dependem das propriedades
desse micro-organismo, tais
como a virulência, o poder
de produzir toxinas – mesmo
morto –, o poder de bloquear
as defesas ou driblar a resistência do organismo, ou de
já estar geneticamente modificado pelo meio ambiente
de onde veio. Por exemplo,
algumas bactérias produzem
enzimas que rompem os tecidos, permitindo que a infecção se propague pelos tecidos
com maior rapidez. Outras
bactérias produzem enzimas
que lhes permitem entrar e/ou
passar pelas células.
Alguns micro-organismos
possuem propriedades de
bloquear os mecanismos de
defesa do corpo humano. As
bactérias também podem sobreviver aos ataques de medicamentos, pois interferem
na produção de anticorpos;
possuem cápsulas que impedem as defesas orgânicas
atuarem; resistem aos agentes biológicos ou farmacológicos; e produzem substâncias que contrariam os
efeitos dos antibióticos.

NEXO DE
CAUSALIDADE
A lei determina que, para
que uma modificação do
mundo exterior possa ser
atribuída a outra, é preciso
haver um fator causal que
ligue ao evento danoso no
que se constitui em fato
próprio ou por pessoa ou
pelo responsável.
No mundo, as coisas não
acontecem isoladamente. Inúmeros são os fatores ou condições que concorrem para
definir uma situação. Para
imputar a autoria a alguém,
esses fatores devem ser considerados e, se excluídos, resultarão na responsabilidade
de autoria.
A teoria da causalidade
adequada prevê que, ao formular um juízo de inferência a partir de dados reais
ou avaliações estatísticas,
se o juiz estivesse naquela
ocasião e a condição era a
mais adequada para produzir resultado, caso a condução do fato tenha obedecido
ao recomendado pela norma
técnica, em caso de resultado danoso, o autor deve
responder juridicamente. O
nexo de casualidade não é
tarefa simples para estabelecer a responsabilidade. As

peculiaridades da doença e
da atividade provocam reações orgânicas e psíquicas
imprevisíveis e consequências que vão além do conhecimento atual do médico.
Deve-se ainda considerar
a interferência com participação de outras pessoas,
outros médicos, fatores do
próprio doente e da predisposição familiar. Não haverá responsabilização se o
resultado decorreu de fato
novo ou alheio e que por si
só determinou o resultado.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
A norma legal deve expressar de forma clara quando
alguém incide num ilícito
civil ou penal ou quando a
semelhança é tal que permite,
sem sombra de dúvidas, aplicar o dispositivo legal.
As decisões judiciais, por
falta de normatização específica, aplicam o CDC29 nas
relações médico-paciente,
como se houvesse um fornecedor e um consumidor.
INCIDÊNCIA
NORMATIVA
A relação entre médico e
paciente é disciplinada pelo
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CDC29, na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.
Esse código protege especificamente os consumidores
considerados
vulneráveis
em relação ao polo ex-adverso do fornecedor.
Com a Constituição da República Federativa do Brasil
de 198834, o consumidor individual ou coletivo passou
a ter proteção constitucional, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXII. Nem
o código brasileiro nem o
de outros países enquadram
claramente o atendimento
médico como sendo de consumo. Uma atividade que é
metajurídica (jurídica, ética
e moral) não se enquadra
como se fosse uma relação
civil de compra e venda. O
consumidor, se não se enquadra como vulnerável financeiro, se enquadra como
vulnerável técnico. O “consumidor”, previsto pelo art.
2º desse diploma legal, prevê o art. 2º, caput, do CDC29,
que o “consumidor é toda a
pessoa física ou jurídica que
adquire e utilize o produto
ou serviço como destinatário final”29.
Quando se avalia o ato
médico e se verifica que
ele foi praticado como preconiza a técnica atual, não
ANADEM.ORG.BR

se pode exigir que todos os
pacientes sejam curados em
todos os casos, pois a doença é distinta em cada paciente e a resposta ao tratamento
também é individualizada.
Não se pode esquecer que
todos os seres humanos são
finitos. Em algum momento, a morte é certa. Portanto,
exigir que o médico sempre
cure todos os casos ou indenize o profissional baseado
no CDC29, se o paciente não
for curado, é um verdadeiro
absurdo jurídico. Se assim
for mantido o entendimento
jurídico, o contrato firmado
será sempre de resultado,
pois se o médico não obter o
resultado pretendido, o hospital será responsabilizado.
Bibliografia consultada: 3, 4 e 7 (vide
Caderno de Referências).
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Crimes Omissivos e Reserva do Possível

A

saúde é “direito
de todos e dever
do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção
e recuperação”34. É o que dispõe o art. 196 da Constituição
da República Federativa do
Brasil de 198834. Verifica-se,
de outra quadra, o tipo penal
omissivo quando o agente
deixa de praticar a conduta
esperada e que lhe era possível realizar.
A responsabilidade criminal do médico compreende
tipos penais omissivos, próprios do exercício da profissão, cujo agente necessariamente é médico. Em que se
pese tratar de direito fundamental de todos e de um dever do Estado, as limitações
do sistema de saúde, sobretudo na esfera pública, são
notórias, sejam de natureza
orçamentária ou estrutural.
Carece, enfim, de eficiência
e eficácia. Indaga-se acerca
da responsabilidade crimi-

nal do médico por crimes
omissivos diante das impossibilidades que se apresentam ao exercício regular
da profissão ou à prática da
conduta esperada.

§ 1º - A superveniência
de causa relativamente
independente
exclui
a
imputação quando, por si
só, produziu o resultado; os
fatos anteriores, entretanto,
imputam-se a quem os
praticou.

CRIMES OMISSIVOS

§ 2º - A omissão é penalmente
relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar
o resultado. O dever de agir
incumbe a quem:

Mirabete define Crimes
Omissivos como “os que exigem, segundo um tipo penal
objetivo, em princípio, uma
atividade positiva do agente,
um fazer”. Eles são, para o
mesmo autor, “os que objetivamente são descritos com
uma conduta negativa, de
não fazer o que a lei determina, consistindo a omissão
na transgressão da norma jurídica e não sendo necessário
qualquer resultado naturalístico”103. Esses crimes tratam-se
da “inação” do agente77.
A definição legal consta
do art. 13, § 2º, do Código
Penal (CP)21, incluído pela
Lei nº 7.209, de 11 de julho
de 198424:
O resultado, de que depende a
existência do crime, somente
é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a
ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido.

a) tenha por lei obrigação
de cuidado, proteção ou
vigilância;
b) de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir
o resultado;
c) com seu comportamento
anterior, criou o risco da
ocorrência do resultado.24

A omissão penalmente relevante está sempre alicerçada
em norma mandamental, que
ordena determinado tipo de
comportamento. Nos delitos
de omissão, portanto, encontra-se presente sempre o dever
de agir, seja geral ou especial,
a que se denomina próprio ou
impróprio, respectivamente.
Sem qualquer pretensão de
aprofundar o estudo sobre crimes omissivos, dada a complexidade do tema e sobre a
brevidade que se espera para
35
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o presente trabalho, a falta de
conduta do médico refere-se,
em regra, aos delitos omissivos impróprios em razão da
especialidade da obrigação,
própria da atividade profissional e incompatível com uma
conduta obrigatória a todo e
qualquer sujeito, médico ou
não. Isso não significa dizer
que o médico não está sujeito à prática de crime omissivo
próprio, mas no exercício
da atividade profissional encontra-se na posição de garantir com a especificidade
da função e de possuir o dever no sentido de evitar determinado resultado típico.
Exemplo de crime omissivo
próprio praticado por médico é a “recusa de médico”
prevista no art. 284 do Código Penal Português115:
“O médico que recusar auxílio
da sua profissão em caso de
perigo para a vida ou de perigo grave para a integridade de
outra pessoa, que não possa ser
removido de outra maneira, é
punido com pena de prisão até
cinco anos.”115

OBRIGAÇÃO DE
MEIO
Cabe recordar que as obrigações médicas, salvo exceções
decorrentes de construção
pretoriana, são de meio e não
de resultado. Assim, compete
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ao profissional utilizar todos
os meios ao seu alcance para
atingir determinado resultado,
ao qual não está necessariamente obrigado em razão de
outras variáveis que o determinam e não lhe são controláveis. A conduta requer perícia,
prudência e diligência, ainda
que sem obrigação ao resultado. A natureza da obrigação
profissional médica merece
ser considerada para fins de
apuração da responsabilidade
civil e criminal.
CASO
EXEMPLIFICATIVO
A inquietação refere-se ao
caso a seguir relatado discreta e sucintamente. Trata-se
do falecimento de um recém-nato, cerca de duas horas após o parto. Imputa-se
responsabilidade criminal e
civil por atraso na realização
de cesárea diante da perda
absoluta de líquido amniótico – oligodramnio absoluto.
Não se pretende aqui adentrar nas questões técnicas da
adequação da conduta médica diante do tempo entre a
constatação de perda absoluta e o tempo de realização
do procedimento. A preocupação diz respeito às possibilidades de realização em
menor tempo. O fato ocorreu

em uma maternidade da rede
pública. A paciente estava
monitorada há três dias depois de ingressar ao nosocômio por haver sofrido agressões com queda.
Em exames de monitoramento, a médica plantonista
identificou, ao término de
suas atividades na casa de
saúde, a necessidade de imediata realização de cesárea, o
que foi indicado e repassado
ao médico que, em seguida,
assumiu os serviços de plantão e partos. É justamente
a responsabilidade criminal
deste médico que se perquire.
Ocorre, entretanto, que dois
partos deveriam ser realizados anteriormente: o da paciente em trabalho de parto
natural e a cesárea de alto
risco à gestante e ao nascituro. Nessa situação, deve ser
considerada a limitação dos
centros cirúrgicos para atendimento concomitante.
Diante de tais fatos, o médico realizou os procedimentos
prioritários e, o mais breve
possível, a cesárea.
A imputação cabível encontra-se no CP21, no art. 319
(retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal. Pena:

detenção, de três meses a um
ano, e multa), e também no
art. 327 (considera-se funcionário público, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública), por haver deixado de
realizar o procedimento ao
tempo devido, de imediato.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
O princípio constitucional,
antes Teoria da Reserva do
Possível, tem origem no direito alemão. Em querela de
estudantes por vagas em universidade pública, com base
em preceito constitucional
que prevê obrigação do Estado pela educação, a Corte
Constitucional entendeu que:
“[...] a prestação reclamada
deve corresponder ao que o
indivíduo pode razoavelmente
exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o
estado de recursos e tendo poder de disposição, não se pode
falar em uma obrigação de
prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável.”121

No Brasil, por outro lado, a
interpretação e introdução da
teoria, ao ser adequada à realidade pátria, transformou-a
em Teoria da Reserva do Fi-

nanceiramente Possível, sendo considerada como limite à
efetivação dos direitos fundamentais prestacionais. A aplicação da Reserva do Possível,
não raras vezes, se presta a
afastar responsabilidades estatais. Todavia, o Supremo
Tribunal Federal (STF) tem
consolidado a aplicação do
princípio de forma ampla,
ressalvada a necessidade de
prova da impossibilidade. A
matéria deixou de ser exclusividade de defesa estatal, e ampliou-se à seara de incidência
em questões entre particulares, envolvido ou não o Poder
Público. A aplicação ecoa em
questões de direito à saúde, tal
qual o exemplo prático trazido, cujo direito de atendimento com a brevidade necessária
ao diagnóstico, em tese, teria
sido frustrado à gestante, acarretando o infortúnio do óbito
do recém-nato.
Não se pretende aqui debater
amiúde a Reserva do Possível,
mas apontar os contornos do
instituto para aplicação à relação médico-paciente diante da
imputação de crime omissivo.
Ao crime omissivo exige-se
inação na realização de dever ao qual estava obrigado,
mas também lhe era possível
atender, o que se extrai sem
maiores apreensões do disposto no art. 13, § 2º, do CP21.

Ao passo que o médico está
obrigado por dever de ofício
a agir com perícia, prudência e diligência para alcance dos melhores resultados
ao paciente, também não se
permite exigir além do possível, diante do que é oferecido pelo Estado, na condição de obrigado a atender o
direito fundamental de todos
à saúde.
No caso em exemplo, o hospital público não apresentava
as condições necessárias para
o exercício do dever médico,
ao menos no tempo desejado,
e considerando a tese de que
a demora fosse a causa do
óbito. Diante da Reserva do
Possível, nas condições peculiares da administração pública no caso em exemplo, o dever do médico é obstado, não
tem condições de realização,
porque ao mesmo passo que
“deve” realizar não o “pode”,
em razão das limitações estruturais da casa de saúde.
Concluindo, o princípio da
Reserva do Possível encontra
aplicação para afastar a tipicidade da conduta em crimes
omissivos, em tese praticados por médicos. Do contrário, e para fins de tipificação,
é necessário demonstrar que
o sujeito se encontrava em
situação real de possibilidade
de atender o dever.
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A Produção de Prova à Luz do CPC
e o Prontuário Médico

m dos temas
que
geram
grandes discussões em
matéria processual é o relacionado à produção de provas e sobre quem recai tal
ônus. É relevante atentar
que aquele que tem melhor
domínio da norma regulamentadora dessa matéria
tem maiores possibilidades
de ter êxito no processo.
Provar é demonstrar pelos meios juridicamente
válidos (documentos, testemunhas, declarações das
partes, perícias, inspeções
judicias, etc) a certeza e a
convicção acerca de determinado fato ou afirmação
sob o qual se funda o direito, lembrando que o destinatário da prova é o juiz, a
quem cabe julgar e aplicar
o direito ao caso concreto.
Quem tem o “ônus da
prova” é a parte que deve
confirmar a matéria fática
alegada, de modo que se
não houver a produção ou
se a prova for insuficiente,
esse suportará o prejuízo
decorrente da inércia. A
questão sobre o ônus da

prova, contudo, só interessa
quando a comprovação não
existir ou for produzida de
forma insatisfatória, quando então o juiz julgará a
ação em desfavor de quem
tinha a obrigação de produzi-la (trata-se do aspecto
objetivo do ônus da prova,
que impede o juiz de declarar o non liquet diante de
imprecisão a respeito das
alegações de fato em razão
da insuficiência ou inexistência de provas).
DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA
Nas ações de natureza cível, a lei estabelece dois
critérios de distribuição do
onus probandi, consoante
art. 373, do Código de Processo Civil (CPC)23, cuja
doutrina classifica como:
distribuição estática e distribuição dinâmica.
A distribuição estática ou
rígida prevista no art. 373,
I e II, do CPC23, representa
a regra clássica preexistente no código processual anterior, ao determinar que o
ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.23

Com a finalidade de minimizar a rigidez e possibilitar a flexibilização do ônus
da prova em determinados
casos, o qual o sistema clássico estático não permite
um resultado igualitário e
justo, o legislador criou a
distribuição dinâmica, ou
seja, a possibilidade de o
juiz transferir para o réu a
obrigação de produção da
prova quando via de regra seria do autor, técnica
denominada “inversão do
ônus da prova”, podendo
abranger a comprovação
total ou parcial dos fatos.
Essa dinamização classifica-se ainda em legal, judicial e convencional.
A distribuição dinâmica
judicial já era prevista no
art. 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor
(CDC)29 e agora se trata
de inovação no CPC23 de
2015, no § 1º, do art. 37323:
39
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“Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova
de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.”23

Como se observa, não
obstante a inversão do
ônus da prova possa ser deferida em qualquer tipo de
ação, tal técnica somente
é cabível mediante a presença dos requisitos previstos na aludida Norma,
devendo a decisão judicial
ser decretada até a fase de
saneamento do processo e
de forma devidamente fundamentada. Com efeito da
decisão que determinar a
inversão do ônus da prova
cabe recurso de agravo de
instrumento (art. 1015, XI,
do CPC23).
Pois bem, nas ações indenizatórias por suposto “erro
médico”, já era recorrente
os juízes determinarem a
inversão do ônus da prova,
com base no CDC29 e com
fundamento na verossimilhança das alegações e hiANADEM.ORG.BR

possuficiência técnica do
autor (paciente), para que
o médico comprove que
realizou o atendimento de
forma adequada, situação
que agora possivelmente se
intensificará com as novas
disposições do CPC23.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
Quanto à responsabilidade
contratual médico-paciente, não pairam dúvidas de
que o compromisso que o
médico assume é uma obrigação de “meio” e não de
“resultado”. O médico se
compromete a utilizar os
recursos adequados, mas
nunca se obriga a curar o
doente. Desse modo, considerando ainda que a responsabilidade civil do médico é
subjetiva – fundamento básico de toda responsabilidade civil, segundo o Código
Civil brasileiro (CC)28, será
civilmente responsabilizado
quando ficar comprovado
qualquer modalidade de culpa do médico: imprudência, negligência ou imperícia, como se infere das
lições de Miguel Kfouri
Neto:

“A responsabilidade civil do
profissional da medicina
– tirante poucas exceções –
não poderá jamais se divorciar do conceito tradicional
de culpa, no intuito de se desqualificar a conduta do médico como lesiva e apta a gerar
obrigação de indenizar.” 96

Assim, com a inversão do
ônus da prova em favor do
paciente, atual tendência
dos juízes, cabe ao médico
a prova de que não agiu
com culpa no tratamento
dispensado, que eventualmente tenha provocado
um dano injusto patrimonial ou extrapatrimonial
ao paciente.
PRONTUÁRIO
MÉDICO
Nesse caso, o prontuário médico apresenta-se
como a principal prova a
ser apresentada pelo médico, em sua defesa, pois
é nele que deve constar a
anotação dos procedimentos realizados no paciente e que podem confirmar
que foram praticados de
acordo com a boa técnica
profissional.
Não se pode olvidar que,
por se tratar de prova documental, o prontuário mé-

§ 1º - Quando requisitado judico dever ser apresentado
dicialmente o prontuário será
juntamente com a peça de
disponibilizado ao perito mécontestação (art. 434 do
dico nomeado pelo juiz.
CPC23), ocasião em que o
§ 2º - Quando o prontuário for
médico deve requerer que
apresentado em sua própria
o processo passe a tramidefesa, o médico deverá solicitar em segredo de justiça,
tar que seja observado o sigilo
em observância ao sigilo
profissional.68
profissional.
O capítulo X do Código Entende-se por “prontuáde Ética Médica68 estabele- rio médico” todo acervo
ce que:
documental padronizado,
organizado, onde são regisÉ vedado ao médico: [...]
trados os cuidados médicos
Art. 87. Deixar de elaborar prestados ao paciente. A conprontuário legível para cada fecção do prontuário é uma
paciente.
obrigação legal do médico
§ 1º - O prontuário deve conter e um direito do paciente,
os dados clínicos necessários de forma que o profissional
para a boa condução do caso,
sendo preenchido, em cada deve preencher corretamenavaliação, em ordem cronoló- te todos os documentos que
gica com data, hora, assinatura compõem o prontuário de
e número de registro do médico no Conselho Regional de forma legível, cronológica
Medicina.
e organizada.
A Resolução do Conselho
§ 2º - O prontuário estará sob
Federal
de Medicina (CFM)
a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. nº 1.638/200266 que define
prontuário médico e torna
Art. 88. Negar, ao paciente,
acesso a seu prontuário, deixar obrigatória a criação da Code lhe fornecer cópia quando missão de Revisão de Pronsolicitada, bem como deixar de tuários nas instituições de
lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo saúde, no art. 5º, estabelece
quando ocasionarem riscos ao os itens obrigatórios que depróprio paciente ou a terceiros. vem constar no prontuário:
Art. 89. Liberar cópias do a) identificação do paciente
prontuário sob sua guarda, com nome completo, data
salvo quando autorizado, por de nascimento, sexo, nome
escrito, pelo paciente, para
atender ordem judicial ou para da mãe, naturalidade e endereço completo; b)  anama sua própria defesa.

nese, exame físico, exames
complementares solicitados
e os respectivos resultados, hipóteses diagnósticas,
diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; c) evolução diária do paciente, com
data e hora, discriminação
de todos os procedimentos
submetidos e identificação
dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados
e/ou armazenados em meio
eletrônico.
Determina-se que nos prontuários em suporte de papel
seja obrigatória a legibilidade da letra do profissional
que atendeu o paciente, bem
como a identificação dos
profissionais prestadores
do atendimento. É também obrigatória a assinatura e o respectivo número
do CRM. Nos casos emergenciais, nos quais seja
impossível a colheita de
história clínica do paciente,
deverá constar relato médico completo de todos os
procedimentos realizados e
que tenham possibilitado o
diagnóstico e/ou a remoção
para outra unidade. Deve
fazer parte também do acervo do prontuário, o Termo
de Consentimento Esclarecido (TCLE) devidamente
41
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assinado pelo paciente ou
representante legal.
A
Resolução
CFM
67
nº 1.821/2007 que aprovou as normas técnicas
concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda
e manuseio dos documentos dos prontuários, no art.
8º, estabeleceu o prazo mínimo de 20 anos, a contar
do último registro, para
a preservação dos prontuários dos pacientes em
suporte de papel, que não
tenham sido arquivados
eletronicamente em meio
óptico, microfilmado ou
digitalizado.
Nos processos por suposto
erro médico, tendo em vista
que o juiz não tem conhecimento técnico específico
para apreciar o objeto da
lide, quase que invariavelmente é necessária a produção de prova pericial, que
deve ser realizada por médico especialista na matéria
discutida na ação.
O expert, além de se valer de outros meio de provas, utiliza especialmente
o prontuário médico para
avaliar se a atuação do profissional demandado foi
adequada ou não. Embora
o juiz não tenha a obrigaANADEM.ORG.BR

ção de acolher a conclusão
do perito, na maioria das
vezes, julga de acordo com
o laudo pericial, em cotejo
com o prontuário.
Destarte, tendo em vista
a crescente judicialização da medicina, bem
como a tendência do poder judiciário em deferir a inversão do ônus da
prova nos processos em
que se discute a conduta profissional do médico, reputa-se agora, ainda
mais de suma importância
o correto preenchimento e
cuidados com o prontuário médico, por tratar-se de
fundamental documento de
defesa do profissional, porquanto, além de a peça de
contestação ser elaborada
por profissional do direito
devidamente qualificado, o
sucesso da defesa médica,
não raras vezes, depende
do
prontuário
médico
elaborado com precisão.
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Violência Obstétrica

O

s profissionais da
saúde, no duro
exercício dos seus
misteres, vêm enfrentando nos últimos tempos
uma dificuldade adicional,
que aumenta na mesma medida em que a mídia divulga
notícias enfocando a relação
médico-paciente.
A saúde, ao lado da segurança, é uma das maiores
preocupações do brasileiro,
como se constata em todas
as pesquisas de opinião pública promovidas nos últimos
anos. A insatisfação sobre os
serviços prestados, tanto na
rede pública como na rede
privada, decorre de diversos
fatores, cujo rol, de tão extenso, não cabe em um ensaio como o que se propõe o
presente artigo. O principal
deles, certamente, é a má gestão dos recursos públicos e
privados destinados à saúde,
bem como a divulgação diária, pela mídia, de casos de
corrupção e de desvios por
parte de políticos e de empresários, causadores de enormes prejuízos financeiros ao
Estado e, consequentemente,
à população, que depende dos

serviços prestados pelo Ser- Percebe-se, ainda, uma cresviço Único de Saúde (SUS) e cente queixa recaindo sobre
pelas prestadoras dos planos os profissionais prestadores
privados de saúde.
de serviços na área obstétrica.
Certo é que boa parte das reclaINCONFORMISMO
mações está relacionada mais
COM A SAÚDE
a erros de avaliação e procedimentos da própria gestante ou
Nesse turbilhão de denún- da parturiente – desde neglicias e descalabros, no auge gência no acompanhamento da
do justo inconformismo evolução da gravidez por um
contra as péssimas con- profissional habilitado até a
dições das instituições de persistência em maus hábitos,
saúde, contra a demora na como consumo de drogas lícifila e contra a falta de metas e ilícitas, automedicação,
dicamentos, o destinatário
abuso no consumo de alimenfinal dos serviços de saútos hipercalóricos, sedentarisde dirige sua compreensímo etc – do que a má conduta
vel revolta contra aqueles
profissional dos envolvidos no
que lhe prestam atendiatendimento e prestação dos
mento imediato como, por
exemplo, o funcionário da serviços. A própria Organizarecepção, o auxiliar de en- ção Mundial da Saúde (OMS)
fermagem, o enfermeiro publicou as “recomendações
e o médico. Desse modo, sobre cuidados pré-natais para
multiplicam-se as reclama- uma experiência positiva na
110
ções de descaso, crueldade, gravidez” , dos quais alguns
negligência, omissão de so- são de atribuição exclusiva da
corro e até mesmo de erro mulher, como adotar dieta saumédico em sentido lato, ou dável e realizar atividade física
seja, erro de conduta de al- durante a gestação, bem como
gum profissional da saúde, manter um caderno “para menão necessariamente o pra- lhorar a continuidade, qualidaticado por quem ostenta a de dos cuidados e a sua experiência na gravidez”110.
condição de médico.
45

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

CONTEXTO DA
VIOLÊNCIA
A denominada “violência
obstétrica” tem chamado a
atenção de todos os profissionais da saúde, mormente
aqueles que direcionam o
atendimento às gestantes,
parturientes e familiares. A
violência obstétrica abrange abusos verbais e físicos,
tratamento rude, descaso no
atendimento, proibição da
presença de acompanhante,
violação de privacidade,
realização de procedimentos médicos não consentidos, desrespeito à autonomia, recusa em administrar
analgésicos, entre outros
fatores. O sujeito ativo pode
ser não só o médico, que faz
o atendimento à gestante ou
à parturiente, mas qualquer
profissional de saúde que,
no contexto da prestação do
serviço, atua no exercício
de seu mister, como o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, e até mesmo o
atendente que recepciona os
pacientes.
Procedentes ou não, a verdade é que estão sob os holofotes as queixas contra a
classe dos prestadores de
serviços na área obstétrica,
o que impõe a estes não só
ANADEM.ORG.BR

uma reflexão, como também
a adoção de protocolos cautelares que visam, senão
neutralizar, ao menos diminuir as chances de serem
surpreendidos com críticas
contra os procedimentos.
Esse quadro não é exclusivo da realidade brasileira.
Entre 2004 e 2009, Venezuela e Argentina – não por
coincidência países em que a
saúde pública, a exemplo do
que aqui ocorre, está aquém
do desejável – promulgaram
leis abordando a chamada
“violência obstétrica”. Na
Venezuela, a Ley orgánica sobre el derecho de las
mujeres a una vida libre de
violência, de 23 de abril de
2007131; e na Argentina, a
Lei Nacional nº 25.929, de
2004, chamada Lei do parto humanizado9, e a Lei nº
26.485, de 200910.
LEIS
Na esteira da grande massa de eleitores insatisfeitos
com tal quadro e valendo-se de diretrizes assumidas
pelo Brasil ao se tornar signatário de normas de direito internacional – como o
Decreto nº 4.377/200219,
que promulga a Convenção
sobre a eliminação de todas

as formas de discriminação
contra a mulher, assinada
em Nova York em 1981; e o
Decreto nº 678/199220, que
promulgou a Convenção
americana sobre direitos
humanos (Pacto de São José
da Costa Rica), de 1969, notadamente quanto ao direito
da parturiente à sua integridade pessoal, liberdade de
consciência e de proteção à
família – alguns legisladores das esferas municipal,
estadual e federal debruçaram-se sobre o tema. O mais
recente diploma foi promulgado pelo Estado de Santa
Catarina, sob nº 17.097, em
17 de janeiro deste ano37,
em cujo art. 3º definiu-se
extenso rol de hipóteses
consideradas como ofensa
verbal ou física caracterizadora da violência obstétrica,
algumas de forte conteúdo
subjetivo, como o de “tratar
a mulher de forma inferior,
dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como
incapaz” (inciso V), e o de
“fazer graça ou recriminar
a parturiente por qualquer
comportamento, como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas” (inciso
II). Não há, em verdade,
previsão expressa de sanções

aplicáveis aos que incidirem
nas condutas previstas, o que
praticamente retira a eficácia
da lei, conferindo-lhe mais
um caráter programático do
que regulador.
Há que se estar atento à
tramitação do Projeto de
Lei nº 7.633/2014, do deputado Jean Wyllys47, que tipifica a violência obstétrica, a
exemplo do que fez o legislador catarinense, e ainda
estabelece que:
Art. 17. Todos os casos de
violência obstétrica praticados
pelos profissionais da equipe
de saúde serão relatados à ouvidoria dos serviços de saúde
e às Comissões de Monitoramento dos Índices de Cesarianas e de Boas Práticas Obstétricas – CMICBPO, e constituem
infração à legislação sanitária
federal, implicando obrigatoriamente na aplicação das penalidades previstas nesta Lei ao
estabelecimento de saúde.
§ 1º - Os e as profissionais de
saúde que praticarem atos de
violência obstétrica, ficam pessoalmente sujeitos à responsabilização civil e criminal decorrente de suas condutas.
§ 2º - Os casos de violência obstétrica serão também notificados aos
Conselhos Regionais de Medicina
e de Enfermagem, para os devidos
encaminhamentos e aplicações
de penalidades administrativas
aos profissionais envolvidos.47

Há ainda o Projeto de Lei
nº 2.589/2015, do deputado
Marco Feliciano45, que tipifica a violência obstétrica
em um único dispositivo,
definindo-a como “o conjunto de condutas condenáveis por parte de profissionais responsáveis pelo bem
estar da gestante e do bebê:
- O desrespeito; o abuso de
poder da profissão; o constrangimento; a privação do
direito a esclarecer dúvidas
da parturiente, mesmo sem
que haja emergência; a negligência, que poderá ser
considerada também quando profissionais de saúde
atuam com irresponsabilidade, imprudência ou adotam
procedimentos superados ou
não recomendados, ao lidar
com a paciente ou o bebê” e
a equipara a crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código
Penal21, sujeito a três meses
a um ano de detenção ou
multa.
O Conselho Federal de
Medicina (CFM), ao editar a Resolução nº 2.144 de
201671, considerou como
ético, da parte do médico, o
atendimento da vontade da
gestante em realizar o parto
cesariano. Porém, ressalvou
a autonomia profissional do

médico, em caso de discordância de entendimento em
relação à intenção da paciente, hipótese em que ele
deverá “referenciar a gestante a outro profissional” (art.
1º, caput, e art. 3º). Eis aqui
mais um dispositivo que
visa a resguardar a relação
médico-paciente, prevenindo
possíveis alegações futuras
de “violência obstétrica”. O
art. 2º dessa Resolução71 permite a aceitação da vontade
da paciente em se submeter
ao procedimento cirúrgico,
nas situações de risco habitual e a partir da 39ª semana
de gestação, devendo haver
o registro em prontuário.
De acordo com o art. 1º, parágrafo único, a decisão da
gestante deve ser registrada
em termo de consentimento,
elaborado com dizeres de
fácil compreensão.
DIRETRIZES
NACIONAIS
O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 353, de
14 de fevereiro de 201742,
que aprova as diretrizes nacionais de assistência ao
parto normal. As recomendações são de âmbito nacional e devem ser utilizadas
pelas Secretarias de Saúde
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dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A elaboração das diretrizes contou
com grupo multidisciplinar
composto por médicos de
diversas áreas (obstetrícia,
clínica geral, neonatologia
e anestesiologia) e enfermeiras obstétricas, convidados pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (Conitec) e pela Coordenação-Geral da Saúde da Mulher
(CGSM/DAPES/SAS/MS),
Grupo Ampliado de Interessados (Grupo Consultivo), dentre os quais estão
as sociedades e associações
médicas de enfermagem e
de mulheres, agências reguladoras, pesquisadores,
profissionais e conselhos
de profissionais da saúde,
áreas técnicas do Ministério da Saúde e a Conitec.
A observância dessas diretrizes pelos profissionais da área médica se faz
recomendável diante da
elevada competência técnica dos participantes e da
preocupação social com
que o tema foi tratado.
Dentre eles, abordam-se o
local de assistência ao parto, cuidados gerais durante
o trabalho de parto, apoio
físico e emocional, dieta duANADEM.ORG.BR

rante o trabalho de parto, medidas de assepsia para o parto
vaginal, alívio da dor no trabalho de parto, estratégias e
métodos não farmacológicos
de alívio da dor no trabalho
de parto, analgesia inalatória,
intramuscular, endovenosa e
regional, assistência no primeiro, segundo e terceiro
período do parto, definição e
duração, observações, monitoração, assistência à paciente nos referidos períodos,
cuidados com o períneo até
os cuidados maternos imediatamente após o parto e assistência ao recém-nascido.
Merecem destaque as diretrizes a serem observadas desde a recepção da gestante e
parturiente até a assistência
ao recém-nascido, sobre a infusão intravenosa para acelerar o trabalho de parto (ocitocina sintética), a manobra de
Kristeller (realizar pressão
sobre a barriga da parturiente
para empurrar o bebê), uso
rotineiro de lavagem intestinal (enema), retirada dos
pelos pubianos (tricotomia),
e o exame de toque frequente para verificar a dilatação,
dentre outras.
Na prática, aos profissionais médicos e da saúde envolvidos no procedimento,
recomenda-se a leitura por-

menorizada das mais de 200
diretrizes e das tabelas anexas, seja pela necessidade
de manterem-se atualizados
em suas respectivas áreas
de conhecimento e atuação,
seja em decorrência da estreita relação do texto com
a caracterização da “violência obstétrica”. Ademais,
a inobservância dessas diretrizes pode acarretar em
possível responsabilização
do profissional, tanto na esfera administrativa como na
cível e criminal, inclusive.
Importante enfatizar a necessidade de o profissional da área médica, além
de buscar manter uma boa
relação com o paciente,
estar atento ao ditames da
normatização aplicável, às
proibições de técnicas antes
usuais e às recomendações
dos Conselhos Regionais e
Federal de Medicina.
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A Importância da Virtude na Prática Médica

S

egundo o filósofo
grego Aristóteles11, a “virtude
intelectual”, por
via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino e, por
isso, requer experiência e
tempo. Já a “virtude moral”
é adquirida em resultado do
hábito. Nada do que existe
naturalmente pode formar
um hábito contrário à sua
natureza e, nesse sentido,
vale ressaltar a importância
fundamental da “educação
de berço”, na qual nossos
pais são os primeiros professores e nos ensinam as
primeiras lições de princípios morais.
De uma forma geral, virtudes são os bons hábitos
que nos impulsionam a fazer o bem e são de caráter
universal. Assim, vemos a
importância da virtude no
ato médico, cuja finalidade
é a saúde, nosso bem maior.
Possivelmente a atividade
médica surgiu pelo desejo
das pessoas em curar ou
aliviar as doenças84, portanto, se existe a medicina
é porque existem homens

doentes104. É fato que não
é fácil realizar atos nobres
sem os devidos meios para
isso. Desse modo, é possível praticar ato médico
com “completa virtude”
sem as devidas condições
de trabalho?
A medicina passou pelo
período hipocrático, quando o médico era visto mais
como um profissional “da
cortesia e da caridade”, em
virtude dos rigores da tradição e da influência da religião84. Depois, no final do
século passado, o ato médico se resumia à relação
de confiança do cliente e à
consciência do médico116.
A medicina atual convive
com a realidade de uma sociedade cada dia mais exigente, consciente de seus
direitos reais e quiméricos
em relação aos resultados
dos procedimentos médicos, particularmente quando o que se busca é a correção estética. A medicina
evoluiu ultrapassando os
limites da cura e prevenção
das doenças, e o paciente
busca também modificar
suas características natu-

rais, muitas vezes criando
expectativas imaginárias de
forma distorcida.
JUDICIALIZAÇÃO
DA SAÚDE
A disposição da mídia
em escandalizar os fatos médicos, associada ao
distanciamento da relação
médico-paciente, favorece
o aumento progressivo da
judicialização6. O crescimento geométrico da judicialização também decorre
do constante abandono dos
gestores com a saúde, pela
falta de condições mínimas
para o trabalho digno do
médico, além dos baixos
salários e da demanda de
pacientes que são obrigados a atender em tempos
recordes, propiciando a
possível quebra da relação
médico-paciente e erros de
diagnóstico.
A necessidade de acompanhar o progresso do conhecimento científico, o
aumento dos gastos com a
tecnologia para diagnóstico e tratamento, o cresci51

A IMPORTÂNCIA DA VIRTUDE NA PRÁTICA MÉDICA

mento da concorrência entre profissionais – resultado
do progressivo aumento do
número de escolas universitárias particulares – e a
desvalorização da atividade
médica pelos planos de saúde e pelo Estado são possíveis fatores que contribuem
para o aumento dos processos relacionados a problemas éticos e penais.
As atividades paramédicas, que algumas vezes
querem ultrapassar os limites estritamente médicos,
também contribuem para o
descontentamento da classe médica com esses profissionais da área de saúde,
bem como com o Estado e
outros órgãos fiscalizadores, por não tomarem providências em relação ao
ato médico e na defesa da
saúde pública.
CÓDIGOS DE ÉTICA
Diante de todo esse cenário desfavorável à boa
pratica médica, é possível
praticar ato médico com
“virtude completa”?
Como toda profissão regida por lei, a medicina está
regulamentada por meio
da Lei nº 12.842, de 10 de
julho de 201336, na qual o
ANADEM.ORG.BR

art. 2º dispõe que “o objeto da atuação do médico é
a saúde do ser humano e
das coletividades humanas,
em benefício da qual deverá agir com o máximo de
zelo, com o melhor de sua
capacidade profissional e
sem discriminação de qualquer natureza”36.
A Lei nº 3.268, de 30 de
setembro de 1957, art. 2º,
regulamenta que “o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Medicina são
os órgãos supervisores da
ética profissional em toda
a República e, ao mesmo
tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar
e trabalhar por todos os
meios ao seu alcance, pelo
perfeito desempenho ético
da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam
legalmente”63.
Nesse contexto, percebe-se
que a lei determina que o
Código que rege o exercício profissional exija do
médico virtudes intelectual
e moral, e contém normas
que, por possuírem maior
sensibilidade e especificidade, podem diagnosticar
deslizes morais, que provocam menor prejuízo so-

cial e que, muitas vezes,
não chegam ao alcance da
Justiça.
Os Códigos de Ética Médica debruçam-se sobre um
conjunto de normas ligadas
ao comportamento do médico durante o chamado ato
médico, ou seja, em cabal
atividade profissional. Ele
tem um enfoque educativo e outro punitivo, sendo que ambos convergem
para a construção da cidadania105. Os interesses de
uma categoria devem sempre se sobrepor aos individuais e esse fato reforça a
importância do Código de
Ética Profissional.
Os Conselhos Regionais de
Medicina (CRMs) são formados por médicos que possuem conhecimento aprofundado do Código de Ética
Médica e, dessa forma, são
os julgadores das possíveis
infrações éticas, cujo objetivo final é o compromisso da
medicina com a vida.
Os preceitos éticos e
morais devem ser aliados às
ponderações jurídicas, pois,
muitas vezes, a distinção
entre o legal e o ilegal será
determinada pela essência
de ética e moral existente
na conduta avaliada8.
Diante de uma ação ju-

dicial, o médico sofrerá punições conforme o
entendimento entre a Legislação Civil e o Código
de Ética Médica63, sendo
esse último o parâmetro
inicial. Após a análise da
ética profissional, comprovando ausência da falta ética disciplinar, possivelmente o médico será
afastado de um processo
civil pela ausência de culpabilidade. Do contrário,
comprovando ter agido de
modo imprudente, negligente ou imperito, será responsabilizado pelos atos
recebendo processo ético
profissional e, dessa forma,
poderá ser responsabilizado na esfera civil. Logo, se
o médico atua conforme os
preceitos do Código de Ética Médica63, dificilmente
sofrerá ação civil, embora
haja exceções dependendo
do entendimento judicial
contrário.
O exercício da medicina
pressupõe deveres de conduta indispensáveis para
a construção das virtudes
inerentes à qualidade do
ato médico86. O médico
teve a liberdade de escolha
da profissão, mas tem o dever de sempre acompanhar

a ação correta, o dever, a
obrigação, a “virtude”, a
liberdade, a racionalidade,
e a escolha16. A “virtude”,
portanto, engloba ética e
conhecimento, que são atri“É necessário esclarecer, butos indissociáveis para
inicialmente, que a ética
apenas pode ser concebi- uma boa prática médica.

não apenas as mudanças
nos conhecimentos técnicos da sua área de atuação,
como também nos aspectos
legais e normativos.

da, na prática. Ela se cria,
se transforma, não é dada
a priori [...] ela é transmitida, modificada, enriquecida a cada época, em cada
sociedade. Ela se apresenta
como um acordo do homem,
com sua consciência, com
a sociedade e o mundo.”15

A sociedade espera que
os médicos sejam portadores de conduta ética-humanística, na qual possam
estabelecer uma relação
médico-paciente não só
generosa como prudente
e tecnicamente correta, e
isso leva à reflexão sobre
humanização da medicina:
“O humanismo que é capaz de fazer do médico não
um técnico especializado
na máquina humana, mas
um ser que compreende a
integração perfeita entre
a matéria e o espírito.”114

A palavra “ética”, segundo o Dicionário Oxford de
Filosofia, é o estudo dos
conceitos envolvidos no
raciocínio prático: o bem,
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A Responsabilidade Civil na Medicina e o
Uso do Prontuário Eletrônico

A

medicina e o
direito são ciências que, na contemporaneidade,
apresentam um maior enlace
devido às implicações que
sofrem diariamente por causa
da evolução da sociedade e do
fluxo contínuo de pacientes
constantemente “bombardeados” pelo “Dr. Google” quanto a um dado diagnóstico.
Diante disso, a mídia
tem abordado, de forma
lancinante e tormentosa,
as responsabilidades profissionais do médico, tendo em vista que se trata de
uma temática de grande repercussão quando ocorre
o envolvimento da tríade
paciente/profissional/justiça.
Assim, segundo o entendimento do doutrinador Edmilson Júnior13:

Conselheiro jurídico e científico da Anadem, advogado, bacharel em Direito pela FAP Teresina,
enfermeiro pela UFPI, tecnólogo em Radiologia pelo IFPI, pós-graduado em Saúde Pública pela
UFPI, em Docência do Ensino Superior pela FAP, em Direito Processual Civil pela UCAM, em
Direito Tributário pela UCAM e pós-graduando em Direito Médico pela Uniara e em Direito
Eletrônico pela UCAM.
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“[…] a sociedade reage com
naturalidade sempre que o médico obtém sucesso na cura,
como se tudo fosse uma obrigação de resultado. No entanto,
quando ocorre um insucesso, o
profissional é execrado, presumidamente culpado e passível
de sofrer medidas judiciais e
extrajudiciais. Se o ato médico
não atinge o resultado desejado
pelo paciente, cumpre ao profissional provar a correção do
exame prévio clínico, demons-

trar que adotou a técnica correta ao caso, e que a empregou
com perícia e à exaustão.”13

Tendo por base a explanação do doutrinador sobre como o médico carrega
tamanha responsabilidade
na execução do ofício, eis
que esse profissional deve
se manter atento quanto à
apresentação dos dados do
paciente de forma correta no
prontuário.
Esse tipo de documento é
essencial ao profissional da
medicina pelo valor e por
ser um meio de prova fundamental nas contestações
sobre possíveis irregularidades. Está comprovado no
meio jurídico que, além dos
depoimentos pessoais, um
dos deveres de conduta mais
cobrados pelos que avaliam
um procedimento médico
contestado é o dever de informar, no qual o registro
dos prontuários é um dos documentos mais requisitados.
Logo, com a evolução tecnológica, o prontuário passou do papel para o meio eletrônico, visando que os dados
do paciente fiquem seguramente guardados de forma
confiável, no que tange aos

dados pessoais, história de
doença atual, hipótese diagnóstica, exames de diagnóstico (laboratorial, imagens e
físico), plano terapêutico e
evolução clínica.
Assim, auxiliando cada
vez mais o médico no exercício da profissão, o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) já é uma realidade
que não pode ser deixada
de lado, pois além de proporcionar a segurança dos
dados do paciente, facilita
a organização e aproveitamento de informações referentes a consultas e exames
previamente analisados.
Este artigo visa abordar de
forma geral a responsabilidade civil do médico, e como
o prontuário eletrônico pode
ser utilizado como um grande aliado no contencioso judicial ou extrajudicial.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
O profissional da medicina
deve executar o ofício com
diligência e cuidado, cuja
conduta é exigível de acordo com a ciência médica e
as regras consagradas. Segundo Aguiar Júnior5:
55
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“[…] a responsabilidade civil
que decorre da ação humana
tem como pressupostos a existência de uma conduta voluntária, o dano injusto sofrido
pela vítima, que pode ser patrimonial ou extrapatrimonial;
a relação de causalidade entre
o dano e a ação do agente; o
fator de atribuição da responsabilidade pelo dano ao agente,
de natureza subjetiva (culpa ou
dolo) ou objetiva (risco, equidade, etc.). […] A responsabilidade civil específica do profissional médico (isto é, daquele
que tem habilitação universitária e exerce a Medicina com
habitualidade, vivendo do seu
trabalho), aspecto que ora nos
interessa, tem como pressuposto o ato médico, praticado
com violação a um dever médico, imposto pela lei, pelo costume ou pelo contrato, imputável a título de culpa, causador
de um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial.”5

O doutrinador detalha que
a responsabilidade civil do
médico decorre da prática
habitual quanto ao exercício
do ofício. Por isso, o dever
profissional de ser executado com zelo e atenção ao paciente, pois a conduta a ser
descrita deve seguir os parâmetros da atividade médica.
Vale lembrar que a medicina não é uma ciência exata
e não deve ser condicionada
a uma ciência que possa levar ao resultado-fim, pois
muitos fatores podem contribuir ou não ao êxito do
ANADEM.ORG.BR

plano terapêutico proposto
pelo médico.
PRONTUÁRIO
MÉDICO
O prontuário médico é
um documento que tem por
objetivo realizar a análise da evolução clínica do
paciente para o estudo, e
também é utilizado como
meio de defesa profissional, caso venha ser responsabilizado por algum resultado atípico ou indesejado.
Verifica-se que as informações contidas nesse documento apresentam amparo
legal, sobretudo constitucional, uma vez que obedece a
preservação da intimidade
do paciente, legalidade do
exercício legal da medicina,
além do sigilo profissional a
que é conferido ao médico.
Genival Veloso França84 reforça que:
“[...] Entende-se por prontuário
médico não apenas o registro da anamnese do paciente,
mas todo acervo documental
padronizado, ordenado e conciso, referente ao registro dos
cuidados médicos prestados e
aos documentos anexos. Consta de exame clínico do paciente, suas fichas de ocorrências
e de prescrição terapêutica, os
relatórios de enfermagem, os
relatórios da anestesia e da cirurgia, a ficha de registro dos
resultados complementares e,

até mesmo, cópias de atestados
e solicitações de exames [...].”84

Tendo em vista a máxima
importância, o prontuário
médico, quando formulado
em papel, deve estar escrito com letra legível e conter as informações de forma
fidedigna, para que não venha a prejudicar a terapêutica
do paciente. Isso, conforme
o Código de Ética Médica,
por meio da Resolução CFM
nº 1.931/2009, art. 87, § 1º,
ipsis literis63:
Art. 87. Deixar de elaborar
prontuário legível para cada
paciente.
§ 1º - O prontuário deve conter
os dados clínicos necessários
para a boa condução do caso,
sendo preenchido, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura
e número de registro do médico no Conselho Regional de
Medicina.63

O prontuário médico é um
documento de extrema importância tanto para o médico quanto para o paciente.
Uma vez que contenha todos os dados especificados
de maneira correta, evitará
possíveis transtornos para
ambos os envolvidos na assistência à saúde.

PEP
O Prontuário Eletrônico
do Paciente (PEP) é o meio
pelo qual, utilizando-se de
softwares, é responsável
pela manutenção ao longo
da vida de dados referentes
a um paciente que foi acompanhado por um profissional
médico. Assim, traçando o
perfil de Histórico de Doença Atual (HDA), bem como
uma maior confiabilidade
de informações prestadas
pelo paciente ao longo das
avaliações médicas, é o que
por certo contribuiria para
obtenção de melhores resultados dos tratamentos realizados.
Vale destacar que o PEP
é muito mais seguro do que
o prontuário em papel e as
informações podem ser compartilhadas automaticamente
com outros profissionais e
instituições que estão cuidando do paciente, possibilitando, dessa forma, a continuidade da atenção integral
à saúde. Segundo Patrício112:
“Independentemente do conceito, o PEP deve ser um sistema sigiloso, que possui caráter
assistencial, ético, legal e científico, e que possibilita, ainda,
a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao paciente.
Os prontuários eletrônicos

devem ser caracterizados pela
simplicidade de utilização.
Entretanto, à medida que as
informações são geradas, a
complexidade do sistema aumenta.”112

O PEP apresenta alto grau
de confiabilidade, uma vez
que possui validade jurídica,
bem como meio de prova,
observado o art. 225 do Código Civil brasileiro (CC)28
e o Decreto nº 3.587, de 5 de
setembro de 200035, estabelece normas para a infraestrutura de Chaves Públicas
do Poder Executivo Federal
(ICP/Gov). Destaque ao fato
de que a partir do momento
que um documento eletrônico apresente a assinatura digital do profissional médico,
o risco de falhas na execução de segurança dos dados
é mínimo, uma vez que o
certificado digital é unipessoal e intransferível.
A principal barreira para
informatizar o arquivo médico está relacionada à educação dos profissionais de
saúde que interagem com
o prontuário. Embora o aumento do uso de novas tecnologias no processo de investigação e no tratamento
das doenças favoreça a adoção do prontuário eletrônico, não é suficiente para assegurar sua aceitação.
É vasto o número de pro-

fissionais que tendem a desmerecer as máquinas, duvidar do potencial e negar a
confiabilidade e praticidade,
principalmente quando provocam alterações na rotina profissional, o que pode
contribuir para os baixos níveis de implementação dos
outros sistemas informatizados.
Apesar das dificuldades,
acredita-se que é de suma
importância a utilização de
sistemas de informação que
incluam o prontuário eletrônico no âmbito do sistema
de saúde brasileiro, a fim de
identificar os usuários, facilitar a gestão dos serviços,
a comunicação e o compartilhamento das informações
em um País com dimensões
continentais e imensa diversidade cultural.
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A Microcefalia e o Aborto

O

do principal comissário de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU), Zeid Ra’ad AlHussein, conclamando os países
afetados pelo surto a disponibilizar aconselhamento sobre
saúde sexual e reprodutiva
para mulheres e permitir o
direito ao aborto.
Antes de refletir, vozes
apressadas de setores religiosos e moralistas de todo
gênero se levantaram contra
a orientação. A Igreja Católica Apostólica Romana, que
há dois milênios se intitula a
única procuradora de Deus
na Terra, foi ainda mais incisiva nas críticas, ao afirmar
que o homem não pode mudar os desígnios sagrados.
Paixões à parte, o fato é
que, no Brasil, o aborto só
é permitido legalmente em
casos de risco de morte para
a mulher e em gestação proveniente de estupro. Numa
atitude ostensiva de ativismo judicial – nesse caso,
necessária –, o Supremo
Tribunal Federal (STF), em
abril de 2012, julgando a Arguição de Descumprimento
DIREITO AO ABORTO
de Preceito Fundamental
Contudo, o que causou mais (ADPF), de nº 54, estendeu
polêmica foi a declaração a possibilidade de interrup-

aumento repentino de casos de microcefalia em bebês associados à
infecção pelo zika vírus, ocorrido no final de 2015 e início
de 2016, suscitou discussões
de toda ordem.
No campo da infectologia,
apesar dos fortes indícios de
que o zika é o responsável pelo
surto, ainda não há comprovação científica, mas as pesquisas
nos revelarão em breve.
Na seara social e política,
as velhas discussões sobre a
inapetência do aparelho estatal brasileiro para lidar com
casos dessa grandeza e a crônica desagregação cívica da
população, que pouco colabora, fizeram parte da ordem
do dia. Ao declarar os casos
de microcefalia e outras doenças neurológicas em áreas afetadas pelo vírus como
“emergência internacional”, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o nível de
alerta ao mesmo do ocorrido
com a epidemia de ebola na
África Ocidental, em 2014.

ção da gravidez, sem que se
configure crime, para casos
de fetos anencéfalos.
Anencefalia é uma malformação rara do tubo neural
(estrutura embrionária que
dará origem ao cérebro e à
medula espinhal), caracterizada pela ausência parcial
do encéfalo e da calota craniana. Estudos consolidados
demonstraram que, dos fetos
anencéfalos, 75% já nascem
mortos e, os que sobrevivem, salvo raríssimas exceções, têm uma expectativa
extrauterina de, no máximo,
48 horas.
Induvidável que o bem jurídico tutelado nos casos de
aborto é a vida do ser humano em formação, que recebe tratamento autônomo da
ordem jurídica vigente. Porém, no caso de anencéfalo,
não há vida viável sendo gerada, faltando-lhe o suporte
fático-jurídico, ou seja, a
potencial vida humana a ser
protegida. Não há sujeito
passivo por faltarem-lhe as
condições fisiológicas que o
permita tornar-se pessoa.
Nessa senda, a maioria
dos ministros do STF entendeu que somente o feto
que apresenta capacidade
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de tornar-se pessoa pode ser
sujeito passivo do crime de
aborto, motivo que impossibilita a repercussão penal no
caso de interrupção da gravidez de anencéfalo. Esse
entendimento não se aplica
aos fetos microcefálicos,
que, ao contrário dos anencéfalos, têm viabilidade biológica (suporte fático-jurídico), expectativa que impele
o Estado a protegê-los.
Contudo, com as vênias
costumeiras aos que pensam
diversamente – aos quais
nutro profundo respeito –
entendemos que, em casos
de extrema gravidade, onde
há a comprovação cabal de
que o bebê, em razão da
microcefalia, não terá uma
condição de vida além daquela do estado vegetativo,
se deveria facultar à mulher
a decisão de interromper –
ou não – a gravidez, pois,
por certo, a continuidade
forçada da gestação representa, no atual contexto de
desenvolvimento científico,
risco à saúde psíquica da
mulher, violando, assim, o
direito fundamental à plena
e saudável existência, livre
de tortura e agravos severos
evitáveis.

certeza de infecção pelo vírus da zika, se insere na categoria dos chamados abortos éticos (ou humanitários),
pois, ante o idêntico nível
de sofrimento e desamparo
da gestante, se igualaria à
autorização legal dada para
o aborto proveniente de estupro, na qual se objetiva
proteger a mulher em estado de evidente e excepcional penúria e abandono em
razão de ato omissivo do
Estado que, historicamente,
não promove políticas públicas capazes de amainar
tais realidades.
Nesse sentido, tramita no
STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 5.58152, cumulada com
arguição de descumprimento de preceito fundamental,
de relatoria da ministra Carmem Lúcia, que, ajuizada
pela Associação Nacional
dos Defensores Públicos
(Anadep), além de questionar as ações e omissões
do Poder Público Federal,
no que se refere a políticas
relacionadas ao zika vírus
e à microcefalia, requer interpretação dos arts. 124,
126 e 128, I e II, do Código
Penal21, para julgar constitucional a interrupção da gestação da mulher que tiver
ABORTOS ÉTICOS
sido infectada pelo zika víPensamos que a interrup- rus e optar pela mencionada
ção da gestação, em que há a medida, tendo em vista se
ANADEM.ORG.BR

tratar, segundo a Anadep, de
causa de justificação específica, e por estar de acordo
com a justificação genérica
dos arts. 23, I, e art. 24, do
Código Penal21, em função
do estado de necessidade
com perigo atual de dano
à saúde provocado pela
epidemia e agravado pela
negligência do Estado brasileiro na eliminação do vetor, as quais, ainda segundo
a Anadep, configuram hipóteses legítimas de interrupção da gravidez.
Enquanto uma decisão definitiva não se consolidar,
é oportuno lembrar que,
para além das questões de
cunho pessoal, como, por
exemplo, valores religiosos
e morais, todos nós, membros de uma sociedade que
se quer moderna e digna,
temos a obrigação de prestar solidariedade a essas famílias e, principalmente às
mulheres, que carregam o
desencanto de, no momento
mais sublime de suas vidas,
gestarem seres incapazes
de protagonizar os próprios
destinos, condição que nos
torna existencialmente especiais.
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O Dever de Informação e a Relação Médico-Paciente

A

informação
é um direito
fundamental
garantido pela
Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 34, mais precisamente no art. 5º, XVI, e
se irradia por toda a legislação, conforme prevê o Código de Defesa
do Consumidor (CDC) 29.
Nesse artigo, nos atentaremos mais precisamente a
esse direito aplicado à relação médico-paciente. Em
termos gerais, essa garantia
constitucional inserida nas
relações de consumo tem
como premissa a relação
do fornecedor, que detém
toda a informação do produto ou serviço e o consumidor, que também precisa
ter ciência do produto e/
ou serviço a ser consumido. Salienta-se que o dever
de informar tem intrinsecamente dois princípios
fundamentais: a lealdade
e a boa-fé. Observando a
adequação, suficiência e a
veracidade dessas informações, sem tais princípios,
tal dever não se concretiza
e pode ser violado.

APLICAÇÃO DO CDC
Apesar de haver discussões acerca do assunto, a
jurisprudência e a doutrina majoritária aplicam o
CDC29 para regular as relações entre médicos e pacientes. Sendo o médico
um prestador de serviço,
ele deve informar todos os
detalhes acerca do diagnóstico, do tratamento,
dos procedimentos cirúrgicos necessários etc. A relação
médico-paciente estabelece
entre ambos um contrato
de prestação de serviços
com algumas peculiaridades, uma vez que o próprio
objeto do contrato é a vida
do paciente. Ao longo dos
anos, essa relação sofreu
significativas
mudanças,
que hoje afetam a forma
com que se relacionam. Há
algum tempo, tratava-se de
um relacionamento paternalista, hierárquico, pois
os médicos eram detentores
de muito conhecimento e a
relação estabelecida era de
extrema confiança, na qual
era possível considerar os
médicos como parte da fa-

mília. Entretanto, essa não
é mais a realidade dos dias
atuais. Apesar das peculiaridades desse tipo contratual, os consumidores/
pacientes tratam os médicos como uma relação de
consumo qualquer, criando
um distanciamento entre as
partes, pois o fácil acesso à
informação criou consumidores mais exigentes.
Após as breves explicações
sobre a polêmica ligação
entre médico e paciente e
o compromisso da informação, devemos esclarecer
que, nessa relação, tal dever
se materializa pelo Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse documento deve conter todos
os avisos sobre o tratamento, procedimentos, consequências, possíveis intercorrências, riscos e orientações
do tratamento em linguagem
não técnica, oferecendo ao
paciente a oportunidade de
escolher se deseja ou não se
submeter a ele. Esse Termo
deve ser escrito, preferencialmente, para garantir ambas as partes.
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FALTA DE
INFORMAÇÃO
Ocorre uma particularidade nas relações entre médicos e pacientes, pois, para
realizar um tratamento e/ou
diagnóstico preciso, o paciente também deve prestar
informações claras, não podendo guardar ou mascarar
nenhuma informação para
si. A falta de comunicação do paciente para com
o médico pode prejudicar
muito o tratamento. Por
exemplo, em uma situação
de urgência em um pronto atendimento, essa falta
de informação pode levar
o profissional a erro, pois
não é possível realizar todos
os exames para identificar
todas as doenças possíveis e
imagináveis que podem acometer o paciente. É necessário que o paciente preste informações sobre sintomas,
doenças passadas, procedimentos já realizados, históricos na família etc. Todos
esses dados são de extrema
importância para que o médico realize diagnósticos e
tratamentos precisos.
Ora, seria humanamente
impossível que o médico
adivinhasse certas questões
sem saber de certas inforANADEM.ORG.BR

mações sobre o paciente,
pois o corpo humano não
é uma máquina com manual de instruções. Um
simples detalhe pode mudar todo o diagnóstico. Por
exemplo, se um paciente
vai se submeter a uma cirurgia plástica e omite que
fuma e faz uso constante
de bebidas alcoólicas, ele
vai prejudicar o resultado
do procedimento. Ao anular o resultado, ele pode
fazer com que o médico
seja responsabilizado pelo
insucesso da cirurgia e caso
o profissional não consiga
comprovar que o paciente
era fumante e omitiu essa
informação, as chances
de ele ter que reparar pelo
dano supostamente causado são grandes.
Diante disso, para materializar a informação que deve
ser prestada pelo paciente,
recomendamos o uso do
Termo de Responsabilidade, contando todas essas
informações que devem ser
prestadas ao paciente. Esse
documento pode servir
como prova para comprovar a culpa exclusiva do
paciente, afastando a responsabilidade do médico.
Conclui-se que, nessa complexa e polêmica relação

entre médico e paciente, o
dever de informação é principio fundamental e norteador do CDC29. Contudo,
para consagrar tal preceito,
é primordial que todas as
informações relevantes sejam esclarecidas, tanto pelo
médico prestador de serviços, quanto pelo paciente, para que haja uma boa
prestação de serviço.
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O Direito Médico e a Necessidade de Aproximação
entre Hospitais e Tribunais

P

rofissionais da área
da saúde e jurídica
sempre
estiveram
relacionados. Desde
os primórdios, Direito e Medicina caminham juntos para
socorrer a humanidade. Cada
um em um ramo, mas umbilicalmente ligados ao mesmo
tronco, médicos e advogados
exercem poder sobre os homens para garantir a vida e a
saúde e preservar a liberdade,
respectivamente. O médico
incorporou o compromisso
profissional do respeito à vida
e à pessoa, o qual se transformou em dever fundamental,
de acordo com as normas morais que a própria profissão
impôs. No entanto, a intervenção sobre o paciente nem
sempre resulta em benefícios
e pode produzir consequências danosas ao paciente.
DIREITO E MEDICINA

Conselheiro jurídico e cientifico da Anadem, advogado, palestrante, conferencista, sócio do
escritório Sales Oliveira Lima Advogados, graduado em Direito pela UGF, pós-graduado em
Direito Tributário pela UFSC e em Direito Médico, Hospitalar e da Saúde pela EMESCAM.
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Há uma grande conexão entre Direito e Medicina pela
ótica e aspirações dos sujeitos
envolvidos nesses dois campos. No Direito, busca-se a
pacificação social mediante a
composição de conflitos, cul-

minando em um desfecho que
seja aceito e acatado voluntariamente pelas partes envolvidas. Na Medicina, busca-se a
pacificação pessoal, por meio
do manejo de recursos técnicos que tragam ao paciente a
cura ou a sobrevida digna.
Na prática, em ambos, vemos que o interesse é fornecer ao indivíduo certo tipo
de conforto, de amparo, para
que a vida tome rumo de forma razoável. Nessa toada, temos a sociedade representada
pelo paciente, demandando a
justiça para fazer valer os direitos fundamentais, dentre
eles o direito à vida e à saúde,
concretizados na Constituição da República Federativa
do Brasil de 198834. Essa tomada de consciência acerca
da inserção do direito na formação médica mostra uma
realidade imutável: a atuação
médica também necessita do
lastro jurídico para o bom
desempenho prático. Assim
temos o Direito Médico, ramo
não tão novo, mas que vem
crescendo na medida em que
a relação médico-paciente
deixou de ser pessoal para ser
de consumo.

Hoje, a relação entre o profissional da área médica e os
pacientes, vista pela ótica jurídica, é um vínculo estabelecido entre um fornecedor
e o consumidor desse serviço. Como o médico possui
formação teórica, técnica,
know-how e expertises, a lei
irá olhar para o paciente como
vulnerável ou, tecnicamente
falando, como um hipossuficiente, em razão da ignorância acerca da ciência médica.
Como consequência, esse
consumidor terá uma gama
de proteções e benefícios no
caso de algum dano ocorrido
em decorrência do serviço
prestado pelo profissional. O
médico necessita de uma visão ampla das implicâncias
geradas pelo dever de cuidado, não só o julgamento
hipocrático o exige como
também a nova formatação
da relação médico-paciente. Ele deverá levar em conta
que o paciente é um sujeito
de direito e, como tal, haverá
de agir segundo o regramento
jurídico, seja na realização de
uma anamnese, seja na escrita
que irá proceder no prontuário médico com letra legível,
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seja na elaboração do consentimento informado com todos
os dados acerca do tratamento
e os prováveis danos iatrogênicos. Para tal, o médico
necessitará de uma educação
jurídica. Ademais, vivemos
a era do dano moral, onde o
paciente, agora (im)paciente,
recorre ao Poder Judiciário
visando uma indenização,
mesmo tendo sido desidioso frente ao comportamento
como paciente e não tendo
levado à risca as determinações médicas para as fases
pré ou pós-operatórias. Porém, como se trata de relação
entre pessoas, podem ocorrer
resultados clínicos não desejados e a responsabilidade do
profissional será investigada
dentro das vertentes clínica e
jurídica, contando ainda com
a presença de um perito para
esclarecer pontos técnicos.
Diante de tais fatos, é constante o debate judicial em
ações que envolvam profissionais da área da saúde.
Nesse cenário, é comum que
o profissional da área se depare com diversas situações
envolvendo o universo jurídico. Assim sendo, temos
que analisar os benefícios que
seriam alcançados por esses
profissionais, caso lhes seja
possibilitado estudar os desANADEM.ORG.BR

dobramentos inerentes ao
exercício da atividade, não
só para agir processualmente, mas, principalmente, para
agir profilaticamente. Como
dito acima, hoje em dia, a relação médico-paciente acontece de forma horizontal, isto
é, o paciente está na mesma
posição que o médico, sem
subordinação, acabando de
vez com a outrora relação
de forma vertical, na qual o
médico era endeusado pelo
paciente, que depositava
toda a confiança no milagre
da cura.
DESPREPARO
MÉDICO-JURÍDICO
Grande parte dos profissionais da saúde ingressam no
mercado de trabalho sem o
devido preparo para lidar com
as solicitações da Justiça e,
ainda menos, para evitar demandas judiciais. Ainda não
existe, em grande parte dos
profissionais – e não só aos
recém-chegados ao mercado
– a preocupação com o correto
preenchimento dos prontuários e a elaboração dos Termos
de Consentimento. A maioria
dos profissionais não é preparada durante a graduação
para enxergar os instrumentos
de trabalho como possíveis

provas em processos judiciais
que os envolvam direta ou
indiretamente. Corroborando
com tais fatos, recentes pesquisas dão conta de um deficit
de informação, inclusive, em
relação aos próprios direitos
enquanto profissionais, como,
por exemplo, o uso do prontuário médico que se traduz em
prova fundamental nas ações
que envolvam a Responsabilidade Civil dos Médicos. Tal
capacitação almeja a aprendizagem individual e autônoma
do profissional, que o leve a
ampliar a capacidade para desenvolver novas formas de
atuar, bem como de solucionar
problemas existentes e evitar
problemas futuros.
Não podemos olvidar que a
relação entre o profissional e
o paciente é extremamente dinâmica e complexa. Portanto,
o agir desse profissional deve
ser coerente com as regras jurídicas. Conhecer noções que
envolvam a ciência do Direito
é valorizar o exercício do profissional, aprimorá-lo através
da criação de novos hábitos
nas formas de atuar e de se
relacionar com os pacientes,
promovendo uma autonomia
mais efetiva no exercício da
atividade e protegendo-o na
prática. Todavia, não só o
profissional da saúde deve se

aproximar das técnicas jurídicas, como também o inverso
deve ocorrer, ou seja, os profissionais da área jurídica, advogados e magistrados, têm
que entender e se inteirar da
atividade médica como um
todo, aprendendo as nuances
de forma a melhorar o atendimento e a prática jurídica.
Atualmente, temos na prática jurídica uma batalha onde
o Poder Judiciário, pela estrita
ausência de tempo e, na maioria das vezes, de conhecimento técnico na matéria médica,
parte da premissa de que o
laudo médico é inquestionável, até porque o maior bem

tutelado pelo Direito é a vida.
Em alguns Estados, já
existem núcleos de apoio
técnico aos magistrados na
formação do convencimento
quando da apreciação das
questões clínicas apresentadas
pelas partes nas ações relativas
à saúde. Esses núcleos são formados por profissionais capazes de prestar ao magistrado
uma consultoria técnica, que
o oriente sobre os diversos
aspectos e intercorrências que
permeiam a questão, objetivando a prolação de decisões
judiciais com boa técnica médica e benefícios para todos.
Isso resultará, também, no

uso mais racional e adequado
dos recursos públicos. Enfim,
é iminente a aproximação
técnica das áreas da saúde e
jurídica, por meio do Direito Médico e da Saúde. Pois,
apesar de estarem surgindo
soluções, estamos vivendo desafios constantes no dia a dia,
já que ambas as áreas vivem
em mutação e fazem com que
haja a necessidade de contínuo processo de integração
entre os atores que compõem
a judicialização da saúde: gestores, médicos-prescritores,
advogados, magistrados, universidades e pacientes.
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Causas Excludentes da Responsabilidade
Civil do Médico

A

responsabilidade civil do médico molda-se
com a aplicação
de medidas que obrigam o
profissional a reparar, seja
por danos morais ou patrimoniais, prejuízos causados aos pacientes na prática
do ato médico. Presentes,
portanto, a imperícia, a imprudência ou negligência,
a conduta profissional inadequada, capaz de produzir dano à vida ou à saúde
de outrem, gera a chamada
responsabilidade civil e,
derradeiramente, o dever de
indenizar.
Descreve o art. 927 do Código Civil brasileiro (CC)28
que “aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo e
[...] haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
específicos em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem”28.

DEMANDAS JUDICIAIS lisar a presença dos pressupostos caracterizadores do
Ante o elevado número de dever de indenizar.
pacientes que relacionam a De acordo com o CC28, a
conduta médica como obri- responsabilidade civil, engação de alcançar aquele quanto obrigação de reparar
determinado resultado al- dano causado, exige que esmejado, demandas judiciais tejam presentes os seguintes
provenientes de erro mé- requisitos: conduta lesiva, o
dico vêm se intensifican- dano e o nexo de causalidado assustadoramente nos de. O “ato lesivo” é o atuar
tribunais do Brasil. O ato do profissional não compamédico em geral, excetua- tível com a ciência médica,
do a especialidade cirurgia e o “dano” é um prejuízo
plástica – por ser obriga- para o paciente no patrimôção de resultado –, presume nio material ou moral.
um compromisso de meios, O “nexo causal” se caracdenominada obrigação de teriza como o liame entre o
meio, o que significa que ato do médico, causador da
o médico não se obriga a lesão, e o dano experimencurar o paciente ou devol- tado pelo paciente. Esse
ver-lhe a saúde. Obriga-se liame apresenta-se imprescindível para a ocorrência
ao profissional médico sodo dever de indenizar, uma
mente o dever de atuar de
vez que não há de se falar
forma diligente, valendo-se
em obrigação de reparar o
de todos os meios adequa- ilícito sem observar o nexo
dos e disponíveis, com um entre a conduta do agente
cuidado objetivo para o al- causador do dano e o precance do tratamento, cura juízo que o paciente suporou alívio de uma determi- tou. Deve existir uma pernada patologia. No entanto, feita relação entre a causa
seja qual for o erro médico (ação ou omissão) e o efeicometido, é necessário ana- to (dano).
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É certo que, quando o
profissional médico erra no
exercício da profissão, causando uma lesão ao paciente, poderá surgir o direito
de reparação, seja por danos morais, materiais ou estéticos. Todavia, ainda que
haja um dano experimentado pela vítima, o profissional da medicina deixará de
ser responsabilizado, caso
haja comprovado uma das
hipóteses das excludentes
de responsabilidade civil
médica admitidas no Direito Civil brasileiro. Tais
causas excludentes atacam
diretamente os elementos
da responsabilidade civil,
culminando na exclusão
do nexo causal. Nossa legislação civil admite como
causas excludentes da responsabilidade civil médica: o caso fortuito, a força
maior, a culpa exclusiva da
vítima e o fato de terceiro.
CULPA DO PACIENTE
A culpa exclusiva do
paciente ocorre quando o
dano se perfaz em razão
de um determinado procedimento (omissivo ou
comissivo) exclusivo do
paciente, sendo, portanANADEM.ORG.BR

to, impossível a configuração da responsabilidade
do médico, uma vez que
esse não agiu com culpa.
Tal excludente ocorre, por
exemplo, na situação de
um pós-operatório, onde
o paciente, mesmo com
recomendações verbais e
por escrito, desobedece a
orientações médicas, resolvendo por espontânea vontade deixar de fazer uso de
determinado medicamento
imprescindível para a recuperação. Dessa forma,
qualquer
consequência
negativa advinda será por
culpa do próprio paciente
e não poderá, portanto, ser
atribuída ao médico. No
entanto, é importante esclarecer que, se o médico
concorreu com a vítima na
concretização do resultado
danoso, não haverá que se
falar mais em culpa exclusiva da vítima, e sim em
concorrência de culpas.
No fato de terceiro, o “terceiro” em questão, trata-se
de pessoa estranha que não
mantenha ligação direta
com o corpo médico, como
um familiar do paciente,
por exemplo. Tal excludente é capaz de isentar o
médico da responsabilida-

de, pois consolida-se quando um terceiro ocasiona o
dano. Por outro lado, no
caso do agente causador do
dano fazer parte do corpo
clínico (enfermeiros, auxiliares, instrumentadores
etc.), a responsabilidade
do médico será presumida,
uma vez que o CC28 prevê a responsabilização do
empregador por atos dos
funcionários ou prepostos
no exercício do trabalho.
Excetua-se a figura do
anestesiologista, posto que
a atual doutrina e jurisprudência entendem-no como
um profissional independente, e não se pode, portanto, atribuir ao médico
cirurgião a responsabilidade de dano causado por
outro profissional.
Em relação ao caso fortuito, consideram-se os fatos
provenientes de ato humano, extraordinários e excepcionais ao procedimento médico, que ocorrem
apesar da atuação diligente
e correta do profissional e
são dotados de imprevisibilidade e de inevitabilidade, causando danos ao
paciente. Dessa forma, não
implica inobservância da
prática médica por parte

do profissional, pois é um
dano provocado por um
acaso inesperado. A quinta
excludente é a denominada “força maior”, que diz
respeito ao evento decorrente da natureza. Apesar
de serem previsíveis, não
podem ser impedidos pela
vontade ou ação do homem, como, por exemplo,
tempestades, enchentes e
terremotos, que podem provocar quedas de energia em
hospitais durante o atendimento médico. Essa é uma
razão pela qual, inclusive,
há a obrigatoriedade de clí-

nicas e hospitais se equiparem com geradores, para
evitarem quaisquer danos.
Em suma, a responsabilidade civil do médico advém da regra geral da
denominada responsabilidade civil subjetiva, cujo,
na ocorrência de eventual
dano, somente será obrigado a indenizar aquele
que tenha contribuído com
culpa profissional, ocasionando um prejuízo para o
paciente. Sob esse aspecto, o vínculo entre o dano
e a responsabilidade do
profissional médico é fun-

damental para a existência
da obrigação de reparar.
Havendo o rompimento do
nexo causal por força de incidência de uma das excludentes da responsabilidade
civil, não haverá a responsabilização do profissional
liberal. De todo modo, não
obstante as excludentes,
todo profissional da saúde, no exercício de suas
funções, deve se pautar na
atuação diligente, revestir
a conduta, os métodos e as
técnicas da devida cautela.
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A Transfusão de Sangue e o Dever Médico
de Salvar Vidas

O

inciso VI do art.
5º da Constituição da República Federativa
do Brasil de 198834 garante
a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e
a suas liturgias”34.
O art. 18 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos108 permite compreensão sobre o conteúdo do direito à liberdade religiosa:
“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião; este
direito implica a liberdade de
manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum,
tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pelos ritos.”108

Conselheira jurídica e científica da Anadem, advogada, bacharel em Direito pelo UDF
e pós-graduanda em Direito Público e em Direito Médico e Odontológico.
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De acordo com estudiosos
sobre o tema, a religião se
configura como uma série
de princípios que orientam
os pensamentos e as ações
individuais.
A Constituição34 apresenta um conceito amplo, que
protege a crença, o dogma,

a moral, a liturgia e o culto.
Portanto, o direito à liberdade religiosa permite a livre
escolha individual, vedando
a imposição de determinada
opção religiosa, de obstáculos ao seu exercício ou de
renúncia à opção escolhida.
O Estado não interfere na
escolha e nas manifestações
religiosas individuais.
TESTEMUNHAS DE
JEOVÁ

car, se não demonstrar efetivamente arrependimento,
será desassociado da convivência com os demais membros que praticam a religião.
São consideradas incoerentes ou pecaminosas e, portanto, não poderão ser expostas, as seguintes atitudes:
a) homicídio ou negligência irresponsável;
b) tentativas de suicídio e atentados à saúde;
c) práticas ou diversões violentas;
d) acessos de ira;
e) interrupção voluntária da
gravidez;
f) imoralidade sexual;
g) fornicação;
h) conduta desenfreada;
i) apostasia;
j) idolatria;
k) prática de espiritismo (bruxaria);
l) excessos e vícios, roubos e
fraudes, mentira intencional e
calúnia, ganância e jogatina;
m) envolvimento em atividades políticas ou militares;
n) uso indevido do sangue,
principalmente a transfusão de
sangue.

As pessoas que escolhem
ser Testemunhas de Jeová
têm como parâmetro a Bíblia, considerada um manual
sagrado de aplicação prática
e obrigatória em todos os
âmbitos da vida. As Testemunhas de Jeová vivenciam
a religião, de forma que todos os interesses, inclusive
o emprego e a família, são
executados de acordo com
os dogmas e crenças.
A conduta das Testemunhas de Jeová é pautada por
normas sedimentadas na Bíblia, interpretada por elas
como a vontade de Deus. TRANSFUSÃO
Elas consideram pecado a SANGUÍNEA
violação ao que a Bíblia expõe e quem é tentado a pe- Baseando-se nas escritu75

ras sagradas – Gênesis 9:4;
Levíticos 17:10; Deuteronômios 12:23; Atos 15:28-29
–, as Testemunhas de Jeová
acreditam que Deus ordena
a abstenção de sangue, pois
ele representa a vida. Portanto, em obediência e respeito
a Deus como doador da vida,
não lhes é permitido doar ou
receber sangue.
De acordo com depoimentos, as Testemunhas de Jeová
procuram os melhores tratamentos médicos, contanto
que não demandem a transfusão de sangue. Embora algumas Testemunhas de Jeová
afirmem que milhares de médicos em todo o mundo usem
técnicas de conservação de
sangue para realizar cirurgias
complexas sem transfusão,
evidencia-se que, em nosso
País, milhares de médicos
apelam judicialmente para
realizar procedimentos que
incluem transfusão de sangue
em pacientes Testemunhas
de Jeová, compreendendo
que, como profissionais,
são responsáveis por essas
vidas, e que a transfusão
sanguínea é imprescindível
para resgatá-las.
Muitos médicos que se encontram diante desse dilema
e apelam à justiça para solucioná-lo são amparados pelo
parecer jurídico que ressalta:
ANADEM.ORG.BR

“Em que pesem as referidas
convicções religiosas da paciente que, não obstante lhe
são asseguradas constitucionalmente, a verdade é que a
vida deve prevalecer acima
de qualquer religião”50.
O Conselho Federal de
Medicina (CFM) também
se posiciona em relação ao
problema apresentado, pois
na Resolução nº 1.995/2012,
que trata das “diretivas antecipadas de vontade dos
pacientes”69, definidas como
“conjunto de desejos, prévia
e expressamente manifestados pelo paciente, sobre
cuidados e tratamentos que
quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre
e autonomamente, sua vontade” 69, esclarece também
que “o médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade
do paciente ou representante
que, em sua análise, estiverem em desacordo com os
preceitos ditados pelo Código de Ética Médica”69.
O Código de Ética Médica63 assevera que em situação
de risco iminente de morte, o
consentimento do paciente
ou dos familiares é prescindível, sobrelevando-se o valor-matriz vida. Ressalta-se
também, no art. 32, que é

vedado ao médico: “Deixar
de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em
favor do paciente”63.
Conforme publicado em
artigo no Portal Carta Capital59, o Superior Tribunal de
Justi
ça (STJ) entende que,
em caso de iminente risco
de morte, sendo necessária a
transfusão de sangue em paciente Testemunha de Jeová,
“a invocação religiosa deve
ser indiferente aos médicos,
que têm o dever de salvar a
vida”59 e que “os médicos é
que devem agir e cumprir seu
dever legal, mesmo diante da
resistência da família”59.
Tendo em vista o problema exposto e os argumentos
apresentados, entende-se que,
independente de religiões,
crenças ou dogmas praticados
pelos pacientes, médicos são
profissionais que têm o dever
de salvar vidas. E, mesmo se
tratando de Testemunhas de
Jeová, que têm como preceito
não utilizar a transfusão sanguínea, se o diagnóstico conclui que o método é imprescindível para salvar a vida do
paciente, o médico estará legalmente amparado para realizar tal procedimento.
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PEDRO OVELAR

A

O Termo de Consentimento Informado
e a Medicina Defensiva

evolução das
relações sociais implica
em transformações conceituais, dentre as quais se pode citar
o fim da medicina tradicional,
que perdurou por milênios,
do xamã ao cientista. Descartada a figura do médico
generalista – com atuação
da clínica à cirurgia –, que
atendia várias gerações de
grupos familiares, floresce
a atual medicina de grupo,
com compartimentação do
conhecimento em especialidades, despersonalização
dos tratamentos e desvinculação profissional com o
paciente. O atuar médico
contemporâneo tem enfrentado um nível elevado de
exigências decorrentes da
evolução legislativa, dentre
elas, a outorga do status de
“consumidores” aos “pacientes”.

Conselheiro jurídico e científico da Anadem, advogado especializado em Defesa Profissional da
Saúde e sócio fundador do escritório de advocacia Ovelar & Comar.
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ponencialmente, em detrimento da superlotação dos
serviços de saúde e da precarização do atendimento,
notadamente na rede pública de saúde. O sistema
público, apoiando-se no
conteúdo disposto no art.
196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 198834, funciona aos
moldes da “porta aberta”34,
em total disparate da teoria
com a realidade, com exposição dos médicos ao risco
extremo.
No sistema de atenção privada à saúde, em que pese
a melhor gestão dos recursos e investimentos, valorização do trabalho médico
e melhores condições de
atenção aos pacientes, há
em comum o elevado risco
profissional. Essa exposição do trabalho médico é
inevitável pela necessidade do contato direto e íntimo com os pacientes (seja
EXPOSIÇÃO DOS
em procedimentos, durante
MÉDICOS
exames ou em campo cirúrgico), permeado pela consMal
informados,
os tante intervenção de famipacientes-consumidores ele- liares de pacientes, colegas
varam suas exigências ex- de profissão e assistentes.

As inarredáveis relações
humanas inerentes ao agir
médico também implicam
em extrema exposição do
ofício e exigem, além do notório saber técnico, um elevado e constante estofo na
interação com pacientes e
familiares, colegas de profissão, imprensa e órgãos públicos. A superexposição profissional proporcionada pela
celeridade da transferência
de informações nem sempre
corretas e bem intencionadas, aliada à acessibilidade
do público laico, tem multiplicado o desgaste natural
das relações e, em decorrência, o risco do exercício profissional. Não se tratam aqui
de riscos ou agravos à saúde
e vida dos pacientes, esses
bem administrados pelas
ciências médicas, mas sim
das consequências jurídicas
da atuação. É cada vez mais
comum a interpelação grave
de médicos por pacientes e/
ou familiares, com ataques
pessoais gratuitos, ofensas
públicas e denúncias com
repercussão na imprensa,
gerando fatalmente contenciosos criminais, cíveis e administrativos.
79
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REGISTROS DE
INFORMAÇÕES
Sendo inevitável a exposição profissional, cabe-lhe o
registro detalhado e presente do atuar, desde o preenchimento de formulários
em sistemas que permitam
o perfeito rastreamento, registro e cópia de atos médicos, inclusive das informações previamente prestadas
aos pacientes, com obtenção da anuência expressa,
pré-esclarecida, ou seja, anterior aos procedimentos e
condutas. Tal exigência encontra-se albergada no próprio estatuto consumerista
(art. 6º, III, do Código de
Defesa do Consumidor29).
Tanto as sociedades de especialidades médicas, como
o próprio conselho de classe e o Poder Judiciário, têm
avalizado a necessidade
de colheita da anuência
pré-informada dos pacientes, quanto aos procedimentos a que se submeterão. As
mais diversas sociedades
de especialidades médicas
recomendam e fornecem
modelos de consentimento
pré-informado aos profissionais associados, como é
o caso da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia
ANADEM.ORG.BR

e Traumatologia), da SBCP
(Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica) e da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).
O Conselho Federal de
Medicina (CFM) também
recomenda, enfatiza e valoriza especialmente a plena e prévia informação
prestada pelos médicos aos
pacientes, inclusive disposto expressamente no art.
34 da Resolução CFM nº
1.931, de 17 de setembro de
200963. Os tribunais brasileiros, de igual modo, têm
se posicionado favoravelmente e simpaticamente à
colheita prévia da autorização do paciente, após plena
informação sobre os procedimentos, prognósticos e
alternativas de tratamento,
conforme os seguintes Recursos Especiais: STJ REsp
467878; REsp 436827;
REsp 1180815; e REsp
985888. A superexposição
natural do agir médico,
aliado à elevação do nível
de exigências dos pacientes
e acesso pleno à informação, elevaram o risco de má
interpretação do trabalho
médico, com consequências graves e negativas. A
boa utilização das múltiplas

formas de registro de informações pelos profissionais
da medicina é uma grande
aliada para a defesa em futuras demandas jurídicas.
O Termo de Consentimento Informado é instrumento
previsto em lei, recomendado pelas entidades de
congregação profissional, e
visto com bons olhos pelo
Poder Judiciário, sendo,
portanto, vital para facilitação da defesa profissional.
Ele também deve ser empregado de maneira extensiva pelos médicos, para a
segurança jurídica de ambos, médico e paciente, em
nome do dever de informação e da “medicina defensiva”, sem a sensação de desagradar ou constranger os
pacientes.
Bibliografia consultada: 59, 102 e 123
(vide Caderno de Referências).
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N

os termos do
art. 5º, LX, da
Constituição
da República Federativa do Brasil de
198834, a publicidade dos
atos praticados no decorrer
do processo constitui elemento indissociável do processo justo no Brasil. A lei só
poderá restringi-la quando a
defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
De acordo com ordenamento jurídico pátrio, a regra é
a publicidade do processo
acessível a todos que podem consultá-lo, assistir
às audiências e até mesmo
pedir certidões. O Direito é
chamado “publicidade imediata” nos termos do art. 93,
IX, da Constituição34. Todavia, como foi dito anteriormente, o processo pode,
excepcionalmente, correr
em regime de publicidade
especial ou, como mais comumente se aborda, sob segredo de justiça, razão pela
qual se restringe o acesso às
partes e aos procuradores,
em geral, nos casos que di-

zem respeito aos menores
de idade, ao estado das pessoas ou, ainda, às questões
de sexualidade ou intimidade das partes envolvidas.
Obedecendo aos preceitos
constitucionais, bem como
os costumes reconhecidos
pelos tribunais do País, o art.
189 do novo Código de Processo Civil (CPC)98 passou a
prever outras possibilidades
não abrangidas pelo código
anterior, prescrevendo que:
Art. 189. Os atos processuais
são públicos, todavia tramitam
em segredo de justiça os processos:
I - Em que o exija o interesse
público ou social;
II - Que versem sobre casamento, separação de corpos,
divórcio, separação, união
estável, filiação, alimentos e
guarda de crianças e adolescentes
III - Que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde
que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.98

Há que se destacar, contudo, que o referido rol é apenas exemplificativo, podendo o juiz, de acordo com o
caso concreto, determinar o
trâmite do processo em segredo de justiça em outros
casos não previstos no referido dispositivo129.
SEGREDO DE
JUSTIÇA
Trazendo a situação para
o âmbito das ações em que
se discute a relação entre
médico e paciente, existem
dois ângulos sob os quais a
questão do segredo de justiça precisa ser analisada.
O primeiro diz respeito à
proteção, à intimidade do
paciente e ao sigilo dos dados de saúde, tendo em vista
que o sigilo médico profissional é dever inerente ao
desempenho da profissão,
caracterizando a violação,
infração ética, penal e cível,
sendo certo que, na área do
Direito Civil é cabível juridicamente a responsabilização, caso haja dano material
83
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ou moral ao paciente que
tiver os dados clínicos tornados públicos130. O segundo aspecto diz respeito aos
efeitos negativos causados
pela publicidade negativa à
atividade do profissional da
saúde em geral, em especial
ao médico.
Atento a essas questões, o
Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução nº 1.605/2000, regulamentando a questão do
sigilo médico, que prevê,
no art. 7º, a possibilidade
do profissional utilizar o
prontuário como meio de
defesa judicial75. Em razão
disso, torna-se imprescindível a juntada do prontuário
do paciente como meio de
prova de defesa, haja vista a
necessidade de realizar uma
perícia técnica na maioria
dos casos, motivo pelo qual
a tramitação dos processos
sob segredo de justiça tem
o condão de impedir a publicidade das informações
pessoais e sigilosas lançadas no prontuário médico
do paciente.
O sigilo processual evita,
ainda, a exposição e julgamento popular antecipado a
respeito do médico, que figura no polo passivo da deANADEM.ORG.BR

manda, pois é cada vez mais
frequente que os pacientes,
antes de escolherem o médico, consultem seus dados
junto à justiça em busca de
processos, julgando a qualidade e o zelo do profissional
em função da existência de
eventual processo, independentemente de condenação.
Principalmente quando o
paciente se excede no exercício regular do seu direito,
empenhando-se numa verdadeira “cruzada” difamatória contra o médico nos
principais meios de comunicação, mais especificamente
nas redes sociais. Hipótese
que geralmente encontra
respaldo no sensacionalismo
da mídia e que acaba alcançando proporções nacionais
nos casos em que a imprensa oferece grande repercussão aos fatos e “crucifica” o
médico nos noticiários, independentemente de haver
comprovação de erro profissional. Pensar de forma contrária implica admitir violação à intimidade da parte,
de acordo com a Constituição34 (art. 5º, X); ao sigilo de dados, (art. 5º, XII);
bem como ao resguardo de
informações necessárias ao
exercício profissional (art.

5º, XIV), tendo em vista que
tais informações têm sido
utilizadas para desabonar a
conduta dos profissionais no
meio de atuação.
SIGILO PROCESSUAL
O sigilo processual, nos
processos que envolvem
supostos “erros médicos”,
visa garantir o direito à inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e
da imagem do profissional,
nos termos do art. 5°, X, da
Constituição34. Isso porque a
intimidade e a vida privada
são aspectos pessoais, familiares e profissionais de cada
indivíduo, tutelados pela
inviolabilidade constitucionalmente garantida, que não
devem ser transmitidos em
determinadas hipóteses ao
público em geral sem a certeza da veracidade da prática do ato tido como ilegal no
ordenamento jurídico. Esse
caso só será alcançado depois da prolação de sentença
transitada em julgado.
Não se deve esquecer
também o art. 5°, LVII, da
Constituição34, que vem em
benefício de qualquer sujeito com o intuito de preservar
a presunção de inocência,

enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença,
ou seja, não é demais afirmar, ainda, que a tramitação
do processo sob segredo de
justiça deverá ser observada como forma de garantia
da intimidade do médico,
resguardando-se, assim, o
estado de inocência. Essa hipótese tem sido encampada
pelos tribunais de justiça do
País, conforme já decidiu o
Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS) ao
julgar o agravo de instrumento nº 70057793721, de
relatoria da desembargadora

Isabel Dias Almeida, assim
como o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) ao julgar o
Agravo de Instrumento nº
20150020317013, de relatoria da desembargadora Maria
Ivatônia.
O sigilo é, antes de tudo,
uma garantia individual conquistada e positivada pela
Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, que
tem como objetivo principal
afastar as consequências nocivas do julgamento popular
antecipado, prévio e precário a respeito dos médicos

que figuram no polo passivo
de demandas judiciais, que
lhe atribuem conduta culposa
no trato com o paciente.
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H

á na língua portuguesa e no linguajar universal
expressões pejorativas que, por si só, já
fazem um prejulgamento e
estigmatizam coisas, fatos,
pessoas e comportamentos.
Os termos “agrotóxico”,
“erro médico” e “infecção
hospitalar” são apenas alguns exemplos. Nenhum laboratório no mundo fabrica
ou comercializa agrotóxicos. O que são produzidos
e vendidos são os chamados “defensivos agrícolas”.
Alguém, todavia, em algum
momento da história, utilizou o termo “agrotóxico”,
e essa expressão foi a que
perdurou. Está na moda,
hoje em dia, consumir produtos orgânicos, os quais
são livres de agrotóxicos (e
não de defensivos agrícolas). Imagine-se adquirindo
na feira um produto em que
na embalagem conste “esse
produto contém os seguintes agrotóxicos [...]”. Você
já pensaria nos trabalhadores rurais que morrerão
de câncer, nos mananciais
contaminados e nos efei-

tos desastrosos à sua saúde e ao seu organismo que
aquele produto irá causar.
Muito diferente seria se o
produto contivesse apenas
“defensivos agrícolas” e
não “agrotóxicos”. Outra
expressão estigmatizante e
indefensável é a tal da “infecção hospitalar”. Não se
trata de infecção cirúrgica,
pós-cirúrgica, viral ou bacteriana, mas de algo muito
pior: infecção hospitalar.
Quem causou a infecção?
A própria expressão, por si
só, já fornece a resposta: o
hospital. Então, se o hospital causou a infecção, deve
ser responsabilizado por
ela e, em consequência, indenizar o paciente ou seus
familiais.
E o que dizer da expressão
“erro médico”? As estatísticas dizem que, nos Estados
Unidos, o “erro médico” é
a terceira maior causa de
mortes. Segundo estudos
da Johns Hopkins University, em 2015, morreram
614.348 cidadãos devido
a doenças cardiorrelacionadas, 591.699 de câncer

e 251.454 em virtude de
medical error. Lá, dizem as
pesquisas, são cometidos
12 milhões de “erros médicos” por ano. No Brasil, um
recente estudo, realizado
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e
pelo Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS),
estima que, em 2015, essas
falhas acarretaram em 434
mil óbitos, o equivalente a
mais de mil mortes por dia.
Isso significa que esses “incidentes” – erros, negligências, ou baixa qualidade do
serviço – podem ser uma
das principais causas de
morte dos brasileiros. De
acordo com esse cenário,
essas mortes seriam a primeira ou segunda causa de
óbitos no País, à frente de
doenças cardiovasculares e
câncer que, em 2013, mataram 339.672 e 196.954
pessoas, respectivamente.
Não se diz que 254 mil pacientes estadunidenses e
434 mil brasileiros foram
vítimas de intercorrências,
ou de resultados indesejados, ou de eventos adversos
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em um tratamento médico, mortis fora fulminantemen- clínica algumas horas após
mas sim que foram vítimas te decretada pela autoridade o procedimento, também seria “erro médico”? Analogia
política: “erro médico”.
de “erros médicos”.
grosseira, porém, pertinente.
No início de 2016, na ciBANALIZAÇÃO DO
O problema está na contadade de Niterói (RJ), uma
ERRO MÉDICO
minação estigmatizante da
paciente faleceu em casa de
expressão idiomática, utiliNo dia 6 de maio de 2016, parada cardiorrespiratória,
zada sem critérios, de forma
durante um jogo do cam- algumas horas após haver
pejorativa e preconceituosa.
peonato romeno de futebol, realizado um preenchimeno jogador Patrick Ekeng to com ácido haliurônico PROCESSOS
morreu de parada cardía- para correção de “bigode INDENIZATÓRIOS
ca. O ministro de Estado chinês”. A família e a imdo Interior, responsável prensa carioca prontamente Entre os anos de 2014 e
2016, foram inaugurados
pela pasta de segurança, apontaram o erro médico
no Brasil 40.837 novos prose apressou em revelar à como causa da morte. Poscessos indenizatórios contra
imprensa que o motivo da teriormente, soube-se que
médicos, reclamando danos
morte fora “erro médico”. ela era tabagista compulcorporais, materiais, morais,
Ora, a motivação que levou siva e que auto-injentava
estéticos e existenciais. Isso
o ministro a afirmar que Potenay B12, um polivisignifica que 9,32% dos méhouvera “erro médico” foi tamínico à base de sulfato
dicos brasileiros em ativio fato de os desfibriladores de mefentermina utilizado dade foram processados no
existentes na ambulância em cavalos, que eleva a curto espaço de tempo de
que conduziu o atleta ao pressão sanguínea, acelera três anos. Sabemos, por exhospital estarem com as ba- os batimentos cardíacos e periência, que praticamente
terias vencidas e, por isso, estimula o apetite. Prova- 57% desses médicos não
não funcionaram. A causa velmente, tal substância, serão condenados, ou porda morte, portanto, para o aliada ao tabagismo, pode- que não agiram com culministro e para a impren- ria ter provocado a parada pa, ou porque o paciente,
sa, não foram as condi- cardiorrespiratória. Mesmo ao longo do processo, não
ções pregressas do atleta, que a paciente não usasse conseguirá provar que houo seu sobre-esforço físi- tais substâncias, tendo ela ve negligência, imprudênco, eventuais cardiopatias realizado um procedimento cia ou imperícia por parte
pré-existentes,
possíveis médico simples e falecido do profissional. Em grande
drogas consumidas antes do algumas horas depois, onde parte desses casos, não pojogo e nem mesmo as bate- estaria o “erro médico”? E demos afirmar ou arriscar
rias descarregadas dos des- se ela houvesse sido mor- um percentual à míngua de
fibriladores, que poderiam ta por atropelamento, ao estudos mais detalhados,
tê-lo ressuscitado. A causa atravessar a rua, saindo da mas possivelmente, em um
ANADEM.ORG.BR

terço ou mais desses casos,
houve falha da equipe médico-hospitalar envolvida.
Todavia, jamais ouvimos
falar em “erro do enfermeiro”, “erro do instrumentador”, ou de quaisquer
outros profissionais envolvidos no tratamento. O termo pejorativo e condenatório por antecipação sempre
será o “erro médico”.

é acusado previamente de
haver cometido um “erro
médico” e cuja “pecha”
vexatória vai carregar ao
longo de quase uma década
(no Piauí, onde o judiciário
estadual é o mais lento do
Brasil, um processo demora 186 meses – mais de 15
anos – para ser julgado).

Mesmo que ao final do
processo seja decretado
que não houve nenhuma
conduta imprudente, negligente ou imperita por parte
do médico, mesmo que fique provado pericialmente
que a culpa fora exclusiva
do próprio paciente (ou por
apresentar uma pré-disposição orgânica não diagnosticada e não relatada ou
até mesmo por seu comportamento
negligencial
em não observar condutas
prescritas pelo médico), ou
de outro membro da equipe hospitalar, o profissional
médico, mesmo “absolvido”, terá amargado vários
anos – oito anos e oito meses é a média de tramitação
de um processo cível no
Brasil – de angústia e sofrimento espiritual por conta
de um processo, no qual

Para o Conselho Federal
de Medicina (CFM), o erro
médico é definido como
“a conduta profissional
inadequada que supõe
uma inobservância técnica
capaz de produzir um
dano à vida ou à saúde de
outrem, caracterizada por
imperícia, imprudência ou
negligência”. Esclarece e
adverte, porém, a propósito
dessa conceituação, o estudioso professor Genival
Veloso de França89:

ERRO MÉDICO

“Cabe diferenciar erro médico oriundo do acidente
imprevisível e do resultado
incontrolável. Acidente imprevisível é o resultado lesivo, adviado de caso fortuito ou força maior, incapaz
de ser previsto ou evitado,
qualquer que seja o autor
em idênticas circunstâncias.
Por outro lado, o resultado
incontrolável é aquele decorrente de situação incon-

tornável, de curso inexorável, próprio da evolução do
caso, quando, até o momento da ocorrência, a ciência e
a competência profissional
não dispõem de solução.”89

Para que haja a responsabilização do médico, mister que se prove a conduta
culposa e então, e somente
então, poderemos afirmar
que houve o “erro médico”.
Essa prova somente poderá
ser obtida mediante a realização de uma perícia. Afirmam alguns doutrinadores
que a culpa médica não é
demonstrada – e, por isso,
57% dos processos são
julgados improcedentes –
pelo espírito corporativo
que existe entre os médicos. Embora discordemos
veementemente de tal entendimento, devemos nos
curvar e respeitar os entendimentos divergentes do
nosso. Para o mestre Miguel Kfouri Neto95, desembargador e ex-presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (TJPR):
“A prova de ação culposa
do médico é demasiadamente complexa. Dos obstáculos que se antepõem
à verificação da culpa, na
atividade médica, o principal é, mesmo, essa relativa
solidariedade que existe
entre os médicos. Os pro-

89

AGROTÓXICO, ERRO MÉDICO E INFECÇÃO HOSPITALAR

fissionais de saúde unem-se
em torno de um pensamento comum: nunca pretenderam errar. O insucesso no
caso concreto, sempre há de
ser debitado à fatalidade.”95

Sintonizado com o pensamento do doutrinador e desembargador paranaense, o
não menos ilustre professor
Gerson Luiz Carlos Branco18 assevera que:
“Da mesma forma é impossível obter colaboração
daqueles que desenvolvem
seus trabalhos junto ao médico. De outros médicos há
solidariedade, pois também
poderão estar em situação
idêntica, bem como de outros profissionais, que agem
sob comando dos médicos,
dos quais depende o seu
emprego e sobrevivência.”18

Ainda, dentro do mesmo
ponto de vista, ombreia-se
aos já festejados doutrinadores a mestre em Direito,
professora Consuelo Taques Ferreira Salamacha120:
“Em regra, sustenta-se que
o espírito de corporação impede que o profissional demonstre as falhas de outro.
A perícia médica realizada
por colega de profissão, ainda que tenha significativa
importância, costuma ratificar esse espírito comprometendo assim o Princípio da
Imparcialidade, razão pela
qual muitas vezes diz-se
existir a “máfia de branco”.
ANADEM.ORG.BR

Contudo, não se encerra aí
somente a dificuldade na
prova da culpa médica, pois
os suportes a embasar uma
demanda judicial estão, via
de regra, nas mãos do próprio médico. Além do mais,
a prova dessa culpa é dificílima, tendo em vista a classe médica ser muito unida
na defesa de seus próprios
interesses [...]. Deve-se,
portanto, contar com uma
perícia efetivamente bem-feita e com que, principalmente, o profissional designado para aquele ato, seja
no mínimo relativamente
sincero quanto à conduta
profissional do colega.”120

CONTRAPONTOS
Ousamos discordar de tais
doutrinadores. Concordamos
que, em muitos casos, teria
havido, sim, erro médico,
mas a demanda resulta por
ser julgada improcedente,
à míngua de uma prova pericial bem realizada. Concordamos que nem sempre
ganha um processo quem
tem o melhor direito, mas
sim quem produz a melhor
prova. Todavia, compreendemos que a fragilidade da prova pericial pode ser imputada
a uma série de circunstâncias
e fatores, tais como quesitos mal elaborados ou mal
respondidos, pífia atuação
dos assistentes técnicos ou

atuação exímia de um deles
em relação à menos robusta
que a do outro. Não concordamos com a posição
doutrinária dos ilustres colegas, não obstante, de que
haja espírito corporativista
na feitura das perícias ou
que a “máfia de branco”
se autoproteja e, portanto,
os peritos, que necessariamente são médicos, sejam
tendenciosos na elaboração de laudos, agindo sem
isenção e na defesa dos interesses da classe médica.
O Conselho Regional de
Medicina do Estado de São
Paulo (CRM/SP), por meio
da Resolução nº 122/0572,
chegou a decretar que o
próprio assistente técnico
deveria ser imparcial, aplicando-se as mesmas restrições, suspeições e impedimentos aplicáveis ao perito
e demais auxiliares da justiça. Prescreve, com efeito,
o art. 2º da referenciada
Resolução72: “As causas de
impedimentos e suspeição
aplicáveis aos auxiliares da
Justiça se aplicam plenamente aos peritos médicos
e assistentes técnicos”72.
Somente 10 anos depois,
em 2015, o Conselho Federal de Medicina, por meio
do Parecer nº 8/201564,

estabeleceu que “o médico na função de assistente
técnico em processos administrativos ou judiciais não
está sujeito a impedimentos
ou suspeições uma vez que
é de confiança de uma das
partes litigantes”64. Se a
Autarquia Conselhal chegar a entender que se aplicariam suspeição, impedimentos e imparcialidade
ao assistente técnico – pois
antes de perito ele é médico, sujeito ao juramento de
Hipócrates –, quanto mais
ao perito nomeado pelo juiz.
Poderiam asseverar os
menos avisados que há
uma tendência humana a se
inclinar ou pender o entendimento em favor daqueles
que lhe são iguais ou compartilhem credo religioso,
casta social, a agremiação
política, opção sexual, naturalidade gentílica, e quejandas, o que é uma grande verdade. Porém, nesse
campo especulativo, poderíamos afirmar, da mesma
sorte e estribado nas mesmas razões psicossociais,
que o juiz estaria sempre
tendencioso a julgar em favor do paciente e contra o
médico, haja vista que todo
o juiz tem a experiência de

paciente, mas nenhum juiz
é médico. A grande maioria
dos juízes do trabalho tem
empregada doméstica em
casa. Então, por esse raciocínio, todas as reclamações
trabalhistas ajuizadas por
secretárias do lar contra
empregadores domésticos
tenderiam à improcedência. Todo juiz é consumidor
de um banco, de uma companhia telefônica, de uma
operadora de TV a cabo,
de uma companhia de distribuição de água, de um
posto de gasolina, de um
shopping center, de uma
padaria etc. Pelo mesmo raciocínio, todos os processados manegados contra esses
fornecedores de produtos e
serviços teriam quase que
certa a procedência, vez
que todo o juiz é consumidor, mas não é fornecedor
de produtos e serviços.

cesso de “erro médico”, antes de uma decisão judicial
definitiva ou mesmo de um
laudo pericial conclusivo,
que reconheça a má prática
médica, caracterizada pela
negligência, imprudência
ou imperícia, causadora de
danos a pacientes.

O raciocínio parte de uma
premissa equivocada e, portanto, não pode resultar em
um silogismo perfeito. Da
mesma sorte que parte de
uma premissa equivocada,
principiar um processo indenizatório por danos corporais provocados durante
ou logo após um tratamento
médico, taxando-o de pro91
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O

A Não Incidência do CDC em Casos de
Responsabilidade Civil do Médico

s médicos,odontólogos, enfermeiros
e os mais variados profissionais
(pessoas físicas) existentes
na área de saúde, bem como
os hospitais, clínicas e centros de atendimentos de
saúde (pessoas jurídicas),
têm sido alvos de constantes e assustadores números de ações judiciais, com
crescimento exponencial
nos últimos anos, no Brasil.
Em suma, impende anotar que esses dados alarmantes estão didaticamente
explanados na mais substanciosa obra jurídica pátria da área do Direito da
Saúde, intitulada O pensamento
jurisprudencial
brasileiro no terceiro milênio sobre erro médico58,
de autoria do renomado
advogado Raul Canal, presidente da Anadem e coordenador do maior sistema
jurídico-securitário na defesa desse relevante segmento de prestação de
serviços.

impressionam o setor, pois,
existem mais de 600 mil ações
em trâmite, hoje, nos tribunais
pátrios, que chegam a um aumento de 1.600% no número
de recursos judiciais no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre os anos 2000 a
2012.”58

CONCEITOS

Todavia, preambularmente,
para melhor compreensão
deste artigo, se faz necessário
algumas incursões conceituais
que aqui cingir-se-á na relação entre hospital-paciente
e médico-paciente. E, em
seguida, rumar-se-á para a
compreensão mais específica dessas relações jurídicas,
quando decorrentes de prestação de serviços que acontecem no âmbito dos hospitais
públicos que atendem pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), e levam a um viés
interpretativo, que exclui
o médico, como pessoa
física, da responsabilidade civil consumerista. O
hospital é um “estabelecimento de saúde destinado a
“Os números que envolvem ca- prestar assistência sanitária
sos de erros médicos realmente em regime de internação,

a uma determinada clientela, ou de não internação,
no caso de ambulatório ou
outros serviços”43, formado
pelo conjunto de atividades
administrativas e médicas,
instrumentos
cirúrgicos,
aparelhos de diagnóstico e
tratamento, nutrição, hospedaria, enfermagem e cuidados com o bem-estar do
paciente.
Quando o hospital recebe o paciente nas instalações, firma-se um contrato
de prestação de serviços –
escrito, verbal ou tácito –,
pelo qual se obriga a oferecer serviços de alta qualidade, estabelecendo uma
relação de consumo com
o paciente. Nesse ponto,
“nasce aí uma relação jurídica de direito material de
natureza contratual, cuja
finalidade da obrigação é
de meio e não de resultado,
exceto em casos como o das
cirurgias plásticas de caráter estético”119. Assim, vale
rememorar que os serviços
são produzidos e consumidos de forma veloz e muitas vezes sem tempo hábil
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para aprofundadas análises,
cujo fornecedor tem como
responsável um técnico,
geralmente um profissional
da saúde, ou seja, um ser
humano passível de cometer ações com erros, falhas
ou omissivas, ainda que se
tenha evoluído na adoção
de modernos controles de
qualidade de serviços, tais
como o QPC (Qualidade
Percebida pelo Cliente) e
outros programas que avaliam a qualidade de atendimentos médicos111. Quando
surge um dano decorrente
da prestação de serviços, é
natural que haja a respectiva responsabilidade civil,
como se pode conferir
adiante.
Desta relação de prestação
de serviço médico-hospitalar
e na intercorrência de uma
eventual falha, geralmente,
aplica-se a princípio as regras legais do Código de Defesa do Consumidor (CDC)29
e subsidiariamente, o Código
Civil brasileiro (CC)28, sem
prejuízos de processos de
natureza administrativa e
criminal, caso o ato ilícito
assim comporte. De acordo com o art. 932, III, do
CC28, o médico, que é empregado do hospital, passa
a ser preposto, aplicando-se
ANADEM.ORG.BR

a regra de que “o patrão
responde pelos atos de seus
empregados, serviçais e prepostos”28, mas é necessária
fazer a distinção para aplicação entre o CC28, para o médico e o CDC29 para o hospital, pois deve ser observada
onde se origina a essência
contratual, principalmente,
levando em consideração
se o médico é efetivamente
um funcionário do hospital
ou se ele apenas usa as suas
dependências para atendimento de seus clientes particulares. A responsabilidade
do hospital, comumente,
pode ser regida pelo CDC29,
art. 14, no sentido de que “o
fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”29. Essa
modalidade de responsabilidade é pacífica no direito
brasileiro, pois “os estabelecimentos hospitalares são
fornecedores de serviços e,
como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes61”.

RESPONSABILIDADES
HOSPITALARES
No que tange a responsabilidade civil objetiva
dos hospitais, configura-se
como qualquer situação
em que os danos causados
aos pacientes podem decorrer de atos praticados
pelos profissionais que nele
atuarem, por falhas de seus
equipamentos, por erros
ocasionados pelos atos de
médicos que sejam seus
empregados ou por falhas
ocasionadas pelo pessoal
de apoio ao serviço médico, como enfermeiros, instrumentadores e outros. Tal
entendimento foi assentado
com o advento da Súmula
341 do Supremo Tribunal
Federal (STF), segundo o
qual “é presumida a culpa do patrão ou comitente
pelo ato culposo do empregado ou preposto”.
Nesses casos mencionados, não há necessidade
de analisar eventual culpa
da conduta médica, e o paciente precisa apenas comprovar o dano e o nexo de
causalidade, ligando à utilização do serviço hospitalar,
para que surja o dever de
indenizar do hospital. Os
hospitais públicos também

estão sujeitos às interpretações dos mesmos diplomas
jurídicos. Insta salientar,
os serviços essenciais, inclusive os da saúde, estão
previstos no CDC29, art. 22,
assim disposto:
Art. 22. Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias
ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único - Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas
neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.29

Em casos de hospitais
públicos, verifica-se que a
Constituição34 preconiza no
art. 37, § 6º, que tanto as
pessoas jurídicas de direito
público da administração
direta e indireta, quanto as
de direito privado prestadoras de serviço público,
respondam pelos prejuízos
causados a terceiros pelos
agentes, na qualidade de
prestador de serviço, quando causarem danos, caracterizando a responsabilidade
do Estado e tendo este o

direito de ação de regresso
contra o agente causador
do dano, por dolo ou culpa,
como se extrai da norma
constitucional:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - 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.34

Até porque, fundamentalmente, não se pode somente propor, por uma ótica
jurídica, que a saúde seja
um dever constitucional
imposto ao Estado, mesmo
que seja pela necessidade de fazer valer o Princípio Constitucional da Eficiência (Art. 37, caput, da
Constituição34) num caótico cenário que se encontra a saúde brasileira, se,
por outro lado, tem-se que
é esse mesmo Estado que
organiza, fiscaliza, aplica
as verbas e, inclusive, dita

tabela de valores de repasses, na maioria das vezes
de modo insuficiente e irrisório, ou meramente simbólico, sob pena de atentar
contra o Princípio da Proporcionalidade.
De primária interpretação,
exclusiva e cogentemente,
incide como o dever do Estado e exclusiva função constitucional gerir a saúde pública nacional. Assim, é natural
que o Estado tenha que arcar,
também, com as eventuais
responsabilidades decorrentes, de maneira integral, direta, sistêmica, una juridicamente, sobre qualquer ação
advinda do SUS, assim insculpidas na Constituição34:
Art. 196. A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
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.
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Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado [...].34

Assim, para consolidar-se
como um direito constitucional da saúde, pauta-se
o SUS, com acesso universal, igualitário e gratuito ao usuário desse programa. Nessa sintonia, de
acordo com a Lei Federal
nº 8.080/9026, art. 2º, o reconhecimento expresso da
saúde como direito fundamental do ser humano,
sendo do Estado o dever
de prover todas as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício, por isso,
a responsabilidade civil do
profissional, médico ou outro, na prestação de serviço
de saúde em hospital público com verbas do SUS
não se vincula ao paciente,
à luz do CDC29, em razão
da ausência de qualquer
singularidade ou contrapartida individualizada nessa
relação. A responsabilidade
do Estado é um todo, único e universalizado, mesmo quando o tratamento se
deu em hospital particular,
segundo recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o Recurso
ANADEM.ORG.BR

Especial nº 1388822 RN art. 3º, § 2º, do citado di2012/0055646-451, que vem ploma legal. A adequação
dos serviços públicos está
sendo pacificado:
prevista na Constituição34,
“Administrativo. Recurso es- art. 175, parágrafo único,
pecial. Responsabilidade Civil
IV, e foi regulamentada
por erro médico. Hospital privado. Atendimento custeado pela Lei nº 8.987, de 13 de
pelo SUS. Considerando que novembro de 199541, que
o funcionamento do SUS é dispôs sobre o regime da
de responsabilidade solidária
da União, dos Estados e dos concessão e permissão da
Municípios, é de se concluir prestação dos serviços, mas
que qualquer um destes en- não retira a responsabilidates tem legitimidade causam
de do Estado. No mesmo
para figurar no polo passivo de
quaisquer demandas que en- art. 175, II, da Lei Maior, a
volvam tal sistema, inclusive Lei nº 8.98741 diz que:
as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido
em hospitais privados conveniados.”51

RESPONSABILIDADE
CIVIL
Por essa razão a responsabilidade civil, em caso de
danos ao usuário do SUS,
é aplicada exclusiva e diretamente contra o Estado,
assim compreendido como
a soma dos vários entes federativos. Embora o CDC29
possa se impor frente aos
médicos, porém somente
os serviços prestados, mediante remuneração direta
do cliente àqueles e assim,
quando não universalizada,
como ocorre com o SUS,
é que estarão incluídos
na aplicação da norma do

“Disporá sobre a fixação dos
direitos dos usuários e, nesse
passo, também a Lei nº 8.987,
de 13/02/1995, reconhece a
extensão do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078/1990, à prestação de
serviço público. No entanto,
esse reconhecimento deve ser
aplicado aos serviços públicos
prestados individualmente –
uti singuli – e remunerados por
taxa ou por tarifa, pois os serviços públicos uti universi e os
gratuitos estão excluídos das
regras do consumidor.”14

A hipótese de relação de
consumo somente é admissível se houver a divisão do
serviço prestado, de maneira individualizada, sendo certo que, nesses casos
de prestação de serviços
por hospitais públicos pelo
SUS, essa questão transcende sobre o microssistema

meramente consumerista, uma
vez que os hospitais públicos
e particulares atuam de forma
compulsória e complementar,
imposta por força constitucional a uma política pública do
SUS na área da saúde, e esse
é um dever genuinamente do
Estado. Nesse ínterim, o médico não possui outra escolha,
seja por força dessa imposição
constitucional e, muitas vezes,
em razão da emergência do
caso que o próprio Código de
Ética Médica63 da categoria o
responsabiliza pelo ato. Portanto, conclusivamente, é possível destacar que: a) a relação
médico-paciente (profissional

liberal) é uma relação de consumo e pode estar sujeita, para
fins de reparação civil, à teoria
da responsabilidade subjetiva,
na qual deve ser provada a culpa (art. 14, § 4º, do CDC29); b)
na relação hospital-paciente a
responsabilidade do hospital
é objetiva (independe de se
provar a culpa), e pode haver
a inversão do ônus da prova,
desde que decorrente de ato
de preposto; c) tratando-se
de hospital com atendimentos pelo SUS, onde não há
a remuneração direta pelo
consumidor ao profissional
da saúde, não se aplica o
CDC29,, e os princípios de-

correntes como vulnerabilidade e inversão do ônus da
prova, mas tão somente as
regras prevista no CC28.
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E

ntre os especialistas da saúde
há uma crescente
preocupação com
a judicialização exagerada
da relação médico-paciente e, principalmente, com a
forma de reduzir os riscos
advindos da atividade, minimizando-os sempre que possível. Dentre esses cuidados
está a atualização constante,
a adoção de práticas cada vez
mais adequadas aos protocolos indicados, a atenção com
os registros e anotações em
prontuário e a obtenção prévia de consentimento para a
prática dos atos eletivos ou
programados.
Entretanto, nem sempre essas medidas são suficientes.
Por óbvio, considerar os aspectos técnico-científicos da
relação com o paciente é essencial, mas para uma maior
segurança jurídica, não pode
se restringir a isso. Hoje, o
profissional da saúde precisa estar preparado, também,
para conhecer e lidar com
os aspectos legais envolvendo a atividade. A relação
do prestador de serviços de
saúde – do médico com o
paciente – é caracterizada

pelos tribunais, em regra
geral, como uma relação de
consumo e, como tal, sujeita aos preceitos do Código
de Defesa do Consumidor
(CDC)29.
ELEMENTOS
IMPORTANTES
Dentre os elementos mais
importantes nessa conceituação, encontra-se o fato
de o médico estar obrigado a cumprir de maneira
clara e objetiva o dever de
informação. Deixar de fazê-lo implica atrair para si
uma responsabilidade latente, que poderá se transformar em dever de indenizar, mesmo que o tratamento
ou intervenção tenha sido,
em última análise, bem sucedido. É o chamado dano – ou
negligência – informacional.
Sua origem pode ser encontrada no CDC29, mais precisamente no art. 6º, em que se
garante como direito básico
do consumidor o acesso à
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação
sobre as características e
preços, bem como sobre os
riscos que apresentem.

Essa obrigação é complementada pelo art. 14 do
CDC29, que determina que
o fornecedor dos serviços
(aqui enquadrados médicos,
cirurgiões-dentistas e demais
profissionais de saúde) responde pela reparação dos
defeitos relativos à prestação
dos serviços, mas também
pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre
a fruição e riscos.
O que se pode depreender
daí? A primeira coisa é a lei
tratar do dever de prestar
informações “adequadas” e
“claras”. A informação adequada nem sempre é a mais
completa, carregada de elementos técnicos, recheada de
dados científicos, feita para
confundir ou assustar o paciente. Confundir quantidade
com adequação seria simplesmente fornecer ao paciente
o acesso ao conhecimento
científico sobre a doença ou
o tratamento. Não. É preciso
que ela seja clara e adequada. Em outras palavras, que
o paciente possa compreender, em termos leigos e de
acordo com sua capacidade
cognitiva (em razão de sua
idade, nível de escolaridade
e mesmo da vulnerabilidade
emocional que lhe está sendo
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imposta, naquele momento,
pela patologia que o acomete)
quais são os riscos associados
ao tratamento, qual método
o médico entende ser o mais
adequado e, principalmente,
quais são as alternativas possíveis (inclusive a própria recusa de tratamento, com suas
eventuais consequências).
Não cabe ao profissional de
saúde impor tratamento, medicação, conduta invasiva ou
terapêutica. Sua obrigação é
respeitar a autonomia do paciente, fornecendo os elementos suficientes para que, ao
ponderar as alternativas, preste de maneira livre o consentimento, a partir de um processo de escolha esclarecida.
Ainda que o médico tenha
sido treinado toda a vida para
intervir e salvar vidas, há que
se entender que a relação mudou. Cambiaram as forças
atuantes sobre o seu relacionamento com o paciente e,
em um ambiente altamente
marcado pelo litígio judicial,
existem regras, comandos legais, deontológicos e normativos, que se impõem como
obrigação e não apenas como
recomendação para que se
tenha configurada a boa prática profissional. Não há como
negar – ou ignorar – que a atividade de saúde está inserida
em um contexto econômico,
que obedece a regras de um
ordenamento jurídico e tem
as origens no direito civil e
ANADEM.ORG.BR

constitucional. A Constituição
da República Federativa do
Brasil de 198834, art. 170, estabelece que a atividade econômica deve observar, dentre
outros, o princípio da defesa
do consumidor. O princípio
é dirigido não só ao Estado,
mas principalmente aos agentes econômicos, e é abrangente do direito à informação, referido explicitamente no art.
5º, XIV, da Constituição34.
CONSEQUÊNCIAS
Isso, claro, produz consequências importantes. Observe-se, por exemplo, que
o Código de Ética Médica63
proíbe, no art. 31, que o médico desrespeite o direito do
paciente ou se o representante
legal, de decidir livremente
sobre a execução de práticas
diagnósticas ou terapêuticas,
salvo em caso de iminente risco de morte. Esse mesmo documento63, no art. 34, proíbe
o médico de deixar e informar
ao paciente o diagnóstico, o
prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, a não
ser quando essa comunicação direta possa lhe provocar
dano. Ainda assim, o direito à
informação é tão importante
que, mesmo com essa exceção, é obrigado a prestar a informação a um representante
legal. O que se verifica, portanto, é que não basta exercer
e praticar com boa técnica.

Para o exercício seguro das
atividades de saúde, é preciso
conhecer as normas – jurídicas e deontológicas – específicas da profissão, para que se
alcance um nível aceitável de
segurança jurídica.
Não são poucas (ao contrário, as notícias são crescentes)
as condenações originadas
não de um erro no tratamento ou por resultados adversos,
mas sim baseadas em negligência informacional, no não
cumprimento do dever de informar de maneira adequada,
para que se permita ao paciente exercer a autonomia e consentir de maneira válida com
uma intervenção ou tratamento, garantindo-lhe a possibilidade de autorizar e consentir
sem nenhum vício que possa
tornar nula a concordância,
por desconhecer alternativas
ou riscos associados ou inerentes ao procedimento. Para
alguns, pode parecer uma burocracia desnecessária (como
toda burocracia). Para outros,
esses cuidados formais, a
correta aposição dessas medidas no prontuário, na ficha de
atendimento, e em qualquer
outro documento relacionado
à relação com o paciente, são
elementos essenciais para garantir segurança jurídica, evitando surpresas e dissabores
no exercício da profissão.
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O Termo de Consentimento Informado Livre
e Esclarecido na Prática Médica

É

dever do médico
e
direito
do
paciente informar
e ser informado,
respectivamente, de toda e
qualquer decisão que afete
a integridade física e/ou
moral, para que seja alertado dos riscos e benefícios
envolvidos, em obediência
à dignidade da pessoa humana. O Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido (TCLE)99 trata-se
de um instrumento firmado
entre o médico e o paciente,
em que o profissional, como
conhecedor da matéria, informa o paciente sobre o
diagnóstico, possíveis tratamentos, prognóstico e, mais
especificamente após o paciente já estar ciente do problema e ter optado por determinado tratamento, quais
as etapas da terapia (clínica
ou intervenção cirúrgica)
que esse irá se sujeitar. O
TCLE concretiza-se na forma de um documento e, assim, deve obrigatoriamente
ser apresentado na forma
escrita, evitando dúvidas
futuras acerca da informação prestada, se essa foi ou

não suficiente e adequada ao
paciente em questão99. Ele
representa, nos dias atuais,
um elemento indispensável
ao exercício da medicina e
mais do que isso, além de
um direito do paciente, uma
obrigação, um dever moral
do médico. O TCLE possui
uma íntima relação com a
autonomia do paciente.
Segundo José Marques
Filho99, a pessoa autônoma
é aquela que tem liberdade
de pensamento. Para que
exista uma ação autonômica, é também necessária a
existência de alternativas
de ação. Além da liberdade
de opção, o ato autonômico pressupõe liberdade de
ação, que a pessoa seja capaz de agir conforme as escolhas feitas e as decisões
tomadas. A autonomia do
paciente para que este possa
ter entendimento e, após reflexão, decidir pelo melhor
caminho a ser percorrido
durante um tratamento que
tem como objeto o corpo,
é essencial para que o Consentimento seja válido99.

HISTÓRICO
O primeiro relato do uso
de um TCLE dizia respeito
apenas às pesquisas científicas envolvendo seres humanos, não se falando ainda
em informação a respeito de
procedimentos clínicos e cirúrgicos. Segundo José Roberto Goldim88, o primeiro
documento, ainda longe de
ser um Termo de Consentimento Informado, datado
de 1833, foi elaborado por
William Beaumont. Esse documento tinha como objeto
pesquisas científicas realizadas em seres humanos, que
até então eram realizadas
sem utilização de nenhuma
autorização. No site Wikipédia132, está descrito que
durante a Segunda Guerra
Mundial ocorreram uma série de acontecimentos cruéis
que levaram o mundo a
adotar convenções para que
esses episódios não mais
ocorressem. Durante esse
período, conta-se que os
prisioneiros em campos de
concentração na Alemanha
eram usados por médicos
como cobaias em pesquisas
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dos mais diversos tipos. Esses profissionais, com o fim
da Guerra, foram acusados
e julgados e, desse julgamento, resultou no Código
de Nuremberg132, em 1947.
Esse foi o primeiro documento que tratou de princípios em torno de pesquisas
com seres humanos. Passados alguns anos, foram notados alguns pontos falhos
no Código de Nuremberg e,
então, surgiu a necessidade de um novo documento,
mais atual e completo. Foi
nesse período, em junho
de 1964, em Helsinque, na
Finlândia, onde se realizava
a 18ª Assembleia Médica
Mundial, que foi formulada
a Declaração de Helsinque.
Como ensina José Luís
Pais Ribeiro118, primeiro convém salientar que o
Consentimento Informado,
tal como é concebido no
Código de Nuremberg, se
refere à investigação e não
à intervenção terapêutica.
A Declaração de Helsinque
se propõe a fornecer orientações aos médicos ou a
outros participantes em
investigação médica que
envolva sujeitos humanos,
ou seja, visa a investigação
médica, embora somente
na perspectiva de definir os
ANADEM.ORG.BR

deveres dos investigadores.
No Brasil, as normas sobre
a utilização do Consentimento Informado surgem
no início dos anos 1980.
O Ministério da Saúde e o
CFM redigiram documentos que traziam as regras
para o uso desse instrumento nos campos da pesquisa
e da assistência. A Resolução CFM nº 1.081/8230
determinou que todo procedimento para diagnóstico
e tratamento realizado em
pacientes deveriam ser devidamente autorizados. A referida Resolução30 contava
com cinco artigos, dentre os
quais a maioria se referia à
autorização para necrópsia,
sendo que apenas um deles
se tratava do consentimento
do paciente para realização
de procedimentos (art. 1º)30.
Aqui já se fala, ainda que de
forma superficial, sobre o
dever de informar do médico e da capacidade para consentir do paciente.
PROTEÇÃO JURÍDICA
O TCLE, mesmo que não
previsto expressamente no
ordenamento jurídico brasileiro, pode ser percebido em
diversos dispositivos, tanto constitucionais, quanto

infraconstitucionais, como
no Código Civil brasileiro
(CC)28, no Código de Defesa de Consumidor (CDC)29
e no Código de Ética Médica63. Já no art. 1º, III, da
Constituição da República Federativa do Brasil de
198834 encontramos o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Esse Princípio
rege as relações humanas e,
a partir daqui, entendemos o
ser humano como personagem principal das relações,
daí sua importância para
o Direito. Esse princípio
permeia todas as relações
jurídicas. Mais adiante, no
art. 5º, II, temos que: “Ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de
lei”34. Contemplamos aqui
o direito de todo indivíduo
à liberdade para a tomada
de decisões e transportamos essa ideia para a relação médico-paciente.
O Código de Ética63 informa, em suas declarações
finais, o respeito ao princípio da liberdade, que é tido
como um pilar fundamental
do atual Código63. Todavia,
esse princípio está condicionado ao recebimento
pelo paciente de informações justas, claras e ade-

quadas. Assim, será responsabilizado aquele que faltar
com o dever de informação.
A Resolução nº 1.957, de 6
de janeiro de 201132 aborda
também o TCLE ao trazer
algumas mudanças nas normas éticas para a utilização
de técnicas de reprodução
assistida. Na nova Resolução, o uso do Termo de
Consentimento Informado
veio ainda mais criterioso,
e a determinação traz mais
detalhes de como deve ser
feita a prestação da informação. O Consentimento
Informado será obrigatório
a todos os pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida, inclusive aos
doadores. O TCLE é tratado
mais uma vez na Resolução
nº 1.890, de 19 de janeiro
de 200931, do Conselho Federal de Medicina, que fala
sobre a telerradiologia e,
no art. 3º, parágrafo único,
exige do médico autorização
prévia do paciente, mediante
assinatura do TCLE, para
que os exames possam ser
transmitidos a outros profissionais. Ele ainda recomenda que esse procedimento seja realizado de
maneira segura, minimizando ao máximo os riscos de
vazamento de informações.

Como já citado anteriormente, o CNS (Conselho
Nacional de Saúde) também
editou uma lei determinando o uso do TCLE. Porém
a Resolução nº 196/199633
trata mais especificamente
sobre pesquisas envolvendo
seres humanos.
Ao discorrer de forma suscinta sobre o Consentimento Informado, nota-se que
essa ferramenta além de ser
um direito do paciente, no
qual se evidencia a autonomia, no que tange o poder
de decidir sobre eventual
tratamento ou diagnóstico médico, é também uma
ferramenta de defesa do
médico, no sentido de legitimação do tratamento pelo
paciente, diminuindo a probabilidade de ver contra si
ajuizada uma ação judicial.
Desse modo, a responsabilização pela ausência da
informação é, atualmente,
aquiescida pelos tribunais
e doutrinas majoritárias,
o que corresponde ao respeito aos direitos e garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição e
pela legislação infraconstitucional. Assim sendo, o
Consentimento Informado,
como direito de todo aquele
submetido a tratamento mé-

dico, está em consonância
com os princípios da boa-fé
objetiva e da solidariedade, que exige de todos o
dever de zelar pela saúde e
bem-estar do próximo.
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A

ntes de tecer
maiores considerações sobre
a Teoria da Dupla Garantia Constitucional
é preciso destacar o que a
Constituição da República Federativa do Brasil de
198834 estabelece sobre a
responsabilidade civil extracontratual do Estado.
O art. 37, § 6º, da Constituição34, prevê a responsabilidade objetiva do Estado,
pois as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que os agentes,
nessa qualidade, causarem a
terceiros, sendo assegurado
o direito de regresso contra
o responsável, em casos de
dolo ou culpa.
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ponsabilidade objetiva assumida pelo Estado.
Com relação à mencionada
responsabilidade objetiva,
à doutrina e à jurisprudência, entende-se sem maiores
questionamentos que o fundamento se encontra nascedouro na Teoria do Risco
Administrativo, com destaque para a análise da Teoria
da Dupla Garantia do Direito de Regresso conferido ao
Estado contra o agente, em
casos de dolo ou culpa.
Nesse sentido, o mestre
Hely Lopes Meirelles entende pela impossibilidade da
presença do agente público
no polo passivo da demanda, já que o art. 37, §6º, da
Constituição34 prevê que somente o Estado pode ocupar
essa posição processual, ou
seja, o agente estatal cauRESPONSABILIDADE sador do dano só pode ser
responsabilizado na ação de
DO ESTADO
regresso proposta pelo ente
Os três elementos para a público, nos casos em que
configuração da responsabi- agir com dolo ou culpa.
lidade do Estado são a conINTERPRETAÇÃO
duta oficial, o dano e o nexo
DO STF
causal, sendo certo que tal
responsabilidade independe Com base nesse dispositide comprovação de conduta vo constitucional, o Supreculposa, pois se trata de res- mo Tribunal Federal (STF),

ao interpretá-lo, firmou posicionamento no sentido
de que o particular que tenha sofrido qualquer dano
somente pode demandar o
ente público ou a pessoa
jurídica de direito privado
a que o agente estiver vinculado, a fim de obter a devida indenização pelo dano
causado, ou seja, de acordo
com o referido entendimento, o agente público é pessoa
ilegítima para figurar o polo
passivo de eventual demanda.
O tratamento conferido à
questão pelo STF encontra amparo no princípio da
impessoalidade, mais especificamente em um dos
desdobramentos, qual seja
a teoria do órgão. Assim,
quando algum agente público atua frente ao administrado, não o faz como particular
representando o Estado, mas
como o próprio Estado, razão pela qual a conduta não
pode ser imputada diretamente a ele, mas somente à
pessoa jurídica que engloba
o órgão pertencente.
Essa é a razão pela qual o
referido entendimento rece107
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beu a denominação de Teoria da Dupla Garantia, sendo certo que a primeira visa
proteger o particular, que terá
a responsabilidade objetiva
assegurada, dispensando-se
a comprovação do dolo ou
culpa do agente causador
do dano. A segunda tem por
objetivo resguardar o agente
público, tendo em vista que
ele somente responderá perante o ente estatal no caso
de uma eventual ação de
regresso, conforme decidiu
o STF, ao julgar o Recurso
Extraordinário nº 327904, de
relatoria do ministro Carlos
Ayres Britto.
Sendo certo que o julgamento supramencionado
tornou-se referência no trato da matéria pelo STF e foi
mencionado como razões de
decidir em inúmeros casos
julgados sequentemente: AI
552366 AgR, de relatoria
da ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em
6/10/2009, publicado no
DJe-204 em 29/10/2009;
RE 549126, de relatoria do
ministro Ayres Britto, julgado em 9/8/2011, publicado
no DJe-173, em 9/9/2011;
RE 551156 AgR, de relatoria da ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 10/3/2009, publicado
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no DJe-064, em 3/4/2009;
AI 406.615, de relatoria do
ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática de
20/11/2009, publicada no
DJe-233 e divulgada em
11/12/2009; RE 470996
AgR, de relatoria do ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009,
DJe-171 publicado em
11/9/2009; RE 235025, de
relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em
26/10/2010, publicado no
DJe-222, em 19/11/2010;
RE 601104, de relatoria
da ministra Carmen Lúcia, julgado em 26/8/2009,
publicado no DJe-173, em
15/9/2009; e RE 344133, de
relatoria do ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 9/9/2008,
publicado no DJe-216, em
14/11/2008.
DUPLA GARANTIA
Dessa forma, do acima citado, depreende-se que essa
Dupla Garantia significa
que o referido dispositivo, ao
mesmo tempo em que favorece o particular – no sentido
de que é mais solvente o Estado que o agente –, beneficia
também aquele que supostamente causou o dano, e que

somente poderá ser demandado pelo fato diretamente
pela pessoa jurídica, de direito público ou privado, a qual
está vinculado.
Com base nesse posicionamento, a eventual demanda interposta contra
o agente público deve ser
extinta sem julgamento do
mérito pela total ausência
de legitimidade para figurar
no polo passivo, nos termos
do art. 485, VI, do Código
de Processo Civil (CPC)23,
juntamente ao art. 37, § 6º,
da Constituição34.
DIVERGÊNCIA
DOUTRINÁRIA
Todavia, apesar da jurisprudência do STF ser
uníssona, há divergência
doutrinária sobre a teoria, a
qual se funda basicamente
na faculdade que deve ser
conferida ao particular de
demandar o Estado, o agente público ou ambos.
O não menos prestigiado
doutrinador Celso Antônio
Bandeira de Melo comunga
do entendimento no sentido
de que cabe à vítima decidir se demanda contra o Estado, o agente, ou ambos,
não havendo no dispositivo constitucional qualquer

impedimento para que isso
aconteça, principalmente se
levarmos em consideração
que, iniciado o procedimento de execução contra ente
estatal, observando-se as
regras constantes no CPC23,
institutos como a penhora e
a expropriação, utilizados
na execução contra particulares, não podem ser utilizados em face da Fazenda
Pública, já que os bens públicos possuem a prerrogativa de serem impenhoráveis.
Sendo certo, ainda, que o
art. 100 da Constituição34
regula o processo especial
de execução da administração, instituindo o regime
dos precatórios, que devem
ser observados pela União,
Estados-Membros, Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Fundações Públicas, ou seja, todos aqueles
englobados no conceito de
Fazenda Pública.
Contrariando o entendimento pacífico do STF, em
um julgado do ano de 2013,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a tese
divergente da doutrina ao
julgar o Recurso Especial
nº 1.325.862/PR, de relatoria do ministro Luis Felipe
Salomão.
Em julgamentos anteriores

também foi esse o posicionamento do STJ, como se
pode inferir nos seguintes
Recursos Especiais: REsp
731.746/SE, de relatoria do
ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 5/8/2008, sendo a data
do julgamento, 4/5/2009;
e REsp 759.272/GO, de
relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros,
Terceira Turma, julgado em
18/8/2005, sendo a data do
julgamento, 19/6/2006.
Diante da relevante controvérsia entre a doutrina, bem
como entre os principais tribunais do País, a tese da Dupla Garantia deve ser sempre suscitada em defesa do
agente público em questões
que envolvam a atuação profissional, no caso específico
dos profissionais da saúde,
principalmente se levarmos
em consideração que o STF
é órgão máximo do Poder
Judiciário brasileiro.
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Responsabilidade Civil do Cirurgião e do
Anestesiologista

H

istoricamente,
desde o início
da utilização de
fármacos anestesiológicos, a aplicação da
droga era feita pelo próprio
cirurgião, por enfermeiros,
por auxiliares, por irmãs de
caridade ou até mesmo por
qualquer pessoa sem relação
com a área da saúde.
Atualmente, ainda há quem
pense que o anestesiologista seja um subalterno
docirurgião-chefe. Todavia, esse
entendimento é inadmissível
na atualidade, pois o atuar que
objetiva a mesma finalidade
não basta para que exista a solidariedade. Os anestesiologistas são profissionais autônomos e com responsabilidades
individualizadas.
CIRURGIÃO VS.
ANESTESIOLOGISTA

Advogado pela Universidade Mackenzie, diretor da Cátedra de Responsabilidade Civil da
ANSP, membro da seção brasileira da AIDA, coordenador da Sincor/SP, associado do escritório
Mendes, Souza, Caldas e Paes Barretto Advogados Associados e sócio da Zênite Assessoria e
Consultoria S/S.
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Nota-se que o cirurgião
é o chefe de equipe, mas
trata-se de um líder do instrumentador, dos enfermeiros e dos auxiliares, mas
jamais do médico anestesiologista. Nesse sentido,
destaca-se o seguinte princí-

pio fundamental do Código
de Ética Médica63, in verbis:
XVII - As relações do médico
com os demais profissionais
devem basear-se no respeito
mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o
bem-estar do paciente.63

Ressalta-se também a Resolução CFM nº 1.363/9365,
que afirma a responsabilidade pessoal do anestesiologista, in verbis:
Art. 1º. Determinar aos médicos que praticam anestesia que:
[...]
V - Todas as consequências decorrentes do ato anestésico são
da responsabilidade direta e pessoal do médico anestesista. 65

Uma vez que as funções
do cirurgião e do anestesiologista são absolutamente
específicas e distintas, não
há dificuldade em apurar a
existência de eventual culpa
no ato de cada um dos médicos. Vejamos o julgado
do egrégio Tribunal de
Justiça Estado de São Paulo
(TJSP)54:

“Indenização – Dano moral e
material – Negligência médica
– Ação parcialmente procedente – Examinada a prova produzida nos autos, verifica-se que
não pode ser imputada qualquer responsabilidade ao réu
pelos danos físicos sofridos
pelo autor – As consequências,
consoantes se podem inferir,
decorreram do ato da anestesia – A ação médica não pode
ser considerada unitária, pois
o anestesista atu a em dimensão específica, bem apartada
do ato cirúrgico – A condenação do réu, portanto, implicaria
negativa do princípio da incontagiabilidade da culpa – Comprovada a adoção de técnica
correta e eficiente pelo apelante, fica esse isento de qualquer
responsabilidade pelas sequelas
experimentadas pelo autor, prejudicado o exame do recurso
por este interposto – Preliminar
rejeitada – Recurso do réu provido.”54

Da mesma forma, destaca-se
a consulta feita ao Conselho
Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), citada pela Revista Brasileira de
Anestesiologia117:
“Como é inadmissível que o
anestesiologista transfira sua
responsabilidade a alguém, também o é que ele assuma a que
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não lhe cabe. A quem pratica o
ato tributam-se os louros do sucesso ou o ônus do peso legal.
Ao anestesiologista cabe tão e
simplesmente indicar, selecionar,
aplicar e conduzir a anestesia,
proporcionando ao cirurgião as
melhores condições possíveis
para a execução de seu mister e,
ao paciente, a segurança necessária para que o trauma anestésico-cirúrgico lhe traga o mínimo
mal possível. Ao cirurgião, seja
ele quem for, mesmo os cirurgiões-dentistas que, como vimos,
dentro de suas limitações legais,
caberá assumir ética, civil ou
penalmente as consequências do
ato de operar (com as menores
lesões e os melhores resultados
possíveis). Não há justeza moral, nem ética, de transferir-se
para um profissional atribuições
e responsabilidades de outros,
desde que atuem especificamente e em tarefas estanques,
como o são o anestesiologista e o
cirurgião-dentista.”117

VÍNCULOS
Nota-se que o vínculo entre anestesiologista e paciente é iniciado no momento da
consulta pré-operatória. Nesse momento, estabelece-se
o contrato entre as partes,
não importando se o referido
profissional foi indicado pelo
cirurgião.
Seguindo o incongruente
raciocínio de que o cirurgião
seja encarregado pelo agir
culposo do anestesiologista
ANADEM.ORG.BR

por tê-lo escolhido, seria o pa- Mais adiante, afirma, in
ciente responsável por optar verbis:
ser submetido à cirurgia com
“Nesse contexto, somente cadeterminado cirurgião?
berá a responsabilização soliAinda, deve-se lembrar
dária do chefe da equipe médica
de que o anestesiologista
quando o causador do dano for
integrante da equipe que atue
também possui equipe própria
na condição de subordinado,
– dentro da sala cirúrgica –,
ou seja, sob comando daquecomposta por enfermeiros e
le. Assim, no caso de médico
auxiliares, que executam as
anestesista, que compõe o grupo, mas age como profissional
ordens. Nesse caso, aplica-se
autônomo, seguindo técnicas
ao anestesiologista a regra do
próprias de sua especialidade
art. 933 do Código Civil brasimédica, deverá ser responsaleiro (CC)28.
bilizado individualmente pelo
RESPONSABILIDADES
O Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em 14 de setembro de 2011, julgou a
responsabilidade do cirurgião e do anestesiologista, por meio dos embargos
de divergência do Recurso
Especial nº 605.435 – RJ
(2011/0041422-0)48.
Durante o julgamento, o ministro Raul Araújo proferiu
um brilhante voto, afirmando
que, embora o anestesiologista seja participante da equipe
médica, “atua autonomamente, sem receber ordens do
cirurgião-chefe e sua responsabilidade deve ser apurada
de forma individualizada,
excluindo-se aí a solidariedade
do cirurgião-chefe48”.

evento a que der causa. Afinal
o nosso sistema jurídico, na esfera civil, adotou como regra a
teoria da causalidade adequada
(CC, art. 403), de maneira que,
salvo exceção prevista em lei,
somente responde pelo dano
que lhe der causa direta ou indiretamente.” 48

Afirma ainda que, apesar
de usualmente ser o próprio
cirurgião ou a clínica que
indica o anestesiologista,
ainda assim não há que se
falar em subordinação, pois
as atuações e as técnicas são
diferentes.
Ao final desse voto, destacou que, in verbis:
I - houve imperícia por parte do
anestesista;
II - não teve o cirurgião nenhuma culpa no evento danoso;
III - o evento não decorreu do
ato cirúrgico;

IV - a culpa in eligendo foi
afastada, na medida em que o
anestesista escolhido era um
profissional experiente, que se
mostrava habilitado a prestar o
serviço adequado. 48

A excelentíssima senhora ministra Maria Isabel
Gallotti, por sua vez, acompanhou o também excelentíssimo senhor ministro
Raul Araújo, reconheceu a
autonomia das especialidades e afirmou:

sua parte, ressalto como já foi
feito da tribuna, que se cuida
de nome do cirurgião, profissional liberal, e esse nome somente poderia ser inculpado,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
caso fosse trazido, no acórdão
recorrido, algum fato imputado
a ele, a título de culpa. A culpa
do anestesista, outro membro
da equipe médica, cuja conduta
profissional é autônoma, não
acarreta a responsabilidade objetiva do cirurgião, o que ofenderia, data vênia o art. 14, § 4º,
do CDC.” 48

“Mas quanto ao médico cirurgião, além de não haver sido
apontado, no acórdão recorrido, nenhum ato de culpa de

Desse modo, resta claro a
autonomia das especialidades, tendo em vista que se

tratam de profissionais com
responsabilidades individualizadas. Assim, o cirurgião
não possuiu responsabilidade
sobre os atos praticados pelo
anestesista e vice-versa.
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JOSÉ NEDER NETTO

A Importância do Assistente Técnico em Perícias
Médicas Judiciais

N

os últimos anos,
a judicialização
da medicina veio
à tona devido ao
grande aumento do número de
processos e, assim, a atividade
do assistente técnico-pericial
ganhou grande relevância.
Inicialmente, ocorre a citação em um processo, no qual
o médico mencionado acionará o advogado, que pode
solicitar a indicação de um
assistente técnico para atuar
o quanto antes e fornecer
embasamento teórico junto
ao defensor, para a contestação. Cada parte pode indicar o assistente técnico,
que será responsável pelos
honorários.
INDICAÇÃO DE
ASSISTENTE
TÉCNICO
Quanto à indicação de um
assistente técnico pelas partes, segundo a Resolução
Cremesp nº 126/200573:
Cirurgião geral e plástico, mestrando pela Unifesp, membro da SBCP, especialista em Cirurgia
Plástica, pós-graduado em Nutrologia, em Perícia Médica e em Medicina do Trabalho.
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“Considerando a necessidade
de disciplinar e fiscalizar os
atos médicos praticados pelos
serviços de perícia médica.
Considerando que o médico é
dito assistente técnico quando

contratado pela parte para atuar
como perito de sua confiança
em processo judicial e/ou procedimento administrativo.
Art. 7º. O assistente técnico
tem o direito de estar presente
e participar de todos os atos periciais.”73

PERÍCIA JUDICIAL
O perito judicial é o profissional de fidúcia do juízo,
e essa confiança está baseada em atitudes dentro dos
padrões morais, éticos, e
também na capacitação técnica. A participação como
auxiliar da justiça é de
grande importância quando
a prova depender de conhecimento técnico e científico. Ele deve se inteirar sobre o tema em discussão e
se espera que, além de ter
conhecimento técnico suficiente para o desempenho da
função, o profissional se expresse concisa e claramente,
realizando a produção de
provas periciais para o bom
desempenho da função e esclarecimento adequado da
matéria para o juízo.

Em seguida, ocorre a solicitação de perícia médica
pelo juiz para verificação e
esclarecimento dos fatos, a
partir da qual, se as partes
ainda não indicaram assistente técnico, terão o prazo
de 15 dias para fazê-lo e
apresentarem os quesitos.
É muito importante a recomendação de um assistente
técnico pelas partes, a fim
de que possa atuar na defesa dos interesses de maneira
técnica e fundamentada. A
formulação dos quesitos é
de suma importância e deve De acordo com a Resoluser realizada pelo assistente ção Cremesp nº 126/200573:
técnico de ambas as partes,
“Considerando que a perícia
pois necessita de conhemédica caracteriza-se como
cimento técnico específiato médico por exigir conhecimento técnico pleno e integraco para produzir perguntas
do da profissão; sendo atividaadequadas e obter respostas
de médica legal responsável
favoráveis aos interesses da
pela produção da prova técnica em procedimentos admiparte que representa.
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nistrativos e ou em processos
judiciais e que deve ser realizada por médico regularmente
habilitado.”73

A prova pericial é imprescindível para o juiz que
precisa ter melhor conhecimento sobre o objeto de um
conflito, e entende como
substancial a obtenção de
informações técnicas para a
decisão sobre o direito solicitado, oportunidade em
que se nomeia o perito, de
acordo com o art. 465 do
Código de Processo Civil
(CPC)23:
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto
da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do
laudo.23

A perícia médica é agendada pelo perito do juiz, a
fim de que aponte evidências, nexo de causalidade
e/ou identificação e qualificação de danos corporais.
Tudo com a finalidade de
fornecer elementos precisos para o discernimento
judicial, que o assistente
técnico das partes acompanhará para esclarecimento,
elucidação dos fatos, disciplina e fiscalização dos atos
médicos praticados. Desse
modo, a presença física do
ANADEM.ORG.BR

assistente técnico no ato da
perícia é de suma importância. O não fornecimento
pela perícia médica de dados precisos e convincentes
deixa à margem o entendimento perfeito do juízo
acerca da verdade real.
A partir desse momento,
ocorre a realização e entrega do laudo pericial e, após
isso, os assistentes técnicos
das partes devem, dentro do
prazo de 10 dias, produzir
e entregar o parecer técnico, que também é essencial,
sendo as considerações baseadas em literatura médica. A assistência técnica judiciária é uma atividade que
envolve competência especializada, interesse, trabalho, ética, comprometimento e veracidade em todas as
informações fornecidas ao
juízo.
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
O assistente técnico poderá valer-se de quesitos suplementares quando sentir
necessário e pode, em seu
parecer, concordar ou discordar com o laudo pericial,
fazendo embasamento científico e possibilitando uma
conclusão pericial favorável.

Vejamos as orientações
pertinentes na Resolução nº 2.056/201370 do
Conselho Federal de Medicina (CFM) que disciplina,
entre outras questões, o roteiro para perícias médicas:
Art. 52. Os médicos peritos
estão submetidos aos princípios éticos da imparcialidade,
do respeito à pessoa, da veracidade, da objetividade e da
qualificação profissional. Parágrafo único. O ato pericial
em medicina é privativo de
médico, nos termos da Lei nº
12.842/13.
Art. 53. Os médicos assistentes técnicos estão submetidos aos mesmos princípios,
com ênfase ao da veracidade.
Como são profissionais a serviço de uma das partes, não
são imparciais.70

A máxima judex peritus
peritorum (o juiz é o perito
dos peritos), é evidente no
antigo CPC136, no art. 436, e
reproduzida no art. 479 do
novo CPC23:
Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, po
dendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos
provados nos autos.136
Art. 479. O juiz apreciará a
prova pericial de acordo com
o disposto no art. 371, indi
cando na sentença os motivos

que o levaram a considerar ou
a deixar de considerar as con
clusões do laudo, levando em
conta o método utilizado pelo
perito.23

Nota-se que o juiz tem total liberdade de formar o
entendimento sobre a matéria discutida, podendo não
vincular-se à prova pericial. O perito judicial deve
fornecer ao médico assistente todos os elementos
formadores de opinião para
que o assistente possa exercer o trabalho de ponderação. Dispõe nesse sentido o
art. 54 da Resolução CFM
nº 2.056/201370:
Art. 54. Peritos e médicos
assistentes técnicos devem se
tratar com respeito e consideração, cabendo ao perito informar aos assistentes técnicos,
previamente, todos os passos
de sua investigação e franquear-lhes o acesso a todas as
etapas do procedimento.70

FUNÇÕES
O assistente técnico tem o
mesmo acesso que o perito
a todos os documentos relativos à perícia. A função
do assistente técnico tem a
mesma importância do perito nomeado pelo juiz, e
ambos devem sempre atuar
com a verdade. Porém, o

assistente técnico das partes deve defender a parte
que o contratou para obter
um desfecho favorável,
desde que seja tecnicamente sustentável.
Muitos juízes acham que é
função do assistente técnico
realizar um laudo completo,
caso o mesmo não se contente com o trabalho elaborado pelo perito indicado.
Mas não entendemos dessa
forma, já que, no parecer,
devemos criticar ou concordar com o laudo do perito oficial e fornecer outras
informações e alternativas
de respostas para os quesitos, se esse for o caso para
melhor entendimento e esclarecimento do juiz sobre
a matéria. Para que o assistente técnico desempenhe o
trabalho com excelência, é
necessário que acompanhe
todas as diligências realizadas pelo perito, além de
realizar um bom embasamento científico para representar os interesses da parte
que o confiou.
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A Morte Fetal sob os Cuidados Médicos

WENDELL DO CARMO SANT’ANA

Advogado especialista em Ciências Criminais.
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E

m relação à responsabilidade criminal
médica, alguns aspectos da Doutrina
Penal devem ser focalizados
sob uma perspectiva de características específicas, que
envolvem a conduta médica,
como a complexidade do
corpo humano, além de se
estabelecer o momento exato para a configuração do
homicídio, ou seja, a distinção com o crime de aborto.
O art. 121 do Código Penal (CP)21 contém o seguinte mandamento proibitivo:
“matar alguém”. O crime
de homicídio culposo está
previsto no art. 121, §3º,
do CP21: “se o homicídio é
culposo”. Há de ser definido, portanto, o que seja “alguém”, para efeito da determinação do sujeito passivo
do crime de homicídio.
Transpondo o descrito na
norma penal para o tema em
questão, tem-se que o crime
seria matar, eliminar a vida
de alguém (pessoa humana), culposamente mediante
imperícia, imprudência ou
negligência durante o exercício profissional da medi-

cina, como, por exemplo, a com a morte encefálica, que
morte do feto durante o pro- acarreta, inexoravelmente,
na cessação das funções circedimento do parto.
culatória e respiratória107.
É evidente que um sistema
ABORTO OU
jurídico
constitucional, tuteHOMICÍDIO
lador da vida humana como
Um dos problemas que bem supremo, desde a condeparamos na seara médica cepção até o último minuto,
diante da legislação penal não iria deixar, que fosse,
sobre o crime de homicídio um pouco dessa, sem progira em torno, principal- teção legal. Não há lacuna
mente, da paciente grávida. legal durante o parto e como
Assim, ocorrendo à morte Nélson Hungria afirma: “é
fetal quando a paciente está de notar-se, além disso, que
sob os cuidados médicos ca- a própria destruição da vida
racterizaria, em tese, o cri- biológica do feto, no início
me de aborto ou de homicí- do parto (com o rompimendio culposo?
to do saco amniótico), já
O primeiro fator a deixar constitui homicídio, embora
claro é que o crime de abor- eventualmente assuma o títo culposo não é tipificado tulo de infanticídio”93.
pela norma penal brasileira. “Matar, sob a influência
A questão, portanto, pode se do estado puerperal, o prótornar bastante complexa, prio filho, durante o parto ou
porquanto a proteção penal logo após” (art. 123, CP21).
ocorre desde a fase em que A preposição “durante”, no
as células germinais se fun- crime de infanticídio, delidem, com a resultante cons- mita o tempo do parto, o estituição do ovo, até aquela paço da vida que transcorre
em que se inicia o processo do início ao fim. Nesse pede parto, não distinguindo o ríodo, a morte fetal nascente
CP21 entre óvulo fecundado, tipifica homicídio e, excepembrião ou feto76. O mo- cionalmente, infanticídio.
mento consumativo ocorre “Se não se verificar que a
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mãe tirou a vida do filho
nascente ou recém-nascido
sob a influência do estado
puerperal, a morte praticada se enquadrará na figura
típica do homicídio” (RT
491/292).
ABORTO OU
INFANTICÍDIO
O CP21 ampliou o conceito de infanticídio. O sujeito
passivo desse crime já não
é apenas o recém-nascido,
mas também o feto nascente.
Ficou, assim, dirimida a
dúvida que se apresentava
disposta no Código anterior,
no qual o crime se realizava
in ipso partu, isto é, na fase
de transição da vida uterina para a vida extrauterina.
Agora, o crime é infanticídio. Deixou de ser condição
necessária do infanticídio a
vida autônoma do fruto da
concepção. O feto vindo à
luz já representa, do ponto de vista biológico, antes
mesmo de totalmente desligado do corpo materno, uma
vida humana. Sob o prisma
jurídico-penal, é antecipado
o início da personalidade,
remontando ao início do
parto, isto é, a apresentação
do feto no orifício do útero.
Assim, o feto passa a ser
ANADEM.ORG.BR

uma unidade social.
Não se pode negar que o
feto nascente seja um ser
vivo, embora não possua
todas as atividades vitais.
Equiparou esse ao nascido,
tornando mais compreensiva a fórmula do infanticídio.
Sobre a ocisão do feto intra
partum, Impallomeni apud
Hungria93 afirma que:
“Não se trata de aborto, pois
este é a criminosa expulsão do
feto e, na espécie, a expulsão é
espontânea. Nem a ocisão ocorre dentro do útero, mas quando
a criança está para vir à luz, in
ipso partu. A vida intrauterina
está terminada, sem que tenha
começado a extrauterina. A
criança acha-se num estado de
transição, mas, não obstante, é
um ser humano vivendo vida
não mais uterina, e matá-lo é
homicídio [...]. É um homem
que se mata no limiar da vida
social.” 93

Antes de iniciado o parto,
a ocisão do feto é aborto.
Ao passo que, já iniciado, o
crime é infanticídio. Já não
mais se distingue a vida biológica da autônoma. Essa, de
condição necessária, passou
a ser apenas condição suficiente do infanticídio. Há
infanticídio desde que, começando o parto, o feto seja
considerado biologicamente
vivo. Outrossim, também

se faz desnecessário questionar a capacidade de vida
autônoma do feto, bastando
averiguar, se havia vida biológica ao momento anterior
à expulsão, ou seja, a existência mínima de atividades
funcionais, antes do parto,
as quais atestam a circulação sanguínea.93
Então, certo de que a morte durante o parto é homicídio – e não aborto –, há
homicídio desde que ele se
inicia. Parto é o conjunto de
processos tendentes a expulsar o feto do útero materno,
terminado o ciclo fisiológico
da gravidez (salvo hipótese
de parto prematuro).
ENTENDIMENTOS DO
TJDF
Parece evidente que grande
parte da doutrina penal brasileira e estrangeira entende
que haverá crime de homicídio quando houver morte
fetal desde o início do parto.
Vejamos, nesse sentido, as
seguintes decisões do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (TJDF):
II - A legislação pátria alberga
a vida humana desde a sua concepção. Todavia, a sua lesão
pode tipificar crimes diversos a
depender da fase em que aque-

la se deu. Na primeira etapa
inicial, ou seja, da concepção
até o início do parto, a interrupção da gravidez com a morte do
embrião qualifica o aborto. Se
o óbito do feto ocorrer durante
o parto ou logo após, pode-se
configurar ou o infanticídio, se
a morte é causada pela própria
mãe sob influência do estado
puerperal, não se descartando
aqui a possibilidade de concurso de agentes, ou então, o homicídio, se ausentes as elementares do infanticídio. Sendo
este o caso dos autos, impõe-se
o provimento do recurso para
que seja recebida a denúncia.133
Penal. Processual. Questões
preliminares rejeitadas. Homicídio culposo decorrente de
negligência no exercício da
medicina - art. 121, §§ 3º e 4º
c/c o art. 13, caput e § 2º, “a”,
ambos do Código Penal. Negligência caracterizada. Recurso
não provido. Maioria.134

parto terminado [...].”106
te aborto. A partir do início,
homicídio ou infanticídio. Compreende-se, então, que
Nesse sentido, também, pre- o parto se inicia no período
cedente do Superior Tribu- em que ocorrem dores características e dilatação complenal de Justiça (STJ):
ta do colo do útero. É imporEmenta [...].
tante lembrar que depois que
a dilatação se completou, ini4 - Iniciado o trabalho de parto, não há falar mais em aborto, cia-se a fase de expulsão. O
mas em homicídio ou infan- Ministério da Saúde dispõe
ticídio, conforme o caso, pois que a dilatação completa do
não se mostra necessário que o colo do útero acontece quannascituro tenha respirado para
do a gestante chega aos 10
configurar o crime de homicí79
dio, notadamente quando exis- cm de dilatação . A literatem nos autos, outros elemen- tura médica retrata sobre o
tos para demonstrar a vida do parto que:
ser nascente, razão pela qual
não se vislumbra a existência
do alegado constrangimento
ilegal que justifique o encerramento prematuro da persecução penal.135

Complementando os conceitos supracitados, o pro[...] O feto nascente pode ser fessor E. Magalhães Norovítima de homicídio quando, nha106 assevera:
demonstrada sua vitalidade,
inicia-se o trabalho de parto.134

HOMICÍDIO OU
INFANTICÍDIO
Dessa forma, é necessário
precisar o momento do início do parto, uma vez que o
fato se classifica como um
ou outro crime, de acordo
com a ocasião da prática
delituosa, uma vez que antes do início do parto exis-

“Cremos, entretanto, de necessidade fixar o início e o fim do
parto, já que a lei a esse se reporta. O parto inicia-se com o
período de dilatação, apresentando-se as dores características
e dilatando-se completamente
o colo do útero; segue-se a fase
de expulsão, que começa precisamente depois que a dilatação
se completou, sendo, então a
pessoa impelida para o exterior,
esvaziando o útero, a placenta
se destaca e também é expulsa:
é a terceira fase. Está, então, o

“Os fenômenos maternos do
parto compreendem as modificações do trato genital que
se sucedem na evolução do
processo parturitivo, que inclui o período de dilatação, o
expulsivo e o da dequitação. A
estas etapas precede a fase de
pré-parto, imprecisa e sutil, durante a qual se intensificam as
metrossístoles, prenunciando a
proximidade do parto. [...] O
primeiro período do parto, dito
de dilatação, inclui os processos de esvaecimento cervical,
ou seja, a incorporação do canal cervical na cavidade uterina
e a cervicodilatação, pela qual
o orifício do colo se amplia,
gradativamente, para participar
na formação do canal de parto
e permitir a passagem da parte
fetal que se apresenta.”55

De acordo com Dias Correa78, o primeiro período do
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trabalho de parto é aquele em que vai ocorrer a dilatação do canal cervical.
Começa quando o trabalho
de parto se inicia e termina quando a dilatação do
colo uterino atinge 10 cm,
o necessário e indispensável
para permitir a passagem do
concepto78.
Trazendo os ensinamentos
transcritos na literatura médica para o campo do Direito
Penal temos, portanto, que é
de fundamental importância
o diagnóstico do trabalho de
parto. Salienta-se, ainda, por
oportuno, citar a Doutrina
Penal sobre o início do parto, que fala em rompimento do saco amniótico94, em
dores da dilatação, às quais
normalmente se segue o
rompimento do saco amniótico92, dilatação do colo do
útero 106 e desprendimento
do feto no álveo materno127.
Assim, fica claro observar
que os critérios de diagnóstico do início do parto são
diversos e específicos para
cada paciente. Destarte,
o termo “início do parto”
dependerá de uma avaliação
médica da paciente, em que
ao ser diagnosticado o “início do trabalho de parto”,
deverá o médico preencher
o prontuário da paciente faANADEM.ORG.BR

zendo a devida anotação.
Apreende-se, portanto, que
o médico ao fazer o diagnóstico do início do parto,
que compreende, de forma
geral, desde as dores características até dilatação completa do colo do útero, que
acontece com 10 cm de dilatação, havendo a morte fetal
caracterizará, em tese, o crime de homicídio.
Esse contexto lábil, em que
trabalha o médico, exige
olhos atentos para o diagnóstico do início do trabalho de
parto, bem como o devido registro no prontuário médico,
que, diante do caso concreto,
lhe servirá de base para elidir
eventual processo criminal
por homicídio culposo.
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