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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar se a ausência do dever de informar 

imposto ao médico antes da realização de tratamento, terapia ou procedimento 

cirúrgico em um paciente, condição indispensável do consentimento informado, pode 

levar à responsabilidade civil do profissional da saúde. No primeiro momento, serão 

abordados o conceito de consentimento informado, as recomendações contidas no 

Código de Ética Médica, elemento balizador da conduta do profissional, as etapas de 

jurisdição e as condições de validade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

indispensável ao dever de informar do médico. Na sequência, serão abordadas a 

responsabilidade civil médica, a evolução histórica da relação médico-paciente, que 

se transformou de uma relação predominantemente, inicialmente de caráter 

paternalista para assumir uma relação contratualista e a relação com o Código de 

Defesa do Consumidor, além dos demais códigos correlatos, sendo abordados os 

requisitos e a forma como a informação deve ser ofertada ao paciente, clara, 

inequívoca e de compreensão adequada à sua capacidade cognitiva, verificando-se 

que a decisão do paciente é de fato, legítima e consensual. Far-se-á também um 

estudo acerca da natureza e da teoria do erro humano proposta por James Reason, 

além da responsabilidade atribuída aos estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde e das operadoras da saúde, ambas sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor. Em seguida, traz à tona o instituto da iatrogenia, que são os efeitos 

resultantes do próprio tratamento médico, também deve ser tratada com o paciente, 

isentando o profissional por suposto erro médico. Por fim, será analisada a relação 

jurídica decorrente da violação aos deveres éticos e legais relacionados ao dever de 

informar, analisando-se aspectos doutrinários e jurisprudenciais. 

 

Palavras-chave: Consentimento informado. Responsabilidade civil. Direito Médico. 

Iatrogenia. Dever de informar. 
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze whether the absence of the duty to inform the 

physician before carrying out treatment, therapy or surgical procedure on a patient, an 

indispensable condition of informed consent, can lead to civil liability of the health 

professional. At first, the concept of informed consent, the recommendations contained 

in the Code of Medical Ethics, a guiding element of the professional's conduct, the 

stages of jurisdiction and the conditions of validity of the Free and Informed Consent 

Term, indispensable to the duty to inform, will be addressed. from the doctor. In the 

sequence, medical civil liability will be addressed, the historical evolution of the doctor-

patient relationship, which changed from a predominantly, initially paternalistic 

relationship to assume a contractual relationship and the relationship with the 

Consumer Protection Code, in addition to the others related codes, addressing the 

requirements and the way the information should be offered to the patient, clear, 

unambiguous and of adequate understanding to their cognitive ability, verifying that 

the patient's decision is in fact, legitimate and consensual. There will also be a study 

on the nature and theory of human error proposed by James Reason, in addition to the 

responsibility attributed to establishments providing health services and health 

operators, both from the perspective of the Consumer Protection Code. Then, it brings 

up the institute of iatrogenesis, which are the effects resulting from the medical 

treatment itself, should also be treated with the patient, exempting the professional for 

alleged medical error. Finally, the legal relationship arising from the violation of ethical 

and legal duties related to the duty to inform will be analyzed, analyzing doctrinal and 

jurisprudential aspects. 

 

Keywords: Informed consent. Civil responsability. Medical Law. Iatrogeny. Duty to 

inform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os bens jurídicos constituem a base de toda uma sociedade, considerada 

como centro o centro de convivência entre os seres humanos que, entre si, mantêm 

relações de comunhão e coexistência, necessárias para que haja harmonia e ordem 

no desenvolvimento de suas atividades. A vida é o bem maior a ser protegido da 

pessoa humana, sendo dever do Estado essa proteção, assim como a manutenção 

das condições necessárias para que tal direito seja preservado. 

A saúde, então, passa a ser o principal vetor de preservação da vida do 

homem, e, por vezes, esse dever do Estado é instrumentalizado por profissionais 

médicos que se utilizam de instituições hospitalares ou não para realizar seus atos. 

Assim, o médico, em sua nobre missão de salvar vidas, prevenir, tratar ou minimizar 

as dores e mazelas do corpo, traz para si a sujeição à tutela estatal, fazendo surgir 

uma relação sobradamente íntima entre o Direito e a Medicina. 

Essa correspondência também carrega princípios morais, éticos e sociais 

com realces cada vez maiores, num momento em que fatores externos, como a 

comunicação e a propagação de informações, verdadeiras ou não, assumem uma 

velocidade tamanha, aliadas a uma verdadeira judicialização da área da saúde, 

malgrado as instituições mal estruturadas, falta de equipes assistenciais habilitadas, 

remuneração pífia e distorções das mais diversas origens e causas, que refletem o 

sistema caótico que a saúde possui no Brasil. 

Nestas circunstâncias, o médico encontra mais obstáculos do que ajuda e 

deve manter sua atenção em constante alerta para não ser uma vítima da sobrecarga 

de serviço, sendo vigilante no cumprimento de suas tarefas e, de maneira geral, 

obedecendo aos protocolos de segurança do exercício de sua função, para não 

cometer falhas capazes de submeter seu trabalho a xeque, na tênue linha entre o 

alívio e a dor, ou, ainda, entre a vida e a morte. 

O aumento bastante significativo de processos e denúncias que envolvem 

profissionais médicos fez surgir uma modalidade de seguros no mercado, o seguro 

patrimonial específico para os profissionais médicos, mais conhecido como seguro de 

erro médico. Ainda que esse produto transporte o grande peso da expressão erro 

médico, na verdade, existe uma tendência a se considerar que o principal motivo de 
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condenações dos profissionais médicos descansa na falta de comunicação clara e 

expressa entre médico e paciente. 

Assim, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aflora como um dos 

principais instrumentos de proteção dos profissionais médicos atinentes às ações 

judiciais, pois demonstra o cumprimento do dever médico, que é o de informar e 

esclarecer, e o entendimento por parte do paciente, com o direito de receber 

informações de maneira clara e compreensível. Este, ao assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, denota a sua aceitação quanto ao procedimento 

ou tratamento medicamentoso prescrito pelo profissional, ainda que haja implicações 

ou reações não desejadas e até inesperadas, já explicitadas pelo médico assistente. 

Ainda que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido goze de 

presunção de veracidade, ou seja, ele é considerado verdadeiro até prova em 

contrário, é suscetível de ter sua validade questionada quando da prova de que sua 

obtenção se deu por meio ilegítimo, com algum vício de consentimento, que, sob a 

óptica do Código Civil, culminaria na invalidade do negócio jurídico. 

E o campo protetivo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não 

se limita ao profissional, porquanto visa a proteger também o bem-estar e a 

integridade do paciente, permitindo-lhe o conhecimento de seu quadro clínico, 

tratamento e as reais possibilidades de êxito, quando, muitas vezes, o paciente é leigo 

e, portanto, lhe faltam informações e dados para o exercício de sua autonomia, sua 

liberdade de escolha. 

Se a informação é cada vez mais fácil e difundida, a conscientização das 

pessoas que têm acesso a essa informação também tem seu crescimento garantido, 

principalmente no que se refere à busca de seus direitos e a reparação dos danos 

supostamente sofridos. A qualidade dos serviços prestados é exigida na mesma 

medida em que a compreensão pelos direitos é absorvida, o que produz uma mudança 

de comportamento, tanto do facultativo quanto da pessoa tratada. 

Ainda, porém, que o médico adote as melhores técnicas, aplique os 

medicamentos mais indicados para determinada mazela e se utilize dos preceitos 

mais recomendados pela literatura e comunidade médica para a situação, seu 

exercício estará sujeito a alguma reação ou consequência não esperada, não 

idealizada. 

Se, por um lado, o médico assume o dever de fornecer todas as 

informações relacionadas ao caso do paciente, de outra parte, surge o direito do 
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paciente de receber todas essas informações, de maneira direta, devidamente 

documentadas e esclarecidas, havendo, desse modo, uma firme observância aos 

preceitos do Código de Ética Médica, além do respeito ao princípio da liberdade, 

amplamente discutido na Constituição pátria. 

Por meio do exercício de sua liberdade, é que o paciente, consumidor 

desse serviço, experimenta a oportunidade de assumir seu espaço de coadjuvante na 

busca de seu restabelecimento ou, ainda, tem o lance de optar por não aceitar que o 

tratamento proposto lhe seja executado, e, assim, a legislação protege sua vontade, 

confirmada por intermédio do Código de Defesa do Consumidor, no que lhe couber, 

do Código Civil e da Carta Magna. 

Dos princípios que revestem a relação médico e paciente, entre eles a 

beneficência, a não maleficência, a autonomia de vontade e a justiça, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que tem por escopo a proteção 

direta e respeito à autonomia da vontade, onde as partes da relação há pouco 

inventariada ratificam as informações repassadas, o diagnóstico, o conhecimento e a 

ciência das condições clínicas, as perspectivas de melhora, tratamento, prognóstico e 

as possíveis complicações envolvidas em cada uma das etapas do processo. 

Ressalte-se a noção de que o dever de prestar as devidas informações ao 

paciente não está limitado à produção de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, comumente utilizado pelos profissionais médicos e instituições 

prestadoras de serviços de saúde. A comunicação entre médico e paciente é maior e 

mais abrangente do que isso, porquanto, às vezes, ela envolve recomendações ao 

paciente e seus membros familiares, incluindo as cautelas e prudências necessárias 

à recuperação da saúde, o bem-estar do paciente ante a agressividade de alguns 

procedimentos ou terapêuticas, entre outras comunicações, que não estarão 

transcritas naquele documento, mas que, decerto, vão salvaguardar o dever cumprido 

por parte do profissional. 

Ainda que a responsabilidade civil médica abranja, também, a 

responsabilidade dos demais profissionais e estabelecimentos que prestam serviços 

na área da saúde, o ensaio sob relação limita seu objetivo à pesquisa sobre a 

responsabilidade civil do médico advinda de sua obrigação para com o paciente-

consumidor e seu consentimento informado. 
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2 DO CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que, quando se discute sobre direitos 

do paciente, impende evidenciar que são, antes, direitos fundamentais da pessoa 

humana, na medida em que conforma o seu direito à vida, à segurança e à liberdade. 

E, relacionados à enfermidade que o acomete, recebe a graça de outros direitos 

básicos, como do exercício de sua autonomia de vontade, ao atendimento adequado 

e necessário à informação clara e precisa acerca de sua enfermidade, prognóstico e 

meios de tratamento, com suas reações e cuidados, sendo-lhe assegurada a 

prerrogativa de consentir ou negar a realização de procedimentos clínicos ou 

cirúrgicos que lhe forem expressados. 

Tal direito não foi concebido originalmente, durante a prática da Medicina 

hipocrática, em que o médico era o único elemento capaz de decidir qual ou quais 

meios de tratamento seriam administrados no paciente que assistia, sem dar-lhe 

oportunidade de escolha ou decisão, considerando sua posição de inferioridade no 

conhecimento técnico das práticas médicas. 

Essa retirada da participação do paciente na decisão de seu destino não 

era sequer abordada na formulação do juramento médico, nos códigos de conduta ou 

ética profissionais ou, ainda, nas resoluções emanadas por órgãos como a 

Organização Mundial de Saúde. Ainda que todas as práticas indicassem ao 

profissional que seu trabalho deveria ser assente na busca pelo melhor para o 

paciente, e que as decisões deveriam ser tomadas visando ao seu melhor benefício, 

não havia qualquer sanção ao profissional que desconsiderasse a própria vontade do 

enfermo como elemento decisivo em seu exercício. 

O caráter paternalista da Medicina possibilitava ao médico, de modo 

privativo, qual o método seria mais conveniente ou benéfico para cada situação, 

desprezando por completo a vontade ou a escolha do seu paciente. E tal conduta 

somente começou a ser repensada com o advento do liberalismo, que exaltou a 

condição do respeito à dignidade da pessoa humana e da valorização da autonomia 

da sua vontade como exercício do seu direito à liberdade. 

Uma fonte inegável de valorização dessa circunstância liberal e valorização 

da dignidade da pessoa humana é verificada na Declaração dos Direitos do Homem 
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e do Cidadão1, de 1789, onde estão reconhecidos os direitos fundamentais, 

explicitados por Locke, com base na liberdade individual em face dos desmandos e 

excessos do poder estatal, especialmente direitos como a saúde, propriedade, 

liberdade e a vida, posteriormente classificados como direitos fundamentais. 

Com amparo no fortalecimento desses direitos fundamentais, tem-se como 

um dos requisitos de possibilidade de intervenção médica o consentimento do 

paciente sobre seu corpo e vida e que, sem essa outorga, qualquer intervenção seria 

considerada uma agressão, uma violação da liberdade desse paciente, onde foi se 

desenvolvendo o conceito de consentimento informado.  

 

2.1 DO CONCEITO 

 

Considerando a importância que tal conceito assume no Direito médico, 

para uma melhor compreensão do seu conceito e participação na responsabilidade 

civil do facultativo, insta ressaltar que o ato de consentir, pelo Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (2001), conforme a manifestação de consentimento concedida por 

alguém a outrem para o alcance de um objetivo comum, constitui um acordo de 

vontades, uma concordância. 

Ideo, habito, consentimento informado na relação médico e paciente, nas 

palavras de Luciana Mendes Roberto, é um acordo realizado entre médico e paciente2 

para permitir que se realize um procedimento da Medicina, como uma cirurgia, com 

esteio na completa revelação de fatos necessários para se tomar, de modo livre e 

consciente, a decisão que melhor convier ao paciente. Assim, consentimento 

informado é a denominação de um princípio geral em que o médico tem o dever de 

revelar, ao seu paciente, proposta de tratamento, diagnóstico, prognóstico, opções de 

recursos, entre outras informações, para que o próprio enfermo exercite seu poder de 

escolha por meio de uma análise clara e ampla sobre as possibilidades, riscos e 

benefícios de seu tratamento. 

                                                           
1 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em especial os artigos: “Art. 2º. A finalidade de 
toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses 
direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.” e “Art. 11º. A livre 
comunicação das idéias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão 
pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade 
nos termos previstos na lei. 
2 ROBERTO, Luciana Mendes Pereira. Responsabilidade Civil do Profissional de Saúde & 
Consentimento Informado. Curitiba: Juruá, 2012, p. 178. 
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Com supedâneo nesses conceitos, claramente, se percebe que o 

consentimento informado é uma manifestação explícita da vontade do paciente que, 

possuidor de todas as informações pertinentes ao seu caso, ciente das reações 

esperadas e adversas dos tratamentos oferecidos pelo médico, quais são suas 

possibilidades de melhora e restabelecimento de sua saúde e integridade física, 

pondera e escolhe com segurança qual é a sua opção relativa à terapia a ser adotada. 

Ressalte-se que a consciência de todos os aspectos há pouco 

enumerados, no que se refere à moléstia e ao seu tratamento é elemento 

indispensável para que haja o devido cumprimento do dever de informar por parte do 

médico. A clareza e o entendimento sobre o tratamento de saúde a que será 

submetido é de fundamental importância para que haja validade da tutela jurídica 

atinente a essa terapia, o que também ratifica o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido como documento válido perante a sociedade. 

Percebe-se que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é baseado 

no conhecimento da natureza da moléstia e qual seu caminho natural quando da 

adoção das medidas profiláticas e terapêuticas a serem adotadas, ou seja, é uma 

aceitação dos serviços prestados pelo médico, profissional da saúde que, em troca de 

sua justa remuneração, oferece meios de manutenção da vida e restabelecimento da 

saúde do paciente. 

No que tange à natureza jurídica do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, entende-se que ele, por si, não constitui um contrato de prestação de 

serviços de saúde, mas sim um ato pelo qual, de maneira voluntária, o paciente aceita 

que haja a intervenção do profissional em seu corpo, assumindo as consequências 

advindas desse ato, que são provenientes da própria lei, quais sejam, a 

autodeterminação, sua autonomia de vontade e o direito que lhe assiste de dispor do 

próprio corpo, conforme preconizado nos artigos 13 e 15 do Código Civil3. 

Se parte da manifesta aceitação do paciente ao tratamento de saúde 

oferecido pelo médico, após as devidas explicações e esclarecimentos, assegura-se 

                                                           
3 BRASIL. Código Civil. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 13. Salvo por exigência médica, é 
defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade 
física, ou contrariar os bons costumes.  
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma 
estabelecida em lei especial.  
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 
intervenção cirúrgica. 
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que se trata de um ato jurídico unilateral, não produzindo direitos para o profissional, 

que apenas cumpre com seu dever de informar e que torna legítima a intervenção no 

corpo do paciente, sem que seja agressão ao seu direito ou violação de seu corpo. 

Historicamente, alguns episódios marcaram profundamente o instituto de 

consentimento informado, elevando seu status a um direito fundamental do paciente, 

no seu exercício de liberdade e autonomia de vontade. 

Como dito anteriormente, desde a mais remota antiguidade, quando a 

Medicina era divisada como prática de uma divindade, o médico decidia sozinho e ao 

seu bel-querer qual seria o melhor método e tratamento a ser utilizado pelo e para o 

paciente, no âmbito do qual  o consentimento não era considerado, pois não havia 

conhecimento técnico suficiente por parte do paciente para que sua opinião tivesse 

qualquer relevância. 

O surgimento da Medicina como ciência deu-se no Império Babilônico, 

quando o tratamento do paciente era feito por meio de drogas e cirurgias simples. 

Assim, os médicos começaram a ser recompensados pelo sucesso da terapia, ou 

punidos com a maior severidade quando fracassavam. O Código do Hamurabi foi o 

primeiro documento que registrou o problema do erro médico, onde eram tratados 

assuntos como a compensação pelos difíceis trabalhos. 

A compensação já trazia a ideia de responsabilidade civil médica, 

conquanto não existisse o conceito de culpa. Imagina-se que, nessa época, os 

médicos tivessem muito receio de realizar procedimentos cirúrgicos, haja vista a parca 

disponibilidade de recursos e, também, pela possibilidade da punição iminente. 

No mundo clássico, a Grécia merece grande notabilidade pelo estudo da 

saúde e da anatomia humana, com o Corpus Hippocraticum, que trazia noções de 

elementos racionais e científicos, obtidos pela reunião de estudos realizados pelos 

médicos da época. Nele, além desses fatores que serviam de base, havia também 

recomendações acerca da cobrança pelos serviços, a ideia inicial de honorários 

médicos, a vestimenta mais adequada para a situação, o corte de cabelo e das unhas4 

e a postura que o profissional deve tomar perante o paciente e seus componentes 

familiares.  

Tal dispositivo abre a possibilidade de que o insucesso do tratamento não 

seja apenas pelo seu êxito e sim pelo comportamento e conduta do médico. Chegou-

                                                           
4 GORDON, Richard. A assustadora história da Medicina. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 9-10 
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se a admitir que a culpa existiria no preenchimento de duas condições: a morte do 

paciente e a inobservância às prescrições reconhecidas como fundamentais na 

atividade sanitária. 

Em Roma, a responsabilidade civil não possuía distinção com a 

responsabilidade penal e era derivada da reação imediata e vingativa da agressão de 

um homem em outro. Na fase da vingança privada, a justiça era feita pelas próprias 

mãos, sem normas e limites. Com a promulgação da Lei Aquilia, na República 

Romana, iniciam os traços da responsabilidade civil aquiliana fundada em lei ou 

responsabilidade civil extracontratual. 

Uma das mais importantes transformações trazidas pela lei aquiliana foi a 

substituição das multas fixas por multas proporcionais ao dano causado. Se, no início 

a Medicina romana era praticada por curandeiros, o passar dos séculos trouxe um 

maior nível de reconhecimento e organização, codificando o sistema de saúde pública. 

A ideia de que o paciente era, antes de tudo, um ser humano surgiu no 

período pós Revolução Industrial, quando o homem se enxerga como um sujeito 

detentor de direitos, os direitos humanos. Novas técnicas, medicações e práticas são 

incorporadas à prática da Medicina, incluindo, aqui, práticas de profilaxia, como as 

vacinas, sendo instrumento de manutenção da saúde do paciente. Em tais 

circunstâncias, o médico deixa de ser visto como uma divindade e passa a ser 

considerado como um especialista em técnicas e conhecedor de práticas que são 

capazes de salvar vidas e curar enfermidades, proporcionando um aumento 

considerável na expectativa de vida do ser humano. 

E assim, à extensão dos séculos, o consentimento informado foi tomando 

corpo, na medida em que o homem foi-se tornando conhecedor de seus direitos, a 

Medicina foi-se aperfeiçoando e a prática médica foi reconhecida como uma técnica 

capaz de promover a saúde da comunidade de maneira científica e sistemática. 

Daí a relação que se forma entre o médico e seu paciente envolve um 

complexo sistema de regras e ordenamentos que servem como um verdadeiro 

protocolo de conduta, provenientes de fontes normativas diversas, de variados graus 

e que engloba princípios jurídicos, éticos e deontológicos que regulamentam o direito 

do paciente, o que revela uma difícil extração de direitos que são oriundos de normas 

e ordenamentos esparsos dos mais distintos órgãos nacionais e internacionais. 
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Como um direito humano, de acordo com a Declaração de Direitos 

Humanos (1948), a saúde assume o lugar de direito5, quando essa Peça assegura ao 

homem um nível de vida suficiente, para ele e sua família, saúde e bem-estar, 

principalmente no que tange a alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e 

serviços sociais necessários. Dessa feita, o direito do paciente de buscar um 

tratamento adequado na busca de sua cura ou manutenção de sua vida, é um direito 

básico. 

A Declaração dos Direitos Humanos adquire importância paulatinamente à 

exaltação da dignidade humana como direito fundamental incorporado aos 

instrumentos internacionais. O reconhecimento do princípio da dignidade humana 

como inerente a todos os homens e a validação de seus direitos como direitos 

inalienáveis e fundamentais da justiça, da liberdade e da manutenção da paz em 

sociedade e que sua inobservância seria vista como uma agressão e violação de 

direitos. 

Para Luiz Antonio Rizzato Nunes, é fundamental reconhecer que a 

dignidade da pessoa humana é fruto da reação às atrocidades cometidas pela 

humanidade e Estado6, que marcam a experiência humana, uma verdadeira conquista 

da razão ético-jurídica que aufere notoriedade após os efeitos aniquiladores deixados 

pela Segunda Grande Guerra, que deixou impactos diante dos horrores praticados 

pelo homem contra o próprio homem, como o genocídio. 

Pedro Hooft7 e Fernandéz Segado8, hoc auxiliam, assinalam que a força do 

constitucionalismo no momento pós-guerra, coincidente com a universalização dos 

direitos do homem, é a assunção do status da dignidade da pessoa humana à 

categoria de núcleo constitucional, donde todos os demais direitos tomam origem. 

Insta ressaltar que tais convenções e declarações não se detêm nos 

detalhes médicos ou biológicos, e sim, de maneira genérica e de modo mais jurídico, 

porém, o avanço das técnicas da Medicina trouxe a necessidade urgente de melhor 

                                                           
5 Declaração Universal dos Direitos Humanos. DUDH. 1948. Artigo XXV - 1. Todo ser humano tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
6 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 8 ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2015. p. 48. 
7 HOOFT, P. F. Tecnociencia y derechos humanos. Vigencia del Filosofar, Buenos Aires, 1999. 
(Homenagem a Hector D. Mandrioni). p. 9.  
8 FERNANDEZ SEGADO, F. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento 
jurídico. El Derecho, Buenos Aires, 28-2-97. 
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adequação do ordenamento às mais diversas modalidades de respeito e cumprimento 

do dever-ser da dignidade humana. 

Dessa feita, a Convenção dos Direitos do Homem e da BioMedicina9 surge 

como o primeiro ordenamento jurídico internacional que tem por missão a garantia de 

proteção dos direitos do homem em face dos possíveis desmandos e abusos 

cometidos pela prática de técnicas médicas e biológicas. Seu principal intuito era o de 

proteger o homem em seu direito de dignidade e garantia a todas as pessoas, sem 

qualquer discriminação, do respeito a sua integridade e liberdade, em face das 

práticas médicas, tratando o homem como um fim em si mesmo, e não apenas como 

mero instrumento ou meio na visão kantiana, que significa, além do dever de não 

prejudicar, a obrigação de colaborar para a plenitude alheia. 

O artigo segundo da Convenção dos Direitos do Homem e da BioMedicina 

exprime que os interesses e o bem-estar do ser humano deve prevalecer sobre o 

proveito da sociedade ou da ciência. A visão do homem deve ser de reconhecer seu 

corpo como sua existência, com respeito a sua vontade, valores e sentimentos, ainda 

que entre em conflito com os interesses da comunidade na qual esteja inserido. A 

pessoa que está acometida por qualquer moléstia ou enfermidade deve ser a mesma 

que decide qual será o rumo que o tratamento tomará, após as explicações e 

esclarecimentos dados pelo médico que assiste. 

O consentimento informado assume importância ímpar na investigação 

científica, sendo reforço necessário para que o respeito à dignidade do ser humano 

seja mantido, ainda que não se levem em consideração as condições externas à 

relação mantida entre médico e paciente. 

Os direitos do paciente encontram berço na Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), na determinação de que todos são iguais perante a lei, 

não sendo obrigados a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, sendo-

lhes garantido o direito inviolável à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, 

intimidade e vida privada, sendo considerado inviolável, também, o direito à 

                                                           
9 Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às 
Aplicações da Biologia e da Medicina. Adoptada e aberta à assinatura em Oviedo, a 4 de abril de 
1997 com vigor na ordem internacional: 1 de Dezembro de 1999. Artigo 2.º -  
Primado do ser humano - O interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o 
interesse único da sociedade ou da ciência. 
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consciência, não sendo permitida a privação de qualquer direito em virtude de religião 

ou crença religiosa. 

Se a igualdade é garantia a todos, o quadro de enfermidade ou debilidade 

clínica não retiraria tais direitos de um enfermo, que, no exercício de sua dignidade, 

ainda possui respaldo na aquisição de outros direitos básicos, adicionais e 

específicos, como o da informação clara e ilimitada quanto à enfermidade que o atinge 

e de todas as possibilidades decorrentes dessa moléstia, como seu tratamento, 

contraindicações, alternativas, o que lhe possibilita a escolha entre a aceitação e a 

negação de qualquer tratamento oferecido. 

Na seara federal, tomam corpo e reforçam os direitos do paciente, por 

exemplo, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/0310, que assegura ao paciente idoso o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável; a Lei nº 

10.216/0111, que trata do direito das pessoas portadoras de transtornos mentai; as 

Leis nº 10.223/01 e 9.797/9912, que obrigam as operadoras de saúde e o Sistema 

Único de Saúde à cobertura de cirurgia reparadora de mama nas situações em que 

houve mutilação corporal decorrente do tratamento de neoplasia, entre outras. 

Há que se reconhecer, portanto, que, além dos direitos fundamentais que 

amparam todos os seres humanos, o paciente adquire outros direitos tidos como 

básicos no que tange ao seu tratamento, sua escolha e seu direito de informação, 

para que ele, de maneira consciente, escolha e conheça todos os aspectos carreados 

pela enfermidade que o atormenta. 

Interessante é ressaltar que, em 1999, o então Governador de São Paulo, 

Mário Covas, que lutava contra um câncer, promulgou a Lei Paulista nº 10.241/99, 

que garantia os direitos dos usuários dos serviços de saúde do Estado de São Paulo, 

que, entre outras coisas, estabelecia que o paciente tinha o direito, in verbis, de 

receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre as hipóteses 

diagnósticas, os diagnósticos realizados, os exames solicitados, as ações 

terapêuticas, os riscos, os benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e 

terapêuticas pospostas, a duração prevista do tratamento sugerido, as informações 

                                                           
10 BRASIL. Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003. 
11 BRASIL. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001. 
12 BRASIL. Obrigatoriedade de cirurgia reparadora de mama por operadoras de saúde. Lei nº 10.223 
de 15 de maio de 2001 e Obrigatoriedade de cirurgia reparadora de mama pelo SUS – Sistema Único 
de Saúde. Lei nº 9.797 de 6 de maio de 1999. 
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sobre a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o 

instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os 

riscos e consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento, os 

exames e condutas a que será submetido, a finalidade dos materiais coletados para 

exame, as opções dos diagnósticos e terapêuticas existentes no serviço de 

atendimento ou em outros serviços, bem assim  demais informações que julgar 

necessárias; e,  além disso, o direito de consentir ou recusar, de maneira livre, 

voluntária e esclarecida, com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos a serem nele realizados. 

Fato de sobrada relevância é que a referida lei teve grande importância e 

reflexo em outros unidades da Federação, como Rio de Janeiro e Distrito Federal, 

que, praticamente, reproduzem aquilo que foi preconizado na lei paulista. 

Hoje, após a verdadeira difusão de informações através da internet, cada 

vez mais o paciente reconhece que sua opinião possui grande valor e que ele é peça 

fundamental para o bom desenvolvimento da relação médico-paciente. Essa 

transparência e abertura entre esses personagens traz grandes vantagens para as 

partes, inclusive fazendo parte do Código de Ética Médica que conduz e delimita as 

obrigações, deveres e direitos do profissional, em que as partes complementam o 

saber um do outro a fim de se atingir o objetivo comum: a melhora do quadro clínico 

do paciente. E, nessa comunhão de vontades, resta assegurado ao paciente o 

respeito ao seu arbítrio no que tange decisões acerca de seu corpo, saúde e vida. 

A reponsabilidade do médico reside justamente na informação. Havendo o 

justo e correto consentimento do paciente, não haveria o que se falar em 

responsabilidade do profissional, pois, havendo o seu chamamento à lide, os 

documentos necessários para a prova dessa informação já seriam suficientes 

naqueles casos em que não há descaradamente atos lesivos à honra, imagem ou 

patrimônio do paciente, ou seja, aqueles que envolvem imperícia, negligência ou 

imprudência do profissional. Nesse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul (TJRS)13, já dispôs: 

                                                           
13 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação civil n. 70053664603 RS. 9ª Câmara Cível. 
Responsabilidade civil, erro médico, cirurgia plástica. Apelante: Nobre Seguradora do Brasil e Rafael 
Amadeu Milani. Apelado: Tamara Fabrícia de Lima. Relator: DESª Iris Helena Medeiros Nogueira, Porto 
Alegre, Julgado em 10 abr. 2013. Disponível em <https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112763528/apelacao-civel-ac70053664603-rs/inteiro-teor-
112763538?ref=juris-tabs> Acesso em 17 de março de 2018. 
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Omitindo-se o profissional do seu dever de informar, atrai para si a 
responsabilidade indenizatória que, ante o risco inerente da atividade, antes 
não tinha. É de se destacar que em casos de urgência ou então de atuação 
42 compulsória do profissional o consentimento informado ou esclarecido é 
dispensado. (TJRS – Apelação Cível Nº 70053664603, 9° Câmara Cível, 
Caxias do Sul. Relatora: Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. 
Julgado em 10/04/2013). 
 

Consoante entende André Pereira14, a autodeterminação exercida pelo 

paciente implica não só a aceitação ou recusa de determinado ato, mas sim a análise 

de todas as informações fornecidas pelo profissional, capacitando-o a assumir uma 

posição de par igual na relação entre médico e paciente, tornando-o um sujeito de 

direitos e, como tal, capacitando-o a exigir que esses mesmos direitos sejam 

rigorosamente respeitados. 

Com esse crescimento na composição de médico e paciente, a autonomia 

da vontade surge como um dos principais princípios a ser respeitado pelo médico 

assistente, que já não possui o escudo de detentor absoluto de todo o conhecimento 

e passa a ser parceiro do paciente durante seu tratamento. Na visão kantiana, apenas 

um ser racional tem vontade, ou seja, só ele tem capacidade de agir segundo sua 

conveniência, sem qualquer limitação externa, sendo correlacionada à razão, que é 

elemento da dignidade humana. 

 

2.2 DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 

 

As recomendações encontradas no Código de Ética Médica, Resolução nº 

1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, alude ao dever e obrigação do 

profissional em informar e respeitar a autonomia da vontade do paciente, e tal 

recomendação surge até mais de uma vez nesse ordenamento, ressaltando-se os 

capítulos que versam sobre os Direitos Humanos e na Relação com Pacientes e 

Familiares, onde é expressa a proibição de desrespeitar o direito do paciente ou de 

seu representante legal sobre a prática de terapêuticas, à exceção do iminente risco 

de morte. 

Dessa maneira, a obrigação de informar é do profissional, que não delega 

tal exercício a nenhum outro componente, sendo-lhe vedada a prática do exercício da 

                                                           
14 PEREIRA, André Gonçalo Dias. Direitos dos Pacientes e Responsabilidade [sic]Médica. 
Coimbra, 2015, p. 485 ss. 
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Medicina sem que haja o devido consentimento livre e esclarecido por parte do 

paciente, ressalvadas as exceções legais, devidamente descritas no mesmo Código. 

O profissional somente se abstém da obtenção do consentimento do 

paciente nos casos de iminente risco de vida, emergência ou intercorrência que traga 

perigos reais à manutenção da vida do paciente. Para Fachinni Neto e Luciana Eick15, 

o médico não há de deixar de atuar na tentativa de salvaguardar a saúde e integridade 

do enfermo sob a égide da falta do consentimento daquele que tem necessidade da 

intervenção, sob pena de responsabilização por omissão. 

Há situações em que a obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido é de bem difícil ou impossível obtenção, como nos casos de iminente risco 

de morte e inexistência de outras opções terapêuticas e, também, nas condutas que 

envolvem a vida de menores de idade em situação de emergência. O Código de Ética 

Médica e a jurisprudência atual revestem de segurança o profissional que, no 

cumprimento de seu dever de salvaguardar vidas, age de acordo com seu 

conhecimento e técnica para manter ou recuperar a saúde daquele incapaz. 

A mesma situação ocorre quando nos casos em que a saúde pública esteja 

ameaçada, pois o exercício da liberdade individual encontra limites quando esbarra 

no direito da coletividade e, por isso, nalgumas situações, o Ministério da Saúde exige 

a notificação compulsória de certas doenças, agravos e eventos que passíveis de 

atingir a saúde pública como um todo. A orientação jurídica, portanto, é a de que o 

bom senso e o respeito à liberdade do enfermo de exercer sua autonomia de vontade 

devem ser preponderantes na relação médico e paciente, excetuando os casos 

extremos. 

A ANADEM - Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética divulgou, 

em 2015, um estudo acerca do número de decisões judiciais em face de médicos e 

instituições hospitalares no STJ. Os números são assustadores, chegando ao 

crescimento de temerários 1.600% de 2000 a 2012, segundo informações estatísticas 

da própria Corte. Nos três primeiros meses de 2014, houve um aumento de mais de 

300% de recursos julgados que versavam sobre erro médico em comparação ao 

volume de processos  julgados de de 2005 a 2007. E mais, nos anos de 2011 para 

2012, o crescimento foi de exatos 100% (cem por cento). 

                                                           
15 FACCHINI NETO, Eugênio; EICK, Luciana Gemelli. Responsabilidade civil do médico pela falha no 
dever de informação à luz do princípio da boa-fé objetiva. Revista da AJURIS. v. 42, n. 138, 2015, p. 
61. 
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O profissional, como meio de não se tornar vítima desse sistema perigoso, 

deve arrimar na Ética seus atendimentos e exercícios profissionais com vistas a 

fortalecer  sua relação com o paciente e, aproveitando melhor as tecnologias 

alcançadas nos últimos anos, utilizando as facilidade oferecidas pelos mais variados 

sistemas de informação que há nos consultórios, fazendo anotação de tudo aquilo que 

foi discutido durante o atendimento, realizando a anamnese completa do paciente e 

se revestindo de todos os documentos necessários para minimizar quaisquer 

demandas futuras. 

Num passado não muito distante, a figura do profissional era revestida de 

uma aura de completa divindade, porquanto possuía nas mãos o futuro daquele 

enfermo e, decidia sozinho quais seriam as ações que deveriam ser tomadas, sem a 

participação ou opinião do seu paciente. Vale lembrar que na Grécia antiga, de acordo 

com Carlos Emmanuel Ragazzo16, o personagem do médico assumia um ar paternal, 

de modo que o paciente não possuía qualquer vontade, levando em consideração sua 

incapacidade de decisão perante a sua enfermidade, e o profissional isolava sua 

vontade no processo de arbítrio daquilo que seria ideal para o seu tratamento, como 

uma pequena criança. 

Considerando o pensamento de Heloísa Barbosa17, desde Hipócrates, o 

profissional buscou a saúde e a cura do paciente, porém, por sua formação e 

experiência, era o único sujeito legítimo para a tomada das decisões sobre o que seria 

melhor para o paciente. 

Existia uma relação verticalizada entre o médico e o paciente, em que 

aquele tomava a decisão e este era apenas o desvalido que cegamente obedecia, 

sem questionar nenhum procedimento. Ressalte-se que a origem da palavra enfermo 

é do vocábulo latino infirmum ou infirmu, que significa aquele que não está firme, débil, 

o que justificaria a inutilidade de sua opinião. 

Por ser uma ciência inexata e imprecisa, a Medicina possui a desvantagem 

do lugar comum de que todo mau resultado é proveniente de uma má conduta por 

parte do profissional, o que quase nunca é verdade, e é justamente nesse sentido que 

a informação e o esclarecimento por parte do profissional ganham força, pois ele irá 

                                                           
16 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento 
informado. 2 tir. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 40-41. 
17 BARBOSA, Heloisa Helena. Responsabilidade civil em face das pesquisas em seres humanos: 
efeitos do consentimento livre e esclarecido. In: MARTINS COSTA, Judith; MOLLER, Letícia Ludwig 
(org.). Bioética e Responsabilidade [sic]. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 224. 
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demonstrar ao paciente o grau de falha ou insucesso que possivelmente tenha surgido 

de determinado tratamento. O exercício da Medicina é desenvolvido com distintos 

graus de previsibilidade, falha e êxito, e todos esses fatores devem ser de 

conhecimento do paciente. 

E esses graus diferenciais atingem também a linguagem adotada pelos 

médicos e seus pacientes, daí por que Ragazzo18 conclui que essa comunicação deve 

levar em consideração os variados níveis de conhecimento e educação que cada um 

dos pacientes e componentes familiares possui, devendo ser conduzido pelo médico 

por meio de maneiras diversificadas. 

Aguiar Júnior ressalta que o dever de informar, por vezes, é mais suscitado 

do que o consentimento informado naquelas demandas que versam sobre a 

responsabilidade civil médica, pois “[...] a legislação consumerista não especifica 

quais são as informações necessárias à compreensão do ‘homem médio’ no contexto 

médico”. 

Em função da abordagem da relação médico-paciente como verdadeira 

relação consumerista, já existe uma vasta gama de julgados indicativos do 

entendimento de que o dever de informação deve ser o mais amplo possível, 

envolvendo todos os riscos inerentes ao tratamento - e mais - que o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aufere cada vez mais espaço no sistema judiciário, 

como prova do devido exercício do direito do paciente e obrigação do médico. 

Secundum argumentum, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a 

inexistência de legislação específica acerca da obrigação de informar por parte do 

profissional, porém, não retira essa responsabilidade como meio de garantia do 

exercício do direito à liberdade do paciente. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. INADIMPLEMENTO DO DEVER 
E INFORMAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE 
CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. OFENSA AO DIREITO 
À AUTODETERMINAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 
CONFIGURAÇÃO. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil 
decorrente da inobservância do dever de informação (falta ou deficiência) 
acerca de procedimento cirúrgico implementado em tratamento 
neurocirúrgico, que compromete o denominado consentimento informado – 
manifestação do direito fundamental de autodeterminação do paciente. 
Registre-se que, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma 
que imponha o consentimento escrito do paciente, expresso em documento 
assinado. Diante da inexistência de legislação específica para 

                                                           
18 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento 
informado. 2. tir. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 91. 
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regulamentação do dever de informação e do direito ao consentimento livre e 
informado na relação médico-paciente, o Código de Defesa do Consumidor é 
o diploma que reúne as regras capazes de proteger o sujeito em estado de 
vulnerabilidade e hipossuficiência, a partir de uma visão da relação contratual, 
com prevalência do interesse social. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 
6º, III, do CDC, caracterizada a relação de consumo, o dever de informar pode 
assumir caráter de direito básico, principal, denominado pela doutrina como 
dever instrumental, de conduta, dever de proteção ou deveres de tutela. Além 
disso, no âmbito do direito do consumidor, serão indenizados os danos 
causados por produto ou serviço defeituoso. A ausência do consentimento 
informado será considerada defeito tendo em vista a "falta ou insuficiência de 
instruções sobre a correta utilização do produto ou serviço, bem como sobre 
riscos por ele ensejados". A falta de segurança pode decorrer da falta de 
informação da periculosidade de serviço que o consumidor não tenha sido 
advertido dos riscos a serem suportados. Nesse rumo de ideias, de extrema 
importância esclarecer que o dano indenizável, não é o dano físico, a piora 
nas condições físicas ou neurológicas do paciente. Todavia, este dano, 
embora não possa ser atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido 
evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria 
que o paciente não se submetesse ao procedimento. O dano indenizável é, 
na verdade, a violação da autodeterminação do paciente que não pôde 
escolher livremente submeter-se ou não ao risco previsível. Deste modo, 
pelos critérios tradicionais dos regimes de responsabilidade civil, a violação 
dos deveres informativos dos médicos seria caracterizada como 
responsabilidade extracontratual. REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro 
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. 
MinLuis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 02/08/2018, DJe 
04/09/2018. 

 

A literatura acerca do dever de informação por parte do médico é incisiva 

ao exprimir que a consequência do exercício desse direito é justamente a 

possibilidade de escolha do paciente, visto que esse arbítrio somente é concretizado 

se o paciente tiver em mão todas as informações necessárias que o habilitem à 

tomada de decisão, de tal modo que a informação serve de instrumento para a escolha 

do paciente, que exerce autonomia de vontade, direito fundamental à liberdade. 

São três as esferas de jurisdição habilitadas a apenar atos médicos, a 

depender de qual seja a origem da infração ou penalidade cometida. A primeira refere-

se à esfera civil, sob o fundamento da relação contratual que enlaça o médico e seu 

paciente, incluindo aqui a penalidade pela falta de informação, que é de obrigação do 

médico assistente, e sua ausência é suscetível de ser caracterizada como negligência 

no exercício de sua função. A segunda esfera, a penal, deve ser suscitada quando 

existe o cometimento de atos ilícitos dolosos por parte do profissional, como a omissão 

de socorro ou a prática de atos que atentem contra a vida do paciente. A terceira 

esfera é a administrativa, em que a atuação do médico deve ser analisada e avaliada 

pelo Conselho de Medicina, no que diz respeito às infrações cometidas em atentado 

ao prescrito no Código de Ética Médica ou nas resoluções emanadas desse órgão. 
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Destarte, os profissionais médicos apenas encontrariam a 

responsabilidade civil após a prova de qualquer das circunstâncias de culpa - 

imprudência, imperícia ou negligência - que, por sua vez, englobam a falta do 

cumprimento do dever de informar. Rui Stoco19 aduz que se não houve o 

compartilhamento da informação com o paciente, ou essa se deu de precariamente, 

de modo a não o habilitar para a autodeterminação, é factível surgir a obrigação de 

reparação de um dano, evidentemente, caso esse ocorra. 

Percebe-se, pelas palavras de Rui Stoco, que, tanto na inexistência quanto 

na deficiência das informações prestadas, haverá a afronta ao princípio da autonomia 

de vontade e uma violação dos preceitos contidos no Código de Ética Médica, fatos 

motivadores da responsabilização do médico se houver configuração do dano, e, 

como prova constitutiva do repasse dessas informações, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido se torna cada vez mais elemento imprescindível na prova de que 

a informação foi repassada a contento ao paciente, ainda que o documento em si não 

guarde toda a plenitude daquilo que rege a relação de confiança que o paciente 

deposita no profissional que o assiste. 

O Conselho Federal de Medicina, em 2009, editou a Resolução nº 1.931, o 

Código de Ética Médica, o qual delimita as responsabilidades dos profissionais 

médicos no exercício da Medicina, considerada em si mesma, estendendo-se à 

pesquisa, ao ensino e à extensão. O Código de Ética Médica cuida de vários aspectos 

que envolvem os profissionais, o paciente e seus componentes familiares ou 

responsáveis, as instituições e até operadoras de saúde. 

Os princípios, obrigações e direitos dos profissionais estão relacionados, 

particularizando o fato de que os deveres médicos são considerados como o principal 

sustentáculo do Código de Ética Médica, ressaltando-se o respeito à autonomia da 

vontade do paciente como uma dessas obrigações médicas e o princípio da 

autonomia da vontade na qualidade de seu reflexo direto. 

De efeito, quando o Código de Ética Médica determina que o médico 

aceitará as escolhas de seus pacientes, ele transparece uma clara preocupação com 

a autonomia de vontade desse paciente, após receber informações adequadas à sua 

capacidade de entendimento, tal qual como se vê no Código de Defesa do 

                                                           
19 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 10. ed., rev., atual. e reform., com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. 2014. 2.494 
p, p. 674. 
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Consumidor, e também nas recentes decisões do Poder Judiciário, em que a 

responsabilidade não se limita apenas à informação em si, mas abrange o 

entendimento e compreensão da parte receptora dessa informação. 

Quando existe a participação direta do paciente na tomada de decisão e 

rumo que seu tratamento irá tomar, tem curso, também, uma relevante mudança de 

comportamento das partes da relação médico-paciente, que outrora configurava um 

vínculo verticalizado, em que o profissional detinha pleno poder de decisão sobre a 

terapêutica e procedimentos a serem tomados em determinadas situações. 

Essa mudança da posição do paciente para parte legítima na tomada de 

decisão é sensível, inclusive, na confecção dos protocolos de segurança adotados 

pelas instituições de serviços de saúde, quando deixam de tratar o enfermo pela 

expressão paciente e passam a reconhecê-lo e identificá-lo por seu nome, o que já 

remete o grau de importância que ele assume no seu tratamento. 

Até mesmo antes da publicação do Código de Ética Médica, já havia um 

certo direcionamento dos profissionais médicos e na doutrina para que houvesse o 

devido registro de toda a evolução do paciente, o que envolvia, também, as provas de 

que as informações haviam sido repassadas ao paciente ou seu responsável e que 

as partes haviam entendido e aceito todas as informações e indicações terapêuticas 

repassadas pelo profissional. 

Ali, surgia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que já era 

assunto de inúmeras resoluções e pareceres emanados, tanto do Conselho Federal 

de Medicina quanto de conselhos regionais estaduais, que já vislumbravam a 

importância da informação e exercício de liberdade e escolha do paciente. 

Transpondo a obrigação que o profissional tem de informar, também tem 

de conseguir o consentimento daquele que assiste, sendo uma consequência direta 

da outra, pois, como informam Eduardo Dantas e Marcos Coltri20, a informação é 

pressuposto da autonomia, e, somente uma pessoa devidamente esclarecida  é capaz 

de tomar decisão acerca de qualquer produto ou serviço que lhe seja proposto ou 

oferecido. 

Malgrado, porém, a relação contratual que envolve as partes, ao médico é 

assegurado o princípio da beneficência, pois o poder de decisão do paciente encontra 

limite no momento em que sua vida está comprometida e o profissional possui 

                                                           
20 DANTAS, Eduardo; COLTRI, Marcos Vinicius. Comentários ao Código de Ética Médica: 
Resolução CFM n. 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ ed., 2010. p. 35-39. 
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autonomia para escolher o procedimento mais adequado, com vistas a preservar a 

vida daquele enfermo, ainda que não haja o consentimento daquele. É a manutenção 

do bem maior, conformado na vida, que está sendo considerada. 

Tal informação é de relevante importância quando, na prática, algumas 

ações judiciais são ajuizadas por membros familiares ou pacientes que alegam um 

desrespeito a princípios religiosos, como é o exemplo daqueles que professam ser 

Testemunhas de Jeová e que consideram a transfusão de sangue como algo fora do 

ordenamento religioso dele, em que alegam obedecer à Escritura que ordena a 

abstenção de sangue. 

A recusa à transfusão de sangue é um direito que assiste, não só à 

Testemunha de Jeová, porém, por implicações mais complexas, esses religiosos 

foram personagens de vasta literatura e pareceres, assim como jurisprudência, e hoje, 

havendo necessidade imperiosa de se realizar a transfusão de sangue, num momento 

crítico para a preservação da vida de um paciente, tal procedimento estará 

devidamente amparado pela lei, dispensando o consentimento do paciente ou de seu 

representante. 

Essa decisão encaixa-se nas situações de urgência ou emergência. Aqui é 

oportuno e de relevo conceituar as duas denominações. Urgência é uma ocorrência 

imprevista que exige assistência técnica imediata, tendo ou não risco potencial à vida, 

ou seja, caso não haja atendimento ou tomada de decisão em tempo hábil, essa 

urgência tem possibilidade de se agravar, até conduzindo a pessoa ao exício vital. Já 

a emergência diz respeito às situações mais graves, quando a vida ou a integridade 

do cidadão é objeto de uma ameaça direta. 

A informação aqui relatada é uma informação qualificada, no âmbito da qual 

o paciente tem o direito de conhecer seu diagnóstico, ou seja, qual é a sua 

enfermidade, caso o estudo já esteja concluído, quais seu prognóstico, seu futuro e 

sua qualidade e expectativa de vida, após o acometimento dessa enfermidade; quais 

as suas chances de cura e meios e tratamentos encontrados na Ciência Médica para 

o seu caso e, principalmente, repassar conhecimento amplo e adequado em relação 

a tais tratamentos; quais são as implicações de cada um, qual o comportamento 

esperado da moléstia após a intervenção medicamentosa ou cirúrgica, quais os riscos 

de cada um dos medicamentos ou das cirurgias passíveis de realização, levando 

sempre em consideração o organismo de cada um, submisso a ter as reações 

esperadas ou adversas àquilo que é inerente ao tratamento. 
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Somente após todos esses esclarecimentos, é que o paciente terá 

condições de fazer um sopesamento daquilo que lhe foi repassado e o tornou capaz 

de escolher e decidir a qual tratamento que ele se submeterá, não excluindo a 

possibilidade de não preferir nenhum daqueles que lhe foram propostos e ser essa 

uma decisão que deve ser respeitada tanto quanto outra qualquer. 

Para Eduardo Dantas e Marcos Coltri21, o exercício desse direito pelo 

paciente se converte em uma obrigação para o médico, um dever objetivo de informar, 

de maneira clara, transparente e compreensível, sendo-lhe proibidas a omissão, 

distorção ou manipulação de informações importantes, no intuito de influenciar ou 

comprometer a decisão do paciente.  

 

2.3 DAS CONDIÇÕES DE VALIDADE 

 

Percebe-se, após a exibição dos conceitos do consentimento informado, 

com suporte na legislação e no Código de Ética Médica, que ele tem por característica 

a expressão da vontade do paciente, pois este, após receber todos os 

esclarecimentos de sua enfermidade e quais as opções para seu tratamento, 

demonstra perfeito entendimento daquilo que o aflige, sendo, por conseguinte, capaz 

de fazer uma escolha consciente daquilo que melhor lhe convém, independentemente 

da vontade alheia à sua. 

Conforme chama à atenção Carlos Ragazzo22, pela leitura do Código de 

Ética Médica e de toda a legislação e o ordenamento que asseguram o direito do 

paciente, necessário se faz que sejam cumpridos todos os requisitos de validade ao 

ato jurídico de consentimento, para que tal ato seja considerado autêntico, esclarecido 

e informado, como a capacidade do agente, a informação clara e precisa e a 

voluntariedade, que é a autonomia da vontade do paciente. 

Assim, para que não haja qualquer frustração ou decepção no exercício do 

direito do paciente ou da obrigação do profissional, a obtenção do consentimento 

informado por parte do enfermo possui prerrogativas de existência para sua aptidão e 

capacidade de legitimidade. 

                                                           
21 DANTAS, Eduardo; COLTRI, Marcos Vinicius. Comentários ao Código de Ética Médica: 
Resolução CFM n. 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ ed., 2010. p. 150. 
22 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento 
informado. 2. tir. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 89 
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2.3.1 Da capacidade do agente 

 

A capacidade da pessoa se verifica na possibilidade de escolha no que 

tange à sua existência, propriedade, bens e aptidão para o exercício de atos de sua 

vida civil. 

Na perspectiva de Carlos Ragazzo23, a capacidade do paciente é essencial 

para que haja validade e também legitimidade de seu consentimento informado, 

utilizando os dispositivos que definem a capacidade civil como norteadores de 

indicativos para a capacidade do enfermo na tomada de decisões de cunho médico 

ou biológico. 

Ao se fazer remissão à capacidade do agente, tal requisito diz respeito à 

habilidade e possibilidade de compreensão, por parte do paciente, da situação que o 

cerca, sendo possíveis a efetiva avaliação e a ponderação da realidade em que se 

insere, como riscos a enfrentar, benefícios e prognósticos daquela enfermidade e justa 

avaliação do tratamento ou procedimento que está sendo proposto pelo profissional. 

Há, entretanto, que se considerar o fato de que apenas a capacidade, por 

si, não seria suficiente para que houvesse validade do ato, uma vez que é necessário 

haver uma conjugação com a competência desse mesmo paciente em tomar tal 

decisão, visto que, se, por um lado, a capacidade possui um caráter essencialmente 

jurídico, a competência englobaria aspectos técnicos, conceitos clínicos e capazes de 

serem explicados e esclarecidos apenas por um profissional da área, o que 

demonstraria o cumprimento da obrigação, por parte deste do dever de informar. 

A comunhão entre capacidade e competência formariam o atestado de 

validade quanto à capacidade do paciente de consentir, de maneira esclarecida e sem 

qualquer vício, a possibilidade de realização de tratamento ou procedimento em seu 

corpo como meio de se chegar ao objetivo comum entre as partes, qual seja, a cura e 

restabelecimento da saúde do enfermo. Essa é uma das condições indispensáveis 

para a obtenção válida do consentimento informado, pois o paciente precisa entender 

de maneira inequívoca tudo aquilo que está envolvido em sua enfermidade, desde o 

diagnóstico até os cuidados que devem ser tomados após o tratamento ou 

procedimento adotado. 

                                                           
23 Ibidem, p. 90. 
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A capacidade cognitiva do paciente é fator decisivo para a adoção de 

métodos distintos de explicação por parte do profissional, pois o contato prologado e 

contínuo que se estabelece na relação médico e paciente constitui um laço profundo 

de conhecimento, respeito e entendimento das necessidades de cada um, incluindo 

aqui a possível consideração da completa falta de capacidade de entendimento por 

parte do doente, o que possibilitaria ao médico informar e obter o consentimento do 

lado dos responsáveis pelo paciente, sem que haja descumprimento ou inobservância 

de sua obrigação. 

De maneira geral, a pessoa que exerce capacidade civil de maneira plena 

será igualmente habilitada a operar a a aptidão decisória, na contextura de uma 

circunstância que envolve decisões vitais à sua saúde e existência. 

 

2.3.2 Da informação clara e precisa 

 

Entre os requisitos de validade do consentimento informado, a informação 

clara e precisa deve ocupar o lugar de maior destaque, pois é com esteio nessa 

informação que o exercício do direito à liberdade, autonomia e vida é realizado pelo 

paciente, conforme descreve Carlos Alberto Silva24, ao assinalar a ideia de que a 

informação deve ser clara, objetiva e em linguagem compatível com as habilidades 

decodificadoras do receptor. 

A objetividade na informação ao paciente remansa na obrigatoriedade do 

médico em repassar uma informação limpa, sem rodeios ou de maneira esparsa. É 

necessário que o paciente, o receptor de toda a informação tenha em mente a 

importância desses esclarecimentos por parte do profissional que o assiste, que tenha 

oportunidade e possibilidade de indagar acerca de pontos que não ficaram 

esclarecidos, pedindo que a informação seja repetida de modo tal que toda ela seja 

percebida e captada, bem assim,  que permita ao paciente a tomada de decisão mais 

acertada e compatível em relação aos seus desejos. 

Quando se refere a uma linguagem compatível com o receptor, tem-se o 

lance de reparar o ensinamento de Gustavo Borges25, ao preconizar a noção de  que 

                                                           
24 SILVA, Carlos Alberto. O consentimento informado e a responsabilidade civil do médico. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/3809/o-consentimento-informado-e-a-responsabilidade-civil-do-medico. 
Acesso em 30 de mai de 2019. 
25 BORGES, Gustavo Silveira. Erro Médico e consentimento informado: panorama Jurisprudencial do 
TJRS e do STJ. Revista do Direito Público, Londrina, v.12, n.1, p.15-47, mai.2017. 
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a informação deve ser sempre adaptada à individualidade dos pacientes, 

possibilitando-lhes a ampliação do alcance da informação, dentro de suas condições 

pessoais. A didática que o profissional adotará ao esclarecer, do modo mais detalhado 

possível e respeitando os limites técnicos, todos os riscos operatórios, com vistas a 

aparelhar esse paciente para a sua tomada de decisão, é de sobeja importância e 

demonstra zelo pessoal inerente ao cuidado da saúde corpórea desse paciente. 

Na decodificação de André Pereira26, para que haja a obtenção do 

consentimento informado, o médico deve expressar-se, necessariamente, numa 

linguagem compreensível, numa lógica e sistemática que sejam capazes de transmitir, 

simples, direta, verdadeira e suficientemente, todos os dados necessários para o bom 

andamento e prática do tratamento, procedimento ou terapêutica mais adequado ao 

quadro clínico do paciente. O autor continua indicando que o médico deve manter 

pleno e irrestrito respeito aos ditames e crenças do paciente, de  sorte que seus 

valores devem prevalecer na inter-relação e na tomada de decisão acerca da 

continuidade ou não do acompanhamento médico. 

Acompanhar a capacidade intelectual e cognitiva do paciente e tratá-lo 

respeitosamente, atentando para seus limites, é, além de uma atitude respeitosa, uma 

obrigação a ser cumprida pelo profissional, que deve – conforme se adiantou - adotar 

uma linguagem acessível, fugindo tanto quanto possível dos léxicos técnicos, para 

que haja entendimento de seu talento por parte do paciente. 

Ratificando a compreensão do autor há pouco referenciado, a doutrina 

entende que, ao se observar a personalidade do paciente, o médico seria capaz de 

identificar quais as melhores maneiras de fazê-lo compreender, respeitando seu ponto 

de vista e julgamento ético, religioso, moral, cultural, entre outras concepções. 

Lembra-se que a mesma informação é capaz de conter valores e pesos distintos para 

pessoas diferentes, pois, enquanto uma vê plena insignificância em algo, outra divisa 

numa mesma mensagem um dado fundamental para a sua escolha e entendimento. 

Impõe-se, por conseguinte, ao profissional proceder a uma análise de cada paciente, 

e, por isso, é tão importante seja estabelecida uma relação sólida e bem 

fundamentada entre o médico e o paciente. 

 

 

                                                           
26 PEREIRA, André Gonçalo Dias, Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica, Coimbra, 
2015, p. 457. 
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2.3.3. Da voluntariedade 

 

O último requisito de validade do consentimento informado é a 

voluntariedade, que é o exercício da autonomia de vontade do paciente, sua plena e 

irrestrita liberdade de escolha. Para Carlos Ragazzo27, o consentimento será 

considerado válido quando ele seja obtido livre e espontaneamente, coincidente com 

a vontade e livre de qualquer vício de propósito ou coação. Essa voluntariedade deve 

ser tratada como um prerrequisito do instituto do consentimento informado e é definida 

como o completo afastamento de qualquer vício de vontade, ameaça ou coação, ainda 

que de maneira suspeita, cometido pelo profissional. 

No entendimento de Carolina Fernandes e Lívia Pithan28, no concernente 

à voluntariedade, é necessário esclarecer que ela se consolida no decorrer de uma 

relação livre de qualquer constrangimento, pois a vulnerabilidade do paciente, 

enquanto ocupa a condição de enfermo ou portador de uma moléstia que o incapacita 

ou o minimiza perante outras pessoas saudáveis, influencia, recorrentemente, sua 

capacidade de consentir de modo completo e irrestrito. 

Assim, após a constatação da capacidade do paciente na tomada de 

decisão, depois de se conferir que a informação foi repassada clara, direta e 

compreensivelmente, é necessário também que o médico constate que o possível 

consentimento por parte do paciente seja livre de qualquer invalidade do ato jurídico, 

se esse consentimento foi dado espontânea, livre, voluntariamente e isento de 

qualquer influência externa ou negativa.  

Carlos Alberto Silva29, ao expor acerca da possibilidade de intervenção de 

meios externos ou negativos na tomada de decisão por parte do paciente, identifica 

três aspectos nessa ingerência: persuasão, manipulação propriamente dita e coação. 

A persuasão se verifica quando o paciente é exposto a uma situação em 

que o profissional não lhe concede ensejo a qualquer optação, deixando-o 

impossibilitado de efetuar seu poder de decisão ante a inexistência de qualquer outra 

                                                           
27 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento 
informado. 2. tir. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 96. 
28 FERNADES, Carolina Fernandez. PITHAN, Livia Haygert. O consentimento informado na assistência 
médica e o contrato de adesão : uma perspectiva jurídica e bioética. Revista HCPA. Porto Alegre. Vol. 
27, n. 2, (2007), p. 79. 
29 SILVA, Carlos Alberto. O consentimento informado e a responsabilidade civil do médico. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/3809/o-consentimento-informado-e-a-responsabilidade-civil-do-medico. 
Acesso em 30 de mai de 2019. 
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escolha minimamente aceitável por parte do médico. É a exposição de informação 

orquestrada de modo tal que o paciente não vê qualquer outra saída, a não ser aceitar 

todas as decisões tomadas pelo profissional da saúde, que, conscientemente, age de 

acordo com as próprias convicções e não respeita a vontade de seu cliente. 

Na manipulação propriamente dita, o médico, que é o detentor do 

conhecimento técnico e possuidor das técnicas e práticas mais adequadas a cada 

situação, influência de tal modo que a decisão do paciente não seria outra a não ser 

aceitar aquela que o médico indicou de maneira tão “despretensiosa” e 

completamente desprovida de qualquer intenção de influenciar direta e incisivamente 

na decisão do paciente, que deveria ser o elemento de recepção de informação de 

maneira clara e explícita, sem qualquer motivação por parte do médico, para estar 

plenamente capacitado a uma tomada de decisão individual, pessoal e segura. 

Por fim, a coação, que possui como principal característica a ameaça, 

explícita ou implicitamente, por parte do médico, que é passível de usar meios e 

palavras que causem medo. Aqui, se ressalta, o consentimento é uma aceitação 

revogável a qualquer momento, a qualquer instante, expressando a autonomia do 

paciente e não a vontade do profissional.  

 

2.4 DAS EXCEÇÕES 

 

É dever do profissional informar ao paciente acerca de toda a sua 

enfermidade, envolvendo os riscos, tratamentos e até os cuidados que devem ser 

tomados após o início ou a realização do procedimento, porém, existem ressalvas que 

eximem o médico da obrigação de informar. 

É direito do paciente e compromisso do médico a informação ampla, 

objetiva, clara e compreensível, consubstanciado no Código de Defesa do 

Consumidor, no Código de Ética Médica e na própria Constituição Federal, contudo, 

há casos em que essa obrigação é mitigada em razão de necessidades por demais 

peculiares. 

O tratamento de emergência, em que o paciente está em situação extrema 

e necessita urgentemente de atendimento médico, sem o qual poderia sucumbir ou 

não conseguir recuperar-se de uma sequela maior, dispensa o profissional da 

obtenção do consentimento desse paciente, inclusive, essa dispensa é prevista pelo 

Código Penal, que preconiza não haver crime de constrangimento no caso de 
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intervenção médica praticada sem o consentimento do paciente ou seu representante 

legal quando é justificada por iminente perigo de vida. 

A própria rapidez e a presteza da atuação do médico para a manutenção 

ou recuperação do bem-estar do paciente já seriam, por si, pretexto suficiente para 

isentar o profissional de qualquer responsabilidade pela falta de aceitação do 

atendimento por parte do enfermo. 

Há casos, também, em que o médico, já conhecedor da personalidade e 

capacidade de seu assistido, acredita que a informação seria danosa ao bom 

andamento e equilíbrio desse paciente, que o cumprimento do dever de informá-lo 

traria bem mais prejuízos do que benefícios, é o privilégio terapêutico, garantido pelo 

Código de Ética Médica que autoriza a não-informação nos momentos em que tal 

comunicação transfira danos ao enfermo, sendo indicado que o médico faça a 

comunicação do cuidado e terapêutica a ser adotada ao representante legal desse 

paciente, sem, contudo, incorrer na quebra de sigilo ou desrespeito à privacidade e 

individualidade que reveste a relação médico e paciente. 

O privilégio terapêutico não é uma decisão tomada por apenas um 

profissional, e sim, ela é uma decisão que é tomada com os demais médicos que 

acompanham o enfermo e deve ser documentada, maneira a registrar que tal decisão 

foi tomada em prol do paciente. 

Outro aspecto que também escusa o médico da obtenção do 

consentimento informado é o tratamento compulsório, que acontece nos casos em 

que o paciente é acometido por uma enfermidade que traga riscos à saúde da 

comunidade, onde o médico encontra dispensa da aceitação do tratamento pelo 

paciente, levando em consideração o fato de que o bem maior a ser protegido é o 

bem-estar da coletividade, reforçado pelo previsto no Código Civil em que existe o 

detrimento da vontade individual quando se prestigia a coletividade. 

Importa ressaltar aqui a noção de que os princípios da liberdade e 

autodeterminação também são subjugados quando está envolvida coletividade, para 

se cuidar do bem maior. 

Ainda que o ensaio ora relatado esteja focado no consentimento informado 

dado pelo paciente, que possui tempo, meios e capacidade de receber a informação 

por parte do profissional que o assiste, é de ótimo tom lembrar que a Medicina não é 

uma ciência exata e jamais será capaz de fornecer dados certos e limitados. O próprio 
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corpo humano guarda em si inúmeros dispositivos que não correspondem, 

homogeneamente, às mais distintas terapias e procedimentos. 

Com suporte nesta premissa, há mais duas circunstâncias em que o 

médico dispensará a aceitação e anuência do paciente ao tratamento ou 

procedimento proposto. Um deles envolve a religiosidade do paciente, notadamente, 

se esse professar pertencer ao segmento confessional de Testemunha de Jeová, em 

que a transfusão de hemocomponentes é uma verdadeira afronta aos seus fiéis e, 

também, quando existe, durante o tratamento ou procedimento médico, que foi 

devidamente aceito, uma chamada intercorrência, que, na linguagem médica, significa 

situações em que a necessidade de atendimento, por urgência ou emergência, não 

seriam adiadas ou proteladas. 

As intercorrências afloram a qualquer momento, antes ou durante 

procedimentos cirúrgicos, no decurso da administração de medicamentos ou 

tratamento com antibióticos. É uma resposta inesperada do corpo, uma situação de 

previsibilidade difícil, um momento crítico em que o paciente não possui qualquer 

possibilidade de entender, avaliar e consentir com as manobras que lhe serão 

aplicadas. O médico apenas cumpre o seu juramento hipocrático e não se omite da 

prestação do socorro. 

Nem sempre é obtido consentimento do paciente, e os médicos deparam, 

também, o dissentimento, que é o exercício da recusa, por parte do paciente, em 

acolher o tratamento que lhe é oferecido. Após receber todas as informações por parte 

do médico, sendo capaz de compreender todos os riscos envolvidos na sua decisão, 

caso o paciente se recuse a realizar o tratamento, o médico tem o dever de respeitar 

sua vontade e autonomia, desde que seja amplamente documentada, justificada, e 

demonstrado que o paciente esteja firmemente convencido e decidido a não receber 

a terapêutica oferecida. 

Aqui não cabe a presunção de entendimento, é mister que o médico 

confirme que o paciente foi capaz de absorver e digerir toda a informação necessária 

e adequada ao seu quadro clínico. É um entendimento inequívoco, com vistas a 

assegurar que haja irrestrito respeito aos direitos do paciente e segurança jurídica no 

cumprimento da obrigação por parte do médico que possui responsabilidade junto a 

ele. 
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3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA  

 

Desde a idade mais remota, o homem luta contra os mais diferentes 

diversificados problemas de saúde na busca de instrumentos e meios de 

restabelecimento e manutenção de sua integridade física e própria vida. Antigamente, 

era envolta em misticismo, em deuses que detinham o poder da cura, e, com isso, se 

reforça a ultrapassada ideia de que o médico era um verdadeiro mago que era dotado 

de poderes curativos.  

O estudo trará para análise a aplicação da Responsabilidade Civil na esfera 

privada das relações entre pacientes e profissionais médicos, demonstrando as 

modalidades de atendimento e os limites existentes na prática da Medicina. O atual 

cenário das práticas médicas que envolve novas tecnologias, possibilidades e 

especialidades, exige, também, o entrelaçamento com o conceito de 

responsabilidade, segurança do paciente e até certificações por parte das instituições 

responsáveis pela regulação de tais exercícios, como conselhos de Medicina.  

A Responsabilidade Civil, de maneira ampla, consiste no instituto jurídico 

que obriga a reparação de danos causados a outrem, se preenchidos os pressupostos 

de ação ou omissão, dano em si e o nexo de causalidade. É regulado pelo Código 

Civil, em seu art. 927. Assim, a Responsabilidade Civil de um profissional da saúde, 

no exercício da sua profissão, recai quando a sua ação ou omissão causa dano, de 

ordem material ou moral, a outrem, criando, assim, a obrigação de reparar esses 

prejuízos.  

A palavra responsabilidade, para Carlos Roberto Gonçalves30, possui 

origem na raiz latina spondeo, ou seja, exprime a ideia de restauração, de reparação 

pelo dano causado e de restauração do equilíbrio moral e patrimonial. Já para Rui 

Stoco31, a noção de responsabilidade vem do latim respondere, ou seja, resposta ou 

responsabilização pelos atos, o que na sociedade humana reflete o conceito de justiça 

ao grupo, algo inarredável da natureza humana.  

                                                           
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 17 ed., São Paulo: Editora Saraiva. 2016, 
p. 41. 
31 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 10. ed., rev., atual. e reform., com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. 2014. 2.494 
p., p 117. 
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Sérgio Cavalieri32 entende que a responsabilidade civil é um dever jurídico 

sucessivo, decorrente de uma afronta de uma obrigação, o dever jurídico originário, 

ou seja, o profissional prestador de serviços, no momento em que o faz, assume uma 

obrigação, a assunção da responsabilidade de indenização nos casos de 

descumprimento de sua obrigação ou dos danos e prejuízos causados por sua ação; 

assim, o profissional, ao descumprir seu dever de informar ou informar de maneira 

incompleta ou ininteligível, estaria descumprindo sua obrigação na relação contratual 

existente entre ele e seu paciente. 

Maria Helena Diniz33 assevera que a responsabilidade possui natureza 

compensatória, na medida em que ela abrange a reparação ou indenização, o que 

demonstra a dupla função da responsabilidade, qual seja, a garantia do direito da 

vítima, dando-lhe segurança e, também, a sanção imposta ao agente causador do 

dano, o que desestimula a repetição do feito e ocasiona um aspecto pedagógico a 

todo o grupo social. 

A ação médica que enseja a Responsabilidade Civil advém de dolo ou 

culpa, quando essa for resultado de negligência, imprudência ou imperícia do 

profissional envolvido, e, nesses últimos casos, a responsabilidade do profissional é 

considerada responsabilidade subjetiva, ou seja, torna-se obrigatória a comprovação 

da culpa do profissional. Importa ressaltar que este estudo traz como foco a obrigação 

e o dever de informar por parte do profissional, que, na prática, se ausente da relação 

médico-paciente, configuraria uma negligência por parte do médico, que age de 

maneira omissa ante os seus deveres éticos com o paciente. 

Essa transparência e abertura entre esses personagens traz grandes 

vantagens para as partes, inclusive fazendo parte do Código de Ética Médica que 

conduz e delimita as obrigações, deveres e direitos do profissional, em que as partes 

complementam o saber um do outro a fim de se atingir o objetivo comum: a melhora 

do quadro clínico do paciente. E nessa comunhão de vontades, resta assegurado ao 

paciente o respeito ao seu arbítrio no que tange às decisões acerca de seu corpo, 

saúde e vida. 

                                                           
32 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 20 
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora 
Saraiva. 22 ed., v. 7, 2008. p. 8. 



38 

 

A reponsabilidade do médico reside justamente na informação. Havendo o 

justo e correto consentimento do paciente, não haveria o que se falar em 

responsabilidade do profissional, pois, havendo o seu chamamento à lide, os 

documentos necessários para a prova dessa informação já seriam suficientes 

naqueles casos em que não há descaradamente atos lesivos a honra, imagem ou 

patrimônio do paciente, ou seja, aqueles que envolvem imperícia, negligência ou 

imprudência do profissional. Nesse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul (TJRS)34, já dispôs:  

 

Omitindo-se o profissional do seu dever de informar, atrai para si a 
responsabilidade indenizatória que, ante o risco inerente da atividade, antes 
não tinha. É de se destacar que em casos de urgência ou então de atuação 
42 compulsória do profissional o consentimento informado ou esclarecido é 
dispensado. (TJRS – Apelação Cível Nº 70053664603, 9° Câmara Cível, 
Caxias do Sul. Relator: Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. 
Julgado em 10/04/2013).   

 

Para André Pereira35, a autodeterminação exercida pelo paciente implica 

não só a aceitação ou recusa de determinado ato, mas sim a análise de todas as 

informações fornecidas pelo profissional, capacitando-o a assumir uma posição de par 

igual na relação entre médico e paciente, tornando-o um sujeito de direitos e, como 

tal, capacitando-o a exigir que esses mesmos direitos sejam rigorosamente 

respeitados. 

Em se falando de responsabilidade civil, o Código Civil Brasileiro, Lei nº 

10.406/2002, já estabelece em seu artigo 15 a impossibilidade de constrangimento e 

submissão à realização de tratamento médico ou procedimento cirúrgico, portanto, é 

necessário que o paciente autorize os procedimentos ou atos a serem executados em 

seu corpo. E como o paciente, nessa composição, ganha a posição de consumidor 

dos serviços prestados pelo profissional, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 

8.078/1990 também alude, em seu artigo 14, a inexorável responsabilidade pelo 

fornecimento das informações de forma insuficiente ou inadequada, levando em 

consideração o desconhecimento técnico por parte do paciente. 

                                                           
34 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação civil n. 70053664603 RS. 9ª Câmara Cível. 
Responsabilidade civil, erro médico, cirurgia plástica. Apelante: Nobre Seguradora do Brasil e Rafael 
Amadeu Milani. Apelado: Tamara Fabrícia de Lima. Relator: DESª Iris Helena Medeiros Nogueira, 
Porto Alegre, Julgado em 10 abr. 2013. Disponível em: https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112763528/apelacao-civel-ac-70053664603-rs/inteiro-teor-
112763538?ref=juris-tabs. Acesso em: 17 mar. 2018.  
35 PEREIRA, André Gonçalo Dias, Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica, Coimbra, 
2015, p. 53. 
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3.1 DA INFORMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO PACIENTE-

CONSUMIDOR 

 

Consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação 

é um reflexo do direito de proteção constitucional, assegurando uma existência digna 

aos cidadãos que necessitam dos serviços de um fornecedor. Essa transparência na 

relação é um dos pilares de sustentação de todo o sistema de proteção do 

consumidor, e que, de acordo com Rizzato36, um princípio fundamental do próprio 

Código. 

A legislação determina que a informação a ser repassada deve ser clara e 

adequada, suficiente e de completo entendimento por parte do paciente-consumidor, 

em acordo com suas características e conhecimento, evitando uma linguagem 

exclusiva ou excessivamente técnica. No entendimento do ex-ministro Aguiar Júnior, 

os esclarecimentos devem ser realizados de modo que atinjam seu objetivo, que é de 

compreensão, possibilitando ao paciente a decisão de condução ante a mazela e 

sobre o tratamento recomendado ou da cirurgia proposta. 

Os critérios a serem observados nessa relação entre médico-fornecedor e 

paciente-consumidor são objetivos e subjetivos, conforme entendimento de Hildegard 

Giostri37, que afirma que o critério objetivo é preenchido conforme a periculosidade do 

evento, que, em se tratando de saúde e preservação da vida, é inerente ao próprio 

ato médico e, no outro polo, o do critério subjetivo, pois, ao se passar a informação, o 

paciente-consumidor deve estar preparado para quaisquer adversidades provenientes 

da intervenção medicamentosa ou cirúrgica, ou seja, ele não será pego de surpresa 

no caso de alguma ocorrência desfavorável ao seu quadro, e este é um importante 

critério a ser observado pelos profissionais médicos-fornecedores. 

Em função da abordagem da relação médico-paciente como uma 

verdadeira relação consumerista, já existe uma vasta gama de julgados que indicam 

o entendimento de que o dever de informação deve ser o mais amplo possível, 

                                                           
36 NUNES, Luis Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 125 
37 GIOSTRI, Hildegard Taggesel. Algumas reflexões sobre as obrigações de meio e de resultado na 
avaliação da responsabilidade médica. Argumenta Journal Law, Jacarezinho - PR, n. 1, p. 35-50, 
jan. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: 
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/3. Acesso em: 01 fev. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/10.35356/argumenta.v1i1.3. 
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envolvendo todos os riscos inerentes ao tratamento e mais, que o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ganha cada vez mais espaço no sistema judiciário, 

como prova do devido exercício do direito do paciente e obrigação do médico.  

Hoc auxiliam, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de 

legislação específica acerca da obrigação de informar por parte do profissional, 

porém, não retira essa responsabilidade como meio de garantia do exercício do direito 

à liberdade do paciente. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. INADIMPLEMENTO DO DEVER 
DE INFORMAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE 
CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. OFENSA AO DIREITO 
À AUTODETERMINAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 
CONFIGURAÇÃO. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil 
decorrente da inobservância do dever de informação (falta ou deficiência) 
acerca de procedimento cirúrgico implementado em tratamento 
neurocirúrgico, que compromete o denominado consentimento informado - 
manifestação do direito fundamental de autodeterminação do paciente. 
Registre-se que, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma 
que imponha o consentimento escrito do paciente, expresso em documento 
assinado. Diante da inexistência de legislação específica para 
regulamentação do dever de informação e do direito ao consentimento livre e 
informado na relação médico-paciente, o Código de Defesa do Consumidor é 
o diploma que reúne as regras capazes de proteger o sujeito em estado de 
vulnerabilidade e hipossuficiência, a partir de uma visão da relação contratual, 
com prevalência do interesse social. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 
6º, III, do CDC, caracterizada a relação de consumo, o dever de informar pode 
assumir caráter de direito básico, principal, denominado pela doutrina como 
dever instrumental, de conduta, dever de proteção ou deveres de tutela. Além 
disso, no âmbito do direito do consumidor, serão indenizados os danos 
causados por produto ou serviço defeituoso. A ausência do consentimento 
informado será considerada defeito tendo em vista a "falta ou insuficiência de 
instruções sobre a correta utilização do produto ou serviço, bem como sobre 
riscos por ele ensejados". A falta de segurança pode decorrer da falta de 
informação da periculosidade de serviço que o consumidor não tenha sido 
advertido dos riscos a serem suportados. Nesse rumo de ideias, de extrema 
importância esclarecer que o dano indenizável, não é o dano físico, a piora 
nas condições físicas ou neurológicas do paciente. Todavia, este dano, 
embora não possa ser atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido 
evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria 
que o paciente não se submetesse ao procedimento. O dano indenizável é, 
na verdade, a violação da autodeterminação do paciente que não pôde 
escolher livremente submeter-se ou não ao risco previsível. Deste modo, 
pelos critérios tradicionais dos regimes de responsabilidade civil, a violação 
dos deveres informativos dos médicos seria caracterizada como 
responsabilidade extracontratual. REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro 
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. 
Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018. 

 

A literatura acerca do dever de informação por parte do médico é incisiva 

ao se pontuar que a consequência do exercício desse direito é justamente a 

possibilidade de escolha do paciente, visto que esse arbítrio somente pode ser 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1540580
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concretizado se o paciente tiver em mãos todas as informações necessárias que o 

habilitem à tomada de decisão, dessa forma, a informação serve de instrumento para 

a escolha do paciente, que exerce sua autonomia de vontade, direito fundamental à 

liberdade. 

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria 

objetiva na busca da responsabilização dos fornecedores de produtos e prestadores 

de serviços, expondo claramente que tal responsabilidade independe de culpa ou 

dolo, porém, a exceção constante na legislação faz referência ao profissional liberal 

que presta serviços, e onde os profissionais médicos se enquadram, que somente 

responderiam pelo dano mediante a prova da culpa, a responsabilidade subjetiva.   

E se, em regra, a responsabilidade civil do médico encontra amparo na 

teoria da responsabilidade subjetiva, para Jurandir Sebastião38, em sede de culpa 

provada, cabe à vítima demonstrar a conduta imprópria do causador do dano a fim de 

obrigá-lo à reparação por tais danos, assim é a conduta do agente causador, praticada 

com imperícia, imprudência ou negligência que caracteriza sua responsabilidade pelo 

dano sofrido pelo paciente. 

Ressalte-se que a Constituição Federal destaca a responsabilidade 

objetiva dos prestadores de serviços em geral, incluindo as pessoas jurídicas de 

Direito público ou privado, o que engloba as instituições hospitalares, clínicas e afins, 

que possuem a prerrogativa de acionar regressivamente aquele que causou o dano 

diretamente, que será avaliada mediante a verificação de sua culpa.  

Destarte, os profissionais médicos apenas encontrariam a 

responsabilidade civil após a prova de qualquer das circunstâncias de culpa, quais 

sejam: imprudência, imperícia ou negligência, que, por sua vez, englobam a falta do 

cumprimento do dever de informar. Rui Stoco39 aduz que, se não houve o 

compartilhamento da informação com o paciente, ou essa se deu de forma precária, 

de modo a não habilitar o mesmo à sua autodeterminação, pode surgir a obrigação 

de reparação de um dano, se esse ocorrer. 

Percebe-se, pelas palavras de Rui Stoco, que tanto na inexistência quanto 

na deficiência das informações prestadas, haverá a afronta ao princípio da autonomia 

                                                           
38 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade médica: civil, criminal e ética: comentários, referências 
ao direito positivo aplicável à doutrina e à jurisprudência. 3 ed., rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: 
Editora Del Rey, 2003. 450 p., p. 37. 
39 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 10. ed., rev., atual. e reform., com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. 2014. 2.494 p. 
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de vontade e uma violação dos preceitos contidos no Código de Ética Médica, fatos 

que podem motivar a responsabilização do médico se houver configuração do dano, 

e como prova constitutiva do repasse dessas informações, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido se torna cada vez mais elemento imprescindível na prova de que 

a informação foi repassada a contento ao paciente, ainda que o documento em si não 

guarde toda a plenitude daquilo que rege a relação de confiança que o paciente 

deposita no profissional que o assiste. 

Até mesmo antes da publicação do Código de Ética Médica, já havia um 

certo direcionamento dos profissionais médicos e na doutrina para que houvesse o 

devido registro de toda a evolução do paciente, o que envolvia também, as provas de 

que as informações haviam sido repassadas ao paciente ou seu responsável e que 

as partes haviam entendido e aceito todas as informações repassadas pelo 

profissional e suas indicações terapêuticas. 

 

3.2 DA NATUREZA CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO MÉDICA 

 

Enquadrar a responsabilidade civil do médico como uma obrigação de 

resultado, como é o caso das cirurgias plásticas tão populares e banalizadas pela 

sociedade, é quase desumano. Existem fatores que fogem à competência do 

profissional, tais como reações orgânicas do paciente, seu cumprimento às 

recomendações dadas pelo profissional, a evolução de certas enfermidades, entre 

outros fatores. 

Como dito anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ divulgou 

dados acerca das ações judiciais que versam sobre erro médico, mas se faz 

necessário ressaltar que esse Tribunal é uma corte especial e, portanto, nem todas 

as ações judiciais chegam a ser apreciadas por ela, em média, apenas 1% (um por 

cento) do total de processos judiciais é enviado para sua análise. 

De acordo com dados extraídos da Sociedade Brasileira de Direito Médico 

e Bioética - ANADEM, desse percentual, encontram-se 358 (trezentas e cinquenta e 

oito) decisões do Superior Tribunal de Justiça, seja em recursos especiais, em 

agravos de instrumento ou em agravos regimentais de agravos de instrumento, 

versando sobre Erro Médico e Danos Morais, além das incontáveis ações junto aos 

Tribunais de Justiça de cada Estado. 
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Tal fato, somado ao que se registra junto aos conselhos regionais de 

Medicina de cada Estado, em que também existe uma explícita ampliação de 

processos administrativos abertos por denúncias contra médicos, chama a atenção 

para um dado alarmante: a banalização de processos judiciais em face dos 

profissionais médicos por suposto erro médico. 

Com a relação médico x paciente x instituição médico-hospitalar criada, 

torna-se necessário que haja a garantia da segurança para todos os participantes 

dessa, independente de qual posição assuma. É necessário que haja preliminarmente 

uma separação daquilo que é responsabilidade do que é obrigação. O profissional não 

pode assumir a obrigação de dar ou encontrar a cura. Ele assume, sim, a obrigação 

de informação, de busca de melhoria ou completo restabelecimento, minimizar, 

controlar ou extinguir a dor da enfermidade, mas, em hipótese alguma, pode garantir 

êxito na sua busca. 

Para tal, ele vai agir com ética, respeito, ser vigilante e assumir 

responsabilidade sobre aquele que dele depende, e por ele está assistido. O médico 

faz um juramento quando de sua formação acadêmica e desse juramento, ressalta-

se: 

A saúde dos meus pacientes será a minha primeira 
preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei, a todo 
custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus 
colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas, 
nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus 
pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua 
concepção. (grifou-se). 

 

O crescimento dessas situações em que existem supostos erros médicos 

ocorre proporcionalmente ao crescimento do número de cirurgias havidas no País, o 

que sucede pelo aumento de prestadores de saúde, sejam médicos ou instituições 

médico-hospitalares, ao avanço da Medicina como ciência e da tecnologia, pela 

diminuição dos custos de uma cirurgia e até pela disponibilidade de operadoras de 

saúde existentes pelo País, cuja operacionalidade é regulada pela ANS - Agência 

Nacional de Saúde. 

Notadamente, o estudo levantado pela Sociedade Brasileira de Direito 

Médico e Bioética - ANADEM demonstra que as especialidades que mais registram 

ocorrência são as de cirurgia plástica e obstetrícia, tal qual ocorre nos hospitais e 

clínicas em relação ao número de atendimentos de tais especialidades.  
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Além disso, a denominação “erro médico” é mal-empregada, sendo 

confundida com o resultado inesperado ou mau resultado. Erro médico, em si, gera a 

responsabilidade pelo agente, que se obriga à reparação do dano causado, caso haja 

o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade, a saber, ação ou omissão, 

dano e nexo de causalidade. Possui no ordenamento jurídico a legislação correlata e 

é cabível de ação de reparação de danos na esfera judicial.  

Assim, em não havendo a obrigação da responsabilidade frente a 

inexistência de um dano, não há que se falar em ressarcimento, pois, não e concretiza 

ou recompensa aquilo que não sofreu danos. E esse enquadramento envolve também 

o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou 

omissão, dano e nexo causal.  

Há ainda o segundo requisito a ser preenchido para que haja a 

aplicabilidade da responsabilidade civil do profissional, que é a identificação do dano. 

Sim, pois, a alegação de dano genérico não pode, nem poderia, ser aceita como fato 

jurídico, pois, assim, seria mais uma aventura jurídica do que uma ação que exige 

reparação em si. 

Essa identificação, que envolve desde a origem do dano, passando pelos 

seus efeitos e chegando até a quantificação e valoração pecuniária do dano sofrido e 

a obrigação de reparação pelo dano causado, também é elemento necessário para 

que haja uma aplicação minimamente adequada àquilo que foi levantado pelo autor 

da ação. Já o mau resultado ou o resultado inesperado se dá quando, em se tratando 

de uma moléstia que acometa um paciente ou ente familiar, o médico não assume a 

garantia de cura da enfermidade ou o pleno reestabelecimento do paciente. 

Importante é ressaltar que os tratamentos médicos de saúde são obrigações de meio, 

e não obrigações de resultado. 

E, nesse ponto, o estudo tenta demonstrar que, ainda que haja a obrigação 

de resultado, como é o caso da cirurgia plástica embelezadora, as reações orgânicas 

de cada paciente, a observância aos cuidados recomendados pelo médico 

responsável e outras causas de cunho subjetivo devem ser observadas quando da 

sentença que determina a responsabilidade civil do profissional ou da instituição 

médico-hospitalar que prestou o serviço. 

Quando se fala em pressupostos da responsabilidade civil, convém que se 

conceitue tais elementos, ainda que de modo genérico, como uma análise minuciosa 

do art. 186 do Código Civil. Especificamente na área da saúde, seara deste texto 
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dissertativo, a ação ou omissão é caracterizada pela violação ao direito à vida, que 

seria a morte do paciente, e ainda, a violação à integridade física do paciente, a lesão 

corporal. Assim, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal, encontraríamos 

embasamento jurídico para a devida condenação e consequente punição ao agente 

causador de ambas as violações, que, no caso, seria o profissional que prestou 

atendimento ao paciente. 

A vontade ou voluntariedade do agente é condição sine qua non, quer seja 

dada de maneira positiva, que é a ação, quer seja dada negativamente, isto é, por 

omissão, mas, ambos os tipos envolvem a consciência do agente. 

Já o dano pode ser físico, moral ou ainda econômico. De Maria Helena 

Diniz40, transcreve-se a ideia de que o dano é um dos pressupostos da 

responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá haver ação 

de indenização sem a existência de um prejuízo. Só haverá responsabilidade civil se 

houver um dano a reparar, sendo imprescindível a prova real e concreta dessa lesão. 

Para que haja pagamento da indenização pleiteada, é necessário comprovar a 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundado não na índole dos direitos 

subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica. O dano é uma lesão a um bem 

ou a um interesse de outrem que possui segurança e proteção jurídica. Se for uma 

lesão patrimonial, trata-se de um dano material e, se for uma lesão extrapatrimonial 

ou que não é ligada a uma coisa, é denominado dano moral. 

O amparo à indenização por dano moral ou material é encontrado também 

na Constituição Federal. O dano moral, em si, possui a imaterialidade como principal 

alcance. Não está vinculado ao plano concreto, pois a materialidade do dano é 

presumida no ato da sentença, em que o magistrado valora a extensão do dano sofrido 

e estipula uma compensação que acredita ser compatível com tal extensão. Para 

Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 359), dano moral é o que atinge o ofendido como 

pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da 

personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome etc., 

como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao 

lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 

Existem ainda doutrinadores, como Yussef Said Cahali41, que não 

consideram o dano como a lesão em si, e sim, os efeitos que essa lesão causou ao 

                                                           
40 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 7. São Paulo: Saraiva, 2007, p 59. 
41 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 20. 
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agente que sofre o dano. Ex positis, considera-se que o dano moral envolve sofrimento 

e constrangimento, é a vinculação de sentimentos negativos experimentada pelo 

agente que sofre o dano, capaz de gerar um dever de reparar por parte do agente 

causador. 

Para o autor, dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, 

a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os 

demais sagrados afetos, classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva 

do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral, que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, 

tristeza etc.). 

O dano é essencial para que haja o instituto da responsabilidade, é de 

existência necessária. O dano não é apenas o fato constitutivo do direito, ele precisa 

estar atrelado aos demais pressupostos e, ainda, é elemento determinante da 

obrigação de reparar outrem, pois, sem dano, não há que se falar em 

responsabilidade, como acentua Cavalieri42. 

Sem dano, é possível haver responsabilidade penal, mas não há 

responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; 

enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, 

porquanto o objetivo da indenização - é consabido - é reparar o prejuízo sofrido pela 

vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, 

se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. 

E o último pressuposto verificado na análise do art. 186 do Código Civil 

acima mencionado traz o nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito entre 

a ação, ou omissão, do agente e o dano. Excetuando o instituto de culpa exclusiva da 

vítima, o agente traz para si a obrigação de reparar o dano causado e a 

responsabilidade por seus atos, sejam esses atos positivos ou negativos. 

Para que surja o dever de indenizar, é necessário, por vezes, que se 

demonstre a culpa ou dolo do agente, sua imperícia, imprudência ou negligência do 

agir ou omitir ação. A demonstração tangível de que o ato causou o dano é 

                                                           
42 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 71. 
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imprescindível para que haja a constituição do laço que correlaciona o agente e sua 

conduta (ação ou omissão) ao sujeito que sofreu os efeitos dessa conduta (dano). 

Há de se provar que a morte ou a lesão, que são as violações verificadas 

como sendo a ação do agente na área da saúde, aconteceram em decorrência da 

conduta médica, das condições oferecidas pela instituição médico-hospitalar ou foram 

uma evolução do próprio paciente, como uma reação orgânica ou de suas condições 

clínicas? 

Destarte, com a informação cada vez mais próxima do paciente, que o torna 

mais exigente e menos tolerante, a oferta cada vez maior de procedimentos e 

tecnologia capazes de suprir as mais variadas necessidades do ser humano na busca 

de sua saúde e uma falsa ilusão de que o Poder Judiciário é capaz de suprir todas os 

danos que esses mesmos pacientes acreditam terem sofrido, levam ao crescimento 

exponencial de ações judiciais que envolvem médicos, hospitais e operadoras de 

saúde. 

Por ser uma representação da vontade, o consentimento do paciente 

configura-se como um ato jurídico e, portanto, possui requisitos para sua validade. 

Pontes de Miranda43 e José de Aguiar Dias44, fortes representantes da corrente 

majoritária, defendem o argumento de que a relação entre médico e paciente é 

contratual, e que o dever de informar a que o médico é obrigado decorre da boa-fé 

objetiva, que está nas relações jurídicas mais harmônicas. Nesse mesmo sentido, 

Sanseverino45 assinala que a discussão acerca da natureza contratual da 

responsabilidade de profissionais liberais, como os médicos, é, em regra, 

efetivamente contratual, obedecendo, portanto, aos nortes elencados no Código Civil 

que impõe às partes um resguardo, durante todo o decorrer da relação contratual, os 

princípios da boa-fé e da probidade. 

Paulo Lôbo46 ministra que o direito à informação é um direito fundamental 

previsto na Constituição Federal e que regula de maneira transparente o modo da 

gestão das relações de consumo, que deve ser amparada por lealdade e legitimidade, 

com ausência de qualquer intenção ou ato de uma das partes que prejudique a parte 

                                                           
43 Tratado de Direito privado. 2 ed.,Rio de Janeiro: Borsoi, 1966, Tomo LIII, p.439. 
44 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Imprenta: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 
277. 
45 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do 
fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 199.    
46 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A informação como direito fundamental do consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, nº 37, jan. - mar. 2001, p. 65.    
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contrária. Para Antônio Efing e Mariana Neves47, em se tratando da relação entre 

médico e paciente, o dever de informar ultrapassa a simples ideia de boa fé e 

probidade, esse dever passa a ser um desdobramento da própria liberdade, 

autonomia da vontade e dignidade da pessoa humana. 

Esse é dever de cooperação entre as partes, que no caso da relação havida 

entre médico e paciente exige que as partes colaborem entre si e forneçam todas as 

informações e pratiquem todas as ações que sejam necessárias para o objetivo de 

ambas as partes seja alcançado, qual seja, a cura e o restabelecimento da saúde do 

enfermo. 

O fato de desconsiderar o dever de informação e a devida confecção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido enseja uma verdadeira quebra 

contratual, que, por parte do profissional, representa sua responsabilidade de 

reparação e indenização por eventuais danos causados ao paciente, como 

mencionado por Cláudia Marques48, que acompanha a posição de Bruno Miragem49, 

ao assinalar que, em razão da eficácia do princípio da boa-fé, a sua inobservância 

acarreta o dever de indenização. 

 

3.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO  

 

O estudo sob relato encontra justificativa na atual realidade  social e 

econômica em que a sociedade brasileira está inserida, considerando que as 

organizações privadas, especificamente aquelas que trabalham com saúde 

suplementar, ganharam destaque justamente pela deficiência apresentada pela 

esfera pública, que não consegue cumprir com as obrigações que lhe são confiadas, 

como determinado na Constituição Federal. E mais, na mesma Carta Magna, existe a 

expressa determinação de que o Estado, na forma da lei, tem o dever de promover a 

defesa do consumidor e, após a promulgação da Constituição, o Código de Defesa do 

Consumidor foi publicado e as relações entre médicos e pacientes foram elencadas 

como se se tratassem de uma mera relação de consumo.  

                                                           
47 EFING, Antônio Carlos; NEVES, Mariana Moreira. Consentimento livre e esclarecido: 
responsabilidade civil do médico pelo descumprimento do dever de informar. Revista da Faculdade 
de Direito da UFMG, 2015, n. 65, p. 72. 
48 MARQUES, Cláudia Lima - Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4 ed revista, atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 185.  
49 MIRAGEM, Bruno. Direito civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 587. 
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Assim, o paciente passou a ser o consumidor e o médico (ou instituição 

hospitalar) foi identificado como fornecedor, em obediência ao previsto no referido 

Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, houve um nivelamento do atendimento 

médico à venda de um produto, qual seja, a saúde do paciente. O profissional não 

possui o dom de garantir a saúde, a cura, a completa recuperação, e sim, ele tem o 

dever de informar, de controlar, extinguir ou minimizar os efeitos das mais variadas 

enfermidades, de buscar a cura por meio de terapia medicamentosa ou cirúrgica, mas 

sem dar a certeza de que tal busca terá êxito no fim da caminhada.  

O homem é um ser social e, portanto, precisa conviver com seus pares para 

criar laços sociais, o que é inerente à sua natureza desde os primórdios. E a vida em 

sociedade exige direitos e deveres de seus componentes. Nada mais natural, 

portanto, de que, dessa convivência, surjam conflitos e a obrigatoriedade de 

reparação desses danos. 

Na origem da responsabilidade médica, ainda na Mesopotâmia, a Medicina 

estava ligada às práticas ocultas, religiosas ou mágicas. Era um estado sobrenatural 

e o médico, dotado de poderes de cura, era um ser extraordinário. Para Kfouri Neto50, 

esse misticismo derivava da plena ignorância das doenças e enfermidades que 

acometiam os homens, conforme o  Código de Hamurábi (1790-1770 a.C.)   

No momento em que o equilíbrio necessário para uma boa convivência é 

quebrado, é necessário que as partes envolvidas sejam identificadas, o dano causado 

pela quebra seja delimitado, haja a culpa ou dolo de quem causou o dano e, por fim, 

haja a justa e devida compensação pelos prejuízos advindos do dano. 

A responsabilidade civil, entretanto, é instituto posto pelo Código Civil e, 

como anteriormente citado, é preciso que haja o preenchimento dos pressupostos 

para sua aplicação, como explica Regina Beatriz Tavares da Silva51, ao exprimir que, 

na concepção social, sempre que alguém causar um dano, deverá repará-lo, mas esta 

concepção deve ser enquadrada nos ditames jurídicos, para que efetivamente surja o 

dever de reparação. Esse enquadramento exige o preenchimento de pressupostos e 

a identificação do fundamento da responsabilidade civil. 

De maneira geral, o sistema de saúde nacional encontra-se envolto em 

verdadeira crise de valores, onde são desviadas verbas destinadas à saúde da 

                                                           
50 KFOURY NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: RT, 2001, p. 38. 
51 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Pressupostos e fundamentos da reponsabilidade civil, in 
Responsabilidade civil na área da saúde. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 8-9. 
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população, profissionais médicos são envolvidos em esquemas corruptos de 

comissionamento por parte de empresas fornecedoras de próteses e demais insumos, 

faltam equipamentos, profissionais e demais instrumentos que possibilitem ao médico 

o devido e o regular exercício de sua profissão. 

Tais eventos renovam as forças das operadoras e seguradoras de saúde e 

dos prestadores de serviços de saúde, que encontram nas falhas do Estado uma 

abertura para o oferecimento de um serviço de qualidade em troca de caras 

mensalidades e coparticipações. O Estado também assume a posição de devedor 

dessa obrigação, quando é forçosamente instado a utilizar os serviços ou materiais 

fornecidos por essas operadoras ou prestadores de serviços de saúde, quando o 

cidadão que não possui qualquer convênio com elas exige, por meio do Poder 

Judiciário, a realização de procedimentos cirúrgicos ou tratamentos não contemplados 

no sistema público de saúde. 

O verdadeiro pandemônio em que o sistema de saúde brasileiro se tornou, 

se deve, em muita parte, à omissão do Estado na distribuição e administração dos 

recursos destinados a essa esfera, o que dá azo a uma busca desenfreada por 

instituições privadas que possuem equipamentos, materiais e profissionais 

capacitados e habilitados para a prática da Medicina mais atual, menos invasiva ou 

agressiva e com melhores resultados. 

Ainda que a Medicina tenha, de maneira geral, o dever de preservar ou 

recuperar a saúde do paciente, ou seja, uma atividade de meio, o que engloba a 

prática de forma prudente e especializada na busca dos melhores meios disponíveis 

para a obtenção dessa recuperação ou manutenção, porém, sem ter jeito de garantir 

que tais meios sejam suficientes para essa vitória, existem situações em que o 

desempenho do profissional é mensurado pelo resultado de sua atuação. 

Ante a impossibilidade de se assegurar a obtenção do quadro clínico do 

paciente, os elementos que emolduram o exercício da Medicina, como a própria 

evolução da doença que acomete o enfermo, a tecnologia envolta nos materiais e 

insumos que são utilizados na busca da cura e a própria anatomia do usuário, a 

tornam uma profissão de incertezas, onde o Direito, por suas normas e resoluções, 

surge como um elemento balizador da responsabilidade que cabe ao profissional. 
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De acordo com Fachinni Neto52, o paciente, quando busca a ajuda de um 

profissional, também é uma parte interessada no processo de cura ou tratamento, 

entretanto, para que essa posição seja devidamente assumida, é necessário que esse 

paciente tome ciência de todos os cuidados que ele deve tomar, das possíveis 

consequências de cada método a ser utilizado e das complicações, em potencial, que 

cada recurso possui e que tais informações somente são repassadas pelo próprio 

profissional assistente de cada caso. E é nesse contexto que nasce a obrigação de o 

profissional informar. 

Nessa mesma linha de pensamento, Vinicius Calado53 ressalta que o 

consentimento informado, previsto no Código de Ética Médica, tem o intuito de 

preservar a saudável relação médico-paciente quando esclarece ao paciente, 

elemento com menor conhecimento técnico, todas as informações acerca do 

diagnóstico encontrado, os riscos envolvidos, possíveis alternativas de tratamento, 

reações esperadas e não esperadas e também as chances de sucesso que o 

tratamento possui, caso não haja qualquer intercorrência. Desde então, o paciente, 

por meio de sua autonomia de vontade, opta por dar continuidade ou não à terapêutica 

proposta. 

Necessário se faz relembrar que, na responsabilidade civil do médico, 

existem dois pontos primordiais: o primeiro é que nem todo mau resultado é sinônimo 

de erro médico. Muitas vezes, a consequência de algum tratamento ou procedimento 

cirúrgico advém do próprio organismo do paciente, da sua inobservância às 

recomendações feitas pelo profissional ou, ainda, da evolução natural da moléstia. O 

segundo ponto diz respeito à dificuldade que os pacientes, que se consideram vítimas 

de um ato irresponsável do médico, têm em obter e juntar provas para o ajuizamento 

de ações de natureza indenizatória, o que conduz o magistrado a ter redobrada 

prudência em sua sentença. 

Os atos do profissional são comumente questionados sob dois enfoques: o 

primeiro é a responsabilidade moral, profissional e ética que deve ser apresentada ao 

Conselho de Medicina, órgão regulamentado responsável pelos processos 

administrativos, éticos e disciplinares que envolvem os profissionais da Medicina 

                                                           
52 FACHINNI NETO, Eugênio. O maior consenso possível – O consentimento informado sob o prisma do Direito 

comparado. Revista Jurídica Luso-Brasileira, ano 2, n. 1, 2016, p. 975. 
53 CALADO, Vinícius de Negreiros. Responsabilidade civil do médico e consentimento informado na visão do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Revista Jurídica – UNICURITIBA, v. 3, n. 36, 2014, p. 262-289. 
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quando do exercício de sua função, avaliando a tecnicidade, habilidade e 

competência. E o segundo é a responsabilidade legal, arguida por meio dos tribunais 

e Poder Judiciário, em que se suscitam ações penais e civis e, dentro da 

responsabilidade legal do profissional, ele á passível de ser chamado a duas esferas 

do Poder Judiciário: a penal e a civil. 

A responsabilidade penal do médico é norteada pelo Código Penal, 

considerados somente aqueles atos devidamente descritos e enumerados na lei, não 

cabendo analogia quando da tipificação de certas condutas, sob delimitação do 

Código Penal e da Constituição Federal, que repetem a mesma redação: Não há crime 

sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 

Nos crimes contra a vida, existe uma majoração da pena, caso o delito seja 

resultante de um descumprimento de normas emanadas de um ofício, onde se 

encaixaria o instituto do erro médico, advindos de negligência, imperícia ou 

imprudência, já que o erro médico, em si, é o resultado de uma prática deficiente da 

Medicina. 

Existem os crimes dolosos, quando o profissional pratica ilícitos como 

aborto, auxílio ao suicídio, omissão de socorro, entre outros. Ressalte-se que o 

constrangimento a tratamento ou procedimento cirúrgico sem a devida autorização e 

contra a vontade do paciente, objeto deste ensaio, é considerado crime, descrito no 

artigo 146 do Código Penal. 

Já os crimes culposos possuem uma maior ocorrência entre aqueles que 

envolvem médicos e a prática da Medicina. Caso haja o resultado morte ou danos e 

lesão corporal ao enfermo, e tendo agido o profissional sem a devida cautela de sua 

profissão, incorrerá nas penas previstas no Código Penal, sem qualquer prejuízo ao 

ajuizamento de uma ação na esfera civil, a fim de ressarcimento pelos danos 

causados. Vale ressaltar que, no âmbito penal, apenas as pessoas físicas são rés, 

não comportando processos penais contra as instituições de serviços de saúde, ao 

contrário da Justiça Civil. 

Já no âmbito civil, indiscutivelmente, o enfermo detém o voto decisivo sobre 

a quais tratamentos e procedimentos cirúrgicos quer se submeter, e tal decisão 

somente é tomada após a devida fundamentação e o conhecimento pleno de qual 

moléstia seu corpo foi acometido e quais as opções de tratamento possíveis ao 

distúrbio. 
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Sendo o paciente o juiz de última instância no que tange à existência, 

somente a ele cabe o sopesamento dos riscos, benefícios e malefícios de sua decisão, 

obtidos por meio das informações e esclarecimentos realizados pelo profissional que 

assiste sua enfermidade. Esse esclarecimento é imperativo para que haja o devido 

cumprimento da obrigação do médico, que é o de informar de maneira clara e 

compreensível. 

A natureza da culpa nos atos médicos encontra-se na previsibilidade dos 

resultados desses atos. Se o resultado negativo era previsível, mas não foi 

devidamente evitado, existe a culpa por parte do profissional, que não praticou a boa 

conduta no caso. Já se o resultado negativo não era detectável, seja pelo histórico do 

paciente ou pela literatura acerca da mazela, o profissional encontra nas excludentes 

de culpabilidade uma maneira de se eximir do resultado desfavorável, como o caso 

fortuito e a força maior. 

O caso fortuito, imprevisível e estranho à vontade, é aquele processo 

inevitável e de completa ignorância das partes, como é um caso de um choque 

anafilático num paciente que não possui qualquer histórico de alergia ou intolerância 

aos componentes de determinada droga utilizada em seu tratamento. 

Já a excludente força maior encontra exemplo clássico na esterilidade 

causada pela histerectomia realizada, sem o conhecimento ou consentimento da 

mulher, no intuito de se conter uma grave hemorragia no pós-cirúrgico de um parto 

cesariano, por exemplo, em que o profissional, no seu regular exercício de manter e 

sustentar a vida de outrem, se vê obrigado a realizar para salvar a vida da parturiente, 

ou seja, é aquele ato que, se não tivesse sido praticado, poderia trazer maiores 

prejuízos à paciente ou até sua morte. 

A culpa, stricto sensu, possui três vertentes de ocorrência: a imprudência, 

a imperícia e a negligência. A característica da imprudência é a prática de atos que 

podem trazer riscos reais à saúde do paciente e que são praticados sem a devida 

justificativa, sem os cuidados necessários. A imperícia é caracterizada pela prática de 

determinados atos sem o devido conhecimento técnico, o despreparo do profissional 

na realização do feito. E, por fim, a negligência, que é a omissão e a inobservância de 

normas e recomendações reconhecidas pela comunidade médica e, especialmente, 

pelos especialistas da área atingida pelo comportamento inadequado do profissional. 

Consoante essas classificações, o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 14, ratificar a necessária verificação de culpa no caso de responsabilidade 
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dos profissionais liberais, onde está o suposto erro médico. Dessa feita, haveria a 

aplicabilidade da equação: ação ou omissão + dano + nexo de causalidade, que 

resultaria na responsabilidade civil indenizatória. 

Importa ressaltar que a Consolidação das Leis Trabalhistas não traz a 

definição concreta do que são profissionais liberais, porém, em nota técnica exarada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, há uma menção ao Estatuto da Confederação 

Nacional das Profissões Liberais – CNPL, que conceitua como aquele profissional 

legalmente habilitado a prestar serviços de natureza técnico-científica de cunho 

profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios 

normativos de sua profissão, independentemente do vínculo da prestação de serviço. 

E mais: assegura que são profissionais pertencentes a categorias diferenciadas 

regidos por estatuto próprio, ou seja, legislação específica, inserindo-se no conceito 

de profissões regulamentadas por conselhos profissionais, fato denotativo de que o 

Código de Ética Médica é o instrumento que norteia a prática da Medicina e as 

obrigações, direitos e deveres decorrentes desse exercício. 
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4 DA IATROGENIA NO CONTEXTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA  

 

Um dos princípios fundamentais do Direito do Consumidor é o dever de 

transparência e o termo de consentimento devidamente esclarecido e consentido 

demonstra a existência ou não de defeito na prestação do serviço médico. 

Etimologicamente, a palavra iatrogenia - também conhecida como 

iatropatia, iatrogenose, iatropatogenia e psiquiatrogenose54 - tem origem do grego 

iatro, que significa médico, ou ainda, iatrons, que significa espaço onde os médicos 

realizavam consultas, guardavam seus instrumentos de trabalho ou, ainda, realizavam 

os procedimentos ,somada à expressão gen ou genos, que significa geração ou causa 

de dano. Comumente utilizada para definir os danos ou malefícios causados aos 

pacientes em atendimento ou, ainda, nas pessoas sadias por alguma ação ou omissão 

médica no exercício de sua função55. 

A palavra não é de uso comum no meio jurídico, sendo mais utilizada na 

área da saúde, porém, com o aumento significativo de demandas jurídicas em face 

dos médicos por conta de responsabilidade civil e erros médicos, iniciou-se uma 

aplicação de conceitos como a iatrogenia e erro médico nas decisões forenses56. 

In hoc sensu, Edmilson Barros Júnior ressalta que a lesão iatrogênica, 

embora possa ser fatal, é oriunda de uma intenção de beneficiar o paciente, 

considerando os princípios, normas e literatura científica médica. Assim, a iatrogenia 

resulta de um diagnóstico ou terapia corretamente aplicada57. Já Antônio Couto Filho 

e Alex Souza categorizam a iatrogenia, lato e stricto sensu, como: a lato sensu - a 

derivada de imprudência, negligência ou imperícia, e a stricto sensu é aquela 

decorrente da atuação reta e esperada do profissional58. 

                                                           
54 ROSÁRIO, Grácia. Responsabilidade Médica. Revista da Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro - EMERJ, Rio de Janeiro, v. 9, n. 36, 2006. p. 206. 
55 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Iatrogenia e Erro Médico sob o enfoque da 
Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.48. 
56 “Tal denominação apenas indica um fato, mas não contém, desde logo, qualquer qualificação nem 
está afetado de qualquer contingente interno. Não traduz um fazer não permitido, ou um não fazer 
quando devia (quod debeatur), nem contém uma referência de licitude, de ilicitude ou quinhão ou cota 
interna de aprovação ou reprovação. Não está, ainda, informado por um juízo de aprovação ou de 
reprovabilidade. Traduz apenas um acontecimento ou resultado danoso decorrente da atuação 
médica.” STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 588. 
57 BARROS JÚNIOR, Edmilson. Direito médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.78 
58 COUTO FILHO, Antônio; SOUZA, Alex. Responsabilidade civil médica e hospitalar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 31 
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No momento em que existe a contratação dos serviços profissionais 

médicos correlatos de um estabelecimento de saúde, clínica ou hospital, surge uma 

situação sui generis, como será determinada a responsabilidade civil? De maneira 

objetiva ou subjetiva? Aqui, existe a mistura das duas responsabilidades, pois, de um 

lado, a instituição responde objetivamente, porém, para tal, faz-se necessária a 

delimitação da culpa do médico que assistiu o paciente, discute-se a culpa no 

antecedente. 

O cerne da questão reside na atribuição de culpa à equipe médica: em 

quais casos as consequências danosas são consideradas fatores inevitáveis e em 

quais resultam de uma imperícia ou negligência médica? De fato, toda interferência 

estranha ao organismo é capaz de causar alguma lesão, traz algum tipo de risco, 

porém, é preciso fazer uma análise mais detalhada e demorada para sua 

determinação. 

Nalguns casos, existe uma relação direta entre o tratamento dispensado e 

a cura da enfermidade, ainda que com o conhecimento prévio de certas sequelas 

esperadas já anunciadas pela literatura e estudo científico, que melhor orientam o 

médico no custo-benefício da terapia. São aquelas ocasiões em que não é possível 

realizar o tratamento ou procedimento sem que haja uma lesão ao paciente, como é 

o caso da mastectomia, que é a extração do seio nas pessoas com câncer de mama. 

Outro exemplo comumente utilizado para exemplificar a lesão necessária 

para um bem maior é a amputação de membros em virtude de diabetes, cicatrizes 

resultantes de retiradas de carcinomas ou, ainda, os efeitos colaterais excessivamente 

penosos para os pacientes em tratamento com quimioterápicos59. São consequências 

previstas, porém inevitáveis, já que constituem o meio único possível para a busca da 

cura ou de melhor qualidade de vida ao paciente. 

Existem também as sequelas imprevisíveis, mas igualmente inevitáveis, 

como a necessidade de extirpação total de um órgão durante a realização de um 

procedimento cirúrgico, situação que também demonstra a completa ausência de 

culpa por parte do médico ou de sua equipe, visto que tal dano decorreu da própria 

enfermidade do paciente, seja de seus fatores individuais, como sensibilidade e 

alergia, seja de suas condições de reação e recuperação ao tratamento aplicado que, 

                                                           
59 NAVARRETE, Daniela Lenza. Revista Consultor Jurídico, 24 de outubro de 2006. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2006-out-24/medico_nao_alerta_paciente_risco_assume_dano. Acesso em 
13 de nov de 2019. 
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embora previsíveis, não possuem vínculo com a atuação ou a técnica empregada pelo 

médico, não havendo aqui nexo de causalidade. 

A omissão, por parte do paciente, dessas particularidades, como patologias 

ou alergias que possui, são susceptíveis de resultar em lesões consideradas 

iatrogênicas. Pela análise das anamneses feitas e coleta de informações, tem-se a 

comprovação da ciência por parte do médico sobre o quadro clínico de paciente, onde 

o dano causado decorreu do comportamento do próprio usuário do serviço. 

Com efeito, o ato iatrogênico é inerente aos procedimentos e a alguns 

tratamentos médicos, com maior ou menor grau de previsibilidade. As bases 

legislativas para a responsabilização médica estão elencadas no Código de Defesa 

do Consumidor e no Código Civil. Além do mais, o Código de Ética Médica contém 

elementos indispensáveis ao conhecimento do médico para a regular execução de 

seu ofício, na qualidade de profissional liberal60. 

Ressalte-se o argumento de que, apenas identificar um dano como 

iatrogênico não é suficiente, pois resulta  fundamental que o médico cumpra o seu 

compromisso de esclarecer fatores de riscos da terapia ou intervenção possível de 

ser utilizada pelo paciente, que, na medida do possível, mantém sua autonomia de 

escolha intocada, já que o dever de informar é inerente à execução da atividade 

médica. Especialmente, nesses casos em que o tratamento por si já traz 

consequências penosas e agressivas ao paciente, o médico deve, além de cumprir 

seu papel de informar, obter o termo de consentimento escrito e assinado pelo 

paciente ou responsável, com o intuito de resguardar as partes. 

Cabe aqui o ressalte de que as cirurgias plásticas ou estéticas em nada 

diferem dos demais procedimentos cirúrgicos regulares61, visto que, em qualquer uma 

delas, existe o risco latente de incertezas quanto ao resultado. Assim, tanto uma como 

a outra têm a possibilidade resultar em lesões iatrogênicas, especialmente os 

queloides, característica pessoal e orgânica de cada paciente e que independem da 

técnica, maestria ou conhecimento utilizado e empregado pelo médico62. 

                                                           
60 Previsão expressa no § 4.º do art. 14[1] da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, bem 
como do dispositivo do art. 951[2] do Código Civil 
61 GRAEFF-MARTINS, Joana. Cirurgia plástica estética: natureza da obrigação do cirurgião. Revista 
de Direito Privado, [s.l.], v. 37, p. 105-129, jan./mar. 2009. p. 110. 
62 “[...]  a iatrogenia da palavra é, talvez, a mais grave e ao mesmo tempo a falha médica mais 
dificilmente comprovável. É definitivamente importante que os praticantes da Medicina se dêem conta 
do enorme poder curativo ou destrutivo de suas palavras, não só porque isso pode gerar-lhes 
responsabilidade indenizatória, mas também porque as palavras podem trazer enorme bem-estar e 
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A doutrina classifica a iatrogenia em lesões previsíveis ou esperadas, 

previsíveis e inesperadas e, por fim, lesões derivadas de falha no exercício da 

profissão médica63. Subdivide-se, quanto à sua previsibilidade, em objetiva ou 

subjetiva, ressaltando que, quando objetiva, a pergunta a ser feita é: a previsibilidade 

do dano no caso concreto poderia ser exigida do homem médio considerando as 

circunstâncias concretas em que o fato aconteceu? Já a subjetividade deriva das 

condições pessoais do agente, quando o sujeito, “[...] segundo suas aptidões pessoais 

[sic] e na medida de seu poder individual”, poderia prever o resultado64. 

No tocante às lesões iatrogênicas previsíveis e esperadas, Rui Stoco 

defende o argumento de que são legitimadas pelo exercício regular do Direito, 

entendendo que a lesão foi resultante de um meio justo para um justo fim ou meio 

adequado para um fim reconhecido pela ordem estatal65. Assim, a amputação de um 

membro gangrenado não será considerada ilegítima ou ilícita, levando em conta o fato 

de que foi uma intervenção cirúrgica necessária e indispensável para a proteção do 

bem maior, como a recuperação da saúde do paciente e a manutenção de sua vida. 

A classificação das lesões previsíveis e inesperadas, ainda que com os 

constantes avanços da tecnologia e da Medicina, decorre de um erro técnico, em que 

o médico exerce sua profissão de maneira correta, utilizando, porém, uma técnica não 

adequada para o caso, ainda que tal erro seja considerado escusável, não podendo 

ser considerado ilícito ou injustificado, visto que a dinâmica médica impede o 

conhecimento a tempo e hora do emprego de novas metodologias, ressaltando, aqui, 

que o erro técnico em nada se assemelha ao erro médico, esse último decorrente de 

imperícia, imprudência ou negligência por parte do profissional. 

Impõe-se realce à impossibilidade de se evitar uma lesão iatrogênica, 

momento em que o médico deve proceder de maneira tal que minimize os danos, se 

verificados durante a execução do procedimento, que, de maneira diversa, poderiam 

                                                           
desempenhar papel decisivo na cura.” FORSTER. Nestor. Erro médico. São Leopoldo: Editora da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2002. p. 42. 
63 MORAES, Irany. Erro médico e a Justiça. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 489 
64 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal, Parte Geral, V. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, 
p. 254, apud CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Iatrogenia e Erro Médico sob o Enfoque da 
Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 5. 
65 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: 
Revista dosTribunais, 2007, p. 589. 
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acarretar a responsabilização do médico pela perda de uma chance ao não tentar 

evitar o prejuízo ao paciente66. 

Considerando que a Medicina não é uma prática exata e que as lesões 

iatrogênicas possuem características singulares quanto às reações de cada 

organismo, conformações morfológicas e outras particularidades que cada paciente 

venha a demonstrar, cabe ao médico informar acerca de todas as vantagens e 

desvantagens conhecidas da terapêutica adotada, de maneira clara, determinada e, 

preferencialmente, manifesta, visto que um dano previsível nem sempre é possível 

evitar. 

Ex positis, a responsabilidade do médico por lesões iatrogênicas não se 

confunde com erros médicos, havidos por inescusáveis, considerando a culpa ou dolo 

existente67 na conduta do profissional, que deve assentar sua atividade consoante a 

literatura científica, a autonomia de vontade do paciente e, na medida do possível, 

com a utilização das mais modernas técnicas da Medicina, afastando a culpa de 

eventual erro no trato do seu assistido, e, por conseguinte, alguma ação de cariz 

indenizatório ou punitivo por parte deste. 

Sem dúvidas, o nexo causal é uma das características da responsabilidade 

civil68 e a iatrogenia guarda em si a possibilidade de quebra dessa relação de 

causalidade, que afastaria a característica de ilicitude e o subsequente dever de 

reparar o dano causado, relacionando-o ao caso fortuito externo69, eximindo o médico 

da obrigatória indenização ao paciente quando da prova irrefutável de que a lesão se 

deu por elemento estranho à sua vontade e técnica, visto que manteve atitude 

diligente na realização da terapia. 

Assim, Edmilson Barros Júnior refere que, após a caracterização do caso 

fortuito externo, não haverá nexo de causalidade entre a conduta do profissional e a 

                                                           
66 NERILO, Lucíola. As iatrogenias no contexto da responsabilidade civil médica e do direito do 
consumidor. Âmbito Jurídico, Rio Grande, n. 143, dez. 2015. Disponível em: 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16685&revis
ta_caderno=10. Acesso em 25 de jan de 2020. 
67 FORSTER, Nestor José. Erro médico. São Leopoldo: Editora da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, 2002. p. 46. 
68 Não são suficientes, à caracterização do ato ilícito, a conduta antijurídica, a culpa ou risco e o dano. 
Fundamental, igualmente, é a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano causado a outrem. É 
preciso que os prejuízos sofridos por alguém decorram da ação ou omissão do agente contrária ao seu 
dever jurídico. Se houve a conduta, seguida de danos, mas estes não decorreram daquela, não haverá 
ato ilícito. NADER, Paulo. n. 6. ed. v. 7. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 121. 
69 SCAFF, Fernando. A iatrogenia e o nexo causal na responsabilidade civil decorrente da 
atividade médica. [s.l.: s.n.], [201?]. Disponível em: 
<http://camposscaffadvogados.com.br/public29.pdf>. Acesso em 25 de nov de 2019 
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lesão sofrida pela paciente70, demonstrando a perfeita aplicabilidade do conceito de 

iatrogenia decorrente de singularidades do próprio paciente, impossível de 

previsibilidade por parte do médico, que mantém o compromisso de informar ao 

paciente todas as vantagens, circunstâncias e efeitos já conhecidos da terapêutica 

adotada, obtendo, inequivocamente, o seu consentimento. 

O paciente tem o direito de ser informado sobre as possíveis iatrogenias 

envolvidas no seu caso e de comparar, na medida justa, as vantagens e desvantagens 

de cada uma das opções oferecidas pelo profissional, que, ciente de sua obrigação e 

dever de informar, esclarece todos os riscos inerentes à intervenção ou tratamento. 

É de relevo evidenciar que o prontuário médico, que possui todas as 

informações pessoais e clínicas necessárias do paciente, deve ser permanentemente 

atualizado, de maneira tal que o acompanhamento e a evolução de seu quadro clínico 

sejam expedientes úteis na tomada das decisões acerca das terapias disponibilizadas 

ao caso. As iatrogenias, conforme exposto, compõem elementos inerentes ao 

exercício da Medicina e, portanto, quando se trata de risco inerente não se fala mais 

em defeito no serviço prestado, salvo se ocorrerem falha médica71 e falta de 

informação, circunstância na qual o profissional responderá não pelo resultado do ato 

praticado e sim pela omissão no cumprimento de sua obrigação. 

A iatrogenia também sói ser causada pelo terceiro elemento, já que, além 

da relação formada entre o paciente e seu médico, o fornecedor de produtos de saúde 

também é sujeito a ser responsabilizado pela lesão iatrogênica. Um exemplo disso é 

o fornecimento de prótese que, após a sua correta implantação por meio de 

procedimento cirúrgico, é rejeitada pelo organismo em consequência de defeito no 

material que a compõe. 

No exemplo a que se recorreu, a culpa pelo dano iatrogênico será 

transferida ao fornecedor, caracterizando uma excludente de responsabilidade civil, 

caso essa rejeição não pudesse ter sido evitada, seja pelo uso de material 

                                                           
70 A lesão iatrogênica, equiparada ao caso fortuito externo em matéria medica, é aquela causada pelo 
atuar correto do esculápio, em absoluta observância das normas e dos princípios ditados pela ciência 
médica. Na lesão iatrogênica há evidente nexo causal, porém há carência de força jurídica capaz de 
impor a obrigação indenizatória. Uma vez que constatada uma lesão iatrogênica, implicar-se-á, 
automaticamente, a ruptura do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta médica. BARROS 
JÚNIOR, Edmilson. Direito médico: abordagem constitucional da responsabilidade médica. 2. ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2011. p.78. 
71 FACCHINI NETO, Eugênio. O maior consenso possível – o consentimento informado sob o prisma 
do direito comparado. Revista de Direito Civil Contemporâneo, [s.l.], v. 4, p. 53-105, jul./set. 2015. p. 
71. 
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devidamente registrado e autorizado pelos órgãos competentes, seja pela realização 

de exames e análises diagnósticas. 

Logo, nos casos em que exista a ruptura da causalidade entre a lesão 

iatrogênica e a conduta médica, não há que se falar em responsabilidade. In alia 

manu, o fato danoso passa pelo risco de ser considerado ato ilícito, se provado o ato 

culposo; assim, a análise pericial se faz necessária em algumas situações específicas, 

visto que o desfecho é eminentemente técnico. 

A doutrina possui duas vertentes relativas à licitude das lesões 

iatrogênicas, assim como a responsabilidade civil do médico quando de suas 

ocorrências. A primeira vertente, que possui José Maldonado como um de seus 

padrinhos, defende o ponto de vista conforme o qual a iatrogenia somente se 

consolida quando o médico, deliberadamente, causa algum dano ao paciente, visando 

a atingir um bem maior e necessário, como o caso de incontinência urinária ou 

impotência sexual quando da realização de procedimento cirúrgico na próstata, ainda 

que realizada de modo tecnicamente correto72. 

O paciente que exprima a necessidade de submissão a essa intervenção 

tem o direito de ser informado desses riscos inerentes e o direito de decidir se tal 

procedimento será ou não executado, considerando que a iatrogenia se equipara a 

uma falha escusável, resguardada pela literatura, normas e técnicas científicas 

reconhecidas, afastando a responsabilidade em decorrência do benefício da 

intervenção73. 

De modo direto, para que a iatrogenia não se torne uma carga civil a ser 

cumprida pelo médico, é necessário que haja todos os esclarecimentos necessários 

ao enfermo, incluindo as possíveis lesões a surgir, além da obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, exigível legalmente nas operacionalizações in 

anima nobili, isto é, com a participação do ser humano,  como comprovação do 

conhecimento prévio e dilucidado por parte do paciente. Outros pesquisadores da 

área, como Jerônimo Romanello Neto74, asseveram que a iatrogenia resta equiparada 

                                                           
72 FARAH, Elias. Erro médico e iatrogenia: considerações sobre seus efeitos. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 26, p. 59-97, jul./dez. 2010. p. 69 
73 Também não acarreta a responsabilidade civil do médico a “iatrogenia”, expressão usada para indicar 
o dano que é causado pelo médico, ou seja o prejuízo provocado por ato médico em pessoas sadias 
ou doentes, cujos transtornos são imprevisíveis e inesperados. GONÇALVES, Carlos. Direito civil 
brasileiro: responsabilidade civil.10. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 271 
74 A iatrogenia há tempos foi confundida com um tipo de enfermidade, pelo que alguns autores 
qualificaram-na de enfermidade iatrogênica, razão pela qual uma definição mais exemplificativa torna-
se necessária, na medida em que ela é utilizada para servir como causa excludente da 
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a uma excludente de responsabilidade, ainda que não esteja perfeitamente inserida 

no rol de excludentes de ilicitude. 

A segunda vertente mencionada encerra a possibilidade da 

responsabilidade civil do profissional na ocorrência de uma lesão iatrogênica quando 

ela tem origem numa falha de comportamento humano, em que o médico de modo 

livre e espontâneo,  e forro de qualquer vício, tomou a iniciativa de proceder de 

maneira tal, ao ponto de causar dano ao paciente, seja omissiva ou comissivamente, 

conforme leciona Adriana Maluf75.Assim, considerando a escassez de referências 

sobre a iatrogenia, interessante é a análise de julgados acerca do tema. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR. ERRO MÉDICO. IATROGENIA. 
PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO AO PACIENTE QUANTO À RETIRADA 
DOS MATERIAIS IMPLANTADOS EM SEU DEDO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AO 
DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO EVIDENCIADO (ART. 6º, III, DO 
CDC)76.  

DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL. DANOS ESTÉTICOS. 
FOTOGRAFIAS COMPROBATÓRIAS DA DEFORMIDADE IMPINGIDA À 
VÍTIMA. PREJUÍZO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ABALO 
MORAL. DOR E AFLIÇÃO ADVINDAS DA DEFORMAÇÃO CAUSADA NO 
QUINTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA. DANO 
EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO QUE, FRENTE 
ÀS PECULIARIEDADES DO CASO, DEVE SER FIXADA COM 
PARCIMÔNIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. INCONFORMISMO ACOLHIDO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. [Grifou-se]. 

 

Este retrata o evento ,de uma apelação cível interposta em face de decisão 

que julgou pela improcedência da ação de indenização por danos morais, sob a 

alegação de que após a cirurgia realizada no mínimo da sinistra, houve considerável 

diminuição da mobilidade deste dedo, além da diferença na pigmentação da pele. Em 

                                                           
responsabilidade do médico. ROMANELLO NETO, Jerônimo. Responsabilidade civil dos médicos. 
2. ed. São Paulo: Biblioteca 24horas, 2009. p. 73. 
75 iatrogenias não decorrem apenas de erros médicos, haja vista que, na literatura médica, há muitas 
fontes de iatrogenia, tais como o erro médico, a negligência, os erros de diagnóstico, os efeitos 
adversos dos remédios, bem como os efeitos colaterais de tratamentos como a radioterapia e a 
quimioterapia. MALUF, Adriana. A relação dos profissionais da área da saúde e paciente. Revista do 
Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 29, p. 35-61, jan./jun. 2012. p. 37. 
76 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 2013.007442-1. Apelante: Sidnei 
Conceição. Apelado: Antônio Custódio de Oliveira Filho. Relator: Gerson Cherem II. Santa Catarina, 30 
de junho de 2015. Diário de Justiça do Estado de Santa Catarina, Brusque, jul. 2015. Disponível em: 
< http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/212410830/andamento-doprocesso-n-2013007442-
1-apelacaocivel-24-07-2015-do-tjsc|>. Acesso em 25 de out de 2019 
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tela, a atitude negligente do médico residiu no fato de não ter explicado detalhes 

importantes acerca da intervenção realizada, que acabaram por impedir o efetivo 

tratamento médico, situação confirmada pelo próprio profissional. 

Restando evidenciadas a relação de causalidade e a conduta omissiva por 

parte do profissional, há a caracterização de culpa no caso, em que o médico foi 

condenado ao pagamento da indenização por danos estéticos e também morais. 

De outra parte, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL ERRO MÉDICO Ação de indenização por 
danos morais e materiais Autora portadora de mioma uterino, cisto no ovário 
direito e incontinência urinária Intervenção cirúrgica Alegação de retirada de 
órgão sadio e de perfuração do ureter Laudo pericial que constata ter sido 
retirado o órgão correto (ovário direito) Erro cometido na solicitação da 
cirurgia e não no procedimento. Perfuração do ureter que constitui lesão 
iatrogênica Erro médico não caracterizado Inexistência de obrigação de 
indenizar Ação improcedente - Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO. [Grifou-se]77. 

 

Aqui, o Tribunal negou provimento à apelação da paciente que alega 

diversas sequelas por conta da retirada equivocada de ovário esquerdo e da 

perfuração do ureter durante procedimento cirúrgico, entre dores, impossibilidade de 

manter relações sexuais e necessidade de cirurgias reparadoras.  

O relator entendeu que o ocorrido não passou de uma iatrogenia, visto que 

não resultou de qualquer atitude negligente, imperita ou imprudente do profissional da 

Medicina, considerando que os laudos periciais apontaram que a retirada do ovário 

esquerdo foi feita corretamente, já que, durante o procedimento, verificou a ocorrência 

de cistos. Ademais, ressaltou que a responsabilidade civil do médico é, via de regra, 

subjetiva com obrigação de meio. 

Finalizando as análises dos julgados, destaque se concede para um deles 

procedente da Câmara de Direito Privado do Estado do Ceará, tendo a relatora, Des. 

Lira Ramos de Oliveira, julgado improcedente o recurso de apelação, considerando 

não ter havido defeito na prestação do serviço e que, conforme prova pericial, a 

                                                           
77 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n° 0127092-83.2008.8.26.0000. Apelante: Simone 
Rodrigues Buscarioli. Apelado: Edward Bedetti Filho e outros. Relator: Alexandre Marcondes. São 
Paulo, 11 de nov. de 2015. Diário de Justiça do Estado de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível 
em: http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8006897 &cdForo=0&vlCaptcha=spjhu. 
Acesso em: 10 dez. 2019 
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recorrente foi acometida de reação de seu organismo, comum a certos procedimentos 

médicos, não se vislumbrando a imputação de responsabilidade ao profissional78. 

 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
HOSPITAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 
OBSERVÂNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. A IMPUTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE EXIGE A CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS 
QUE TIPIFICAM O DEVER DE INDENIZAR. ERRO MÉDICO NÃO 
VISLUMBRADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. PROVA 
PERICIAL E TESTEMUNHAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 
Trata-se de Apelação Cível em que busca a recorrente reformar a decisão a 
quo, proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou improcedente os 
pedidos indenizatórios formulados na exordial. 2. Reside a questão 
controvertida em analisar a existência, ou não, do dever da ré de reparar a 
autora em virtude de eventual falha na prestação dos seus serviços 
hospitalares, notadamente em razão de erro médico nos procedimentos 
cirúrgicos ora realizados, o que, segundo aduz a recorrente, causou abalos à 
sua saúde, fundamentando, assim, os pleitos indenizatórios. 3. O caso dos 
autos está submetido às normas do direito do consumidor, sendo objetiva a 
responsabilidade do hospital em se tratando de "serviços relacionados ao 
estabelecimento comercial" (Art. 14, caput, do CDC) e subjetiva no que tange 
à atuação de seus médicos (Art. 14, §4º do CDC), sendo a obrigação destes, 
como regra, de meio. Precedentes do STJ. 4. A inexistência de defeito na 
prestação de serviço ou a inexistência de nexo causal, bem como a ausência 
de culpa está comprovada nos autos, havendo sido afirmada 
categoricamente por prova pericial e testemunhal, e obsta a imputação de 
responsabilidade a promovida. 5. Desse modo, a decisão a quo não merece 
reforma, pois, não se vislumbra no presente caso a ocorrência de erro médico 
e nem de nexo causal entre a conduta do promovido e os danos sofridos pela 
autora. Destaca-se, ainda, que não há dano indenizável se o que 
aconteceu com a recorrente foi uma reação do seu próprio organismo, 
comum após esses procedimentos médicos. Portanto, a manutenção da 
decisão vergastada é a medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não 
provido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em 
que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito 
Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, 
por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, 
nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE 
OLIVEIRA Relatora: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA; Comarca: Assaré; Órgão 
julgador: Vara Única; Data do julgamento: 09/05/2018; Data de registro: 
09/05/2018). [Grifou-se]. 

 

Percebe-se que a iatrogenia não é oriunda de uma conduta inesperada do 

médico, podendo ser resultante desde o uso de certos medicamentos ou materiais, 

terapias ou intervenções clínicas e, também, da carga emocional ou orgânica do 

                                                           
78 CEARÁ. Tribunal de Justiça do. Apelação n° 0000338-94.2009.8.06.0040. Apelante: Sônia da Silva 
Fernandes. Apelado: Casa de Saúde Joaquim Bezerra de Farias. Relator(a): LIRA RAMOS DE 
OLIVEIRA. Ceará, 14 de mai. de 2018. Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Ceará, Ceará, 
2018. Disponível em: 
<https://esaj.tjce.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=8&nuDiario=1903&cdCaderno=2&nuSeqp
agina=122 >. Acesso em 10 de dez de 2019. 
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próprio paciente, reparando-se, é claro, para o tentâmen de minimização dos riscos, 

por meio de exames, entrevistas e anamnese do paciente. Fez-se necessária uma 

breve comparação entre a iatrogenia e o erro médico, ação ou omissão no 

desempenho da Medicina, seja por imprudência, negligência ou imperícia, um 

comportamento falho do profissional. 

Ainda que exista um resultado previsto, seja ele esperado ou não, a 

iatrogenia é correlacionada ao caso fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade 

e afastando a obrigatoriedade do profissional de ressarcir ou reparar, haja vista não 

se registar ilicitude no seu comportamento. 

 

4.1 DA ORIGEM DA RESPONSABILIDADE MÉDICA 

 

Todo estudo, principalmente quando envolve algum instituto jurídico, deve 

vir acompanhado de uma análise, mesmo que sucinta, de suas origens. Não é 

diferente quando se fala em responsabilidade civil médica, e, ainda que não se trace 

um perfil minucioso dos primórdios de sua delimitação, há de se considerar a 

importância que o exercício da Medicina assumiu à extensão da história, incluindo 

aqui, severas punições àqueles que não desempenhavam com êxito seu papel na 

sociedade. 

Inicialmente, até para uma melhor compreensão, os credos religiosos dão 

luminosidade a algumas instituições dos povos antigos, reforçados pela mixagem da 

prática da Medicina com a prática religiosa, tanto que o médico não era reconhecido 

pelo estudo do corpo humano, sua anatomia e funções, e sim por magia e 

curandeirismo, brindado pelo dom divino da cura. 

Isso, no entanto, não importa em negar a responsabilidade do galeno pelas 

lesões e danos oriundos de seu mister, visto que, em algumas civilizações, quando a 

cura não era alcançada, a carga de seu insucesso era deveras pesada. 

O primeiro documento legislativo de que se tem notícia, o Código de Ur-

Nammu já estabelecia castigos aos médicos que não logravam êxito no seu ofício, 

contendo uma escala de pagamentos devidos quando do insucesso do exercício 

médico. Já o Código de Hamurabi, bem mais conhecido, estipula que os honorários 

médicos eram proporcionais e andavam em paralelo com as punições aplicáveis, a 

depender da intervenção e graça alcançada, chegando ao ápice de amputar as mãos 
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daquele médico que não obtivesse sucesso nas cirurgias79. Aliás, as penalidades 

eram aplicadas com base no resultado - dano ou morte - independentemente da culpa 

do agente e da técnica aplicada, que, ainda que correta e indicada, no caso de morte 

do paciente, o esculápio era considerado causador do mórbido evento e deveria ser 

punido80. 

No Antigo Egito, os médicos confundiam-se até com os sacerdotes, haja 

vista sua alta posição ocupada na sociedade, e deveriam de igual maneira respeitar 

os preceitos dos escritos sagrados sob pena de serem punidos com a própria morte. 

Em Roma e Atenas antigas, o médico era aquele que curava os enfermos da estima 

de seu senhor. Ainda que ocupasse o lugar de mero escravo, pela prática bondosa, a 

sua condição poderia ser abrandada, ainda que continuasse a ser visto como res. 

Existem relatos de que o imperador Augusto, após a cura de grave doença, 

concedeu alguns benefícios aos médicos, como a dispensa de serviços públicos e 

isenções tributárias. Interessante que, na Grécia Antiga, a revelação da terapêutica e 

a cura dos enfermos ao Deus Asclépios (Esculápio, para os romanos) e, até hoje, o 

termo esculápio é utilizado para identificar o médico81. 

O Corpus Hippocratium, que deu origem ao famoso juramento, data do 

século V a.C., atribuindo a Hipócrates de Cós a observação clínica e a negação de 

justificar como “castigos divinos” o padecimento de algumas enfermidades. 

Considerado o pai da Medicina e percussor de preceitos éticos na prática da Ciência 

Médica, ainda hoje é invocado quando os recém-formados juram observância aos 

preceitos idealizados por ele. 

A Grécia também é o berço da avaliação das condições necessárias para 

se determinar a culpa do médico: o óbito do paciente e a inobservância das práticas 

já conhecidas e consolidadas da atividade, o que hoje se equipara à necessidade de 

perícia judicial a fim de se constatar a prática ilegítima e erro médico. 

Das civilizações antigas, Roma, sem dúvidas, merece maior destaque, não 

só pela importância do Direito romano ao mundo contemporâneo, mas, também, pelas 

transformações convertidas em elementos norteadores das civilizações. 

                                                           
79 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 5 ed. São Paulo; Ícone, 1989, p. 53. 
80 KFOURY NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: RT, 2001, p. 45. 
81 ROMANELLO NETO, Jerônimo. Responsabilidade civil dos médicos. 2. ed. São Paulo: Biblioteca 
24horas, 2009. p. 9. 
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Até as penalidades e a aplicação das punições foram agraciadas pela 

metodologia romana, que possuía quatro fases distintas: vingança particular ou 

privada, composição voluntária, composição legal e a repressão por parte do Estado82. 

A vingança privada consistia na justiça feita com as próprias mãos, seja pelo paciente 

ou por seus parentes, que foi bem depois regulamentada pelo Estado por meio da 

pena de Talião (olho por olho, dente por dente), fazendo surgir o princípio da 

proporcionalidade e equilíbrio entre ofensa e penalidade. 

A composição voluntária, por sua vez, trazia à cena a possibilidade de 

renúncia ao ato vingativo em troca de pecúnia, determinada pelas partes. No caso das 

partes não chegarem a um acordo, aplicava-se a pena de Talião (se amputou um 

membro, mas, não houve acordo, a pena de Talião)83. 

Na próxima etapa, a composição era observada pelo Estado, em que a 

própria lei fixava qual seria o valor a ser pago pelo ofensor ao ofendido. Era necessário 

manter a tranquilidade pública sob controle (para a fratura de um osso de um homem, 

pena de 300 asses, de um escravo, pena de 150 asses)84. E, por fim, a repressão 

passa a ser executada pelo Estado, que avoca a faculdade de repressão aos delitos. 

O Estado passa a agir não somente nos delitos cometidos contra ele, mas também 

age sobre os ilícitos penais perpetrados em face dos particulares85. Surgem 

dispositivos legais rígidos e específicos às condutas médicas, a saber, Lex Aquilia de 

Damno (século III a.C.), onde estão regulamentações acerca dos danos causados por 

médicos86. Para Ulpiano e Próculo, o exercício e prática da Medicina procedia da 

locatio conductio, ou seja, quando o médico não cumprisse sua obrigação, deveria 

responder pelo inadimplemento, seja por dolo ou culpa87.  

                                                           
82 GERARD, Paul Frédéric. Manuel élémentaire de Droit roman. Quatrième édition. Paris: Arthur. 
Rousseau, 1906, p. 391. 
83 LEI das XII Tábuas, Tábua VIII, dispositivo n.º 2. In: Código de Hamurabi. Código de Manu (livros 
oitavo e nono), Lei das doze tábuas, Supervisão editorial Jair Lot Vieira, Bauru, SP: Edipro, 2000, p. 
155. 
84 LEI das XII Tábuas, Tábua VIII, dispositivo n.º 3. In: Código de Hamurabi. Código de Manu (livros 
oitavo e nono), Lei das doze tábuas, Supervisão editorial Jair Lot Vieira, Bauru, SP: Edipro, 2000, p. 
155. 
85 CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de Direito Romano. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 304. 
86 É incontestável, entretanto, que a evolução do instituto da responsabilidade extra-contratual ou 
aquiliana se operou, no direito romano, no sentido de se introduzir o elemento subjetivo da culpa, contra 
o objetivismo do direito primitivo, expurgando-se do direito à ideia de pena, para substitui-la pela de 
reparação do dano sofrido (37 bis). LIMA, Alvino. Da culpa ao risco, p. 16. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/DominioPublico/43165/pdf/43165.pdf> Acesso em 31  jan. de 2020 
87 ITURRASPE, Jorge Mosset. Responsabilidad civil del médico. Buenos Aires: Astrea, 1985. p. 66 
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O Direito francês, responsável pelo aperfeiçoamento dos ideais romanos, 

estabeleceu alguns dos princípios gerais da responsabilidade civil, tais como o dever 

de reparação e a separação das responsabilidades penal e civil, visto que aquela é 

violada em face do Estado e essa pelo descumprimento de uma obrigação fundada 

na culpa. Ainda assim, algumas décadas ainda se passaram até que fosse 

consolidada a condenação do médico por mala práxis. O estopim para a evolução da 

responsabilidade civil médica deu-se em 1832, com a amputação de ambos os braços 

de um feto por um médico que encontrou certas dificuldades na realização do parto e 

que foi denunciado pelo Procurador Dupin, figura essencial do Tribunal de Comfront 

nesse aspecto88. 

 

4.2 DO CONSENTIMENTO INFORMADO NA DOUTRINA INTERNACIONAL  

 

A publicação do Código de Nuremberg trouxe à tona a necessidade de se 

utilizar o termo de consentimento em âmbito internacional89 e essa recomendação foi 

confirmada pela Declaração de Helsinque e utilizada na 18ª Assembleia Geral da 

Associação Médica Mundial – AMM, que dispunha: 

 

22. Em qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, cada paciente em 
potencial deve estar adequadamente informado dos objetivos, métodos, 
fontes de financiamento, quaisquer possíveis conflitos de interesse, aflições 
institucionais do pesquisador, os benefícios antecipados e riscos em potencial 
do estudo e qualquer desconforto a que possa estar vinculado. O sujeito 
deverá ser informado da liberdade de se abster de participar do estudo ou de 
retirar seu consentimento para sua participação em qualquer momento, sem 
retaliação. Após assegurar-se de que o sujeito entendeu toda a informação, 
o médico deverá então obter seu consentimento informado espontâneo, 
preferencialmente por escrito. Se o consentimento não puder ser obtido por 
escrito, o consentimento não-escrito deve ser formalmente documentado e 
testemunhado. 

23.Ao obter o consentimento informado, o pesquisador deverá dar especial 
atenção àqueles pacientes que apresentam relação de dependência com 
médico ou possam consentir na realização do estudo sob coação. Nesses 
casos, o consentimento informado deverá ser obtido por pesquisador bem-

                                                           
88 PACHECO, Newton. O Erro médico: a responsabilidade penal. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1991, p. 23. 
89 Importante ressaltar que o Tribunal Militar Internacional, após a Segunda Grande Guerra Mundial, 
processou criminosos de guerra nazista, incluindo entre eles, médicos que realizaram procedimento e 
experimentos em prisioneiros nos campos de concentração. A decisão do Tribunal, que inclui o Código 
de Nuremberg, envolve um rol com pontos que resumem aquilo que seria permitido em experimentos 
médicos envolvendo seres humanos. Há destaque para os princípios que regem a conduta ética em 
pesquisas com humanos, sendo que o primeiro desses pontos é o consentimento voluntário e 
essencial. 
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informado, não envolvido com a pesquisa e que seja totalmente independente 
deste relacionamento. 

24. Para sujeitos de pesquisa que forem legalmente incompetentes, 
incapazes física ou mentalmente de dar o consentimento ou menores 
legalmente incompetentes, o pesquisador deverá obter o consentimento 
informado do representante legalmente autorizado, de acorde com a 
legislação apropriada. Esses grupos não devem ser incluídos em pesquisas, 
a menos que sejam necessárias para promover a saúde da população 
representada e não podem, em seu lugar, ser realizadas em indivíduos 
legalmente competentes90.  
 

Embora tais discussões tenham orbitado da pesquisa médica, elas 

tomaram espaço nos tratamentos médicos e na ética profissional e esse direito do 

paciente ao consentimento informado é bastante consolidado em países como os 

Estados Unidos e outros, que compõem o Conselho da Europa, que determina, por 

meio da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, que se deve esclarecer 

quais os objetivos e a natureza da intervenção, bem como as consequências e riscos, 

possibilitando ao paciente a revogação, a qualquer momento, do seu consentimento. 

“Quando o tema é responsabilidade civil médica, temos a França como 

carro-chefe. O mesmo pode se afirmar em relação ao consentimento informado e os 

Estados Unidos”. Isto é o que expõe de maneira inequívoca Hildegard Taggesell 

Giostri91.  

Na Itália, o cardeal Elio Sgreccia evidencia que o cidadão é o primeiro 

responsável por sua vida e saúde, de sorte que nenhuma decisão é tomada sem o 

seu consentimento ou de seu representante92 e, com base nesse princípio, a doutrina 

italiana adota a ideia do consentimento informado como requisito do ato médico, como 

elemento essencial à licitude do ato terapêutico, pois a vontade deve ser realmente 

consciente93. 

                                                           
90 Declaração de Helsinque - Associação Médica Mundial - Princípios éticos para as pesquisas 
médicas em seres humanos. Adotado pela 18ª Assembleia Médica Mundial - Helsinque, Finlândia, 
junho do 1964 e emendada pela 29ª Assembleia Médica Mundial Tóquio, Japão, outubro de 1975, 35ª 
Assembleia Médica Mundial Veneza, Itália, outubro de 1983, 41ª Assembleia Médica Mundial Hong 
Kong, setembro de 1989, 48ª Assembléia Geral 
Somerset-West, África do Sul, outubro de 1996 e a 52ª Assembleia Geral Edimburgo, Escócia, 
outubro de 2000. Disponível em: 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/declaracao_de_helsinque.pdf. Acesso em: 01 fev 
2020. 
91 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade médica: as obrigações de meio e de resultado: 
avaliação, uso e adequação. Curitiba: Juruá, 2002 (Pensamento Jurídico, v. 5), p. 82. 
92 GARD, Charlie. 10 pontos para entender o caso de Charlie Gard e outros semelhantes. ACIDigital. 
Vaticano, 04 de jul de 2017. Disponível em: https://www.acidigital.com/noticias/10-pontos-para-
entender-o-caso-de-charlie-gard-e-outros-semelhantes-76951. Acesso em 02 de dez de 2019 
93 Disponível em: https://www.diritto.it/consenso-informato-profili-evolutivi-rapporto-medico-paziente/. 
Acesso em:31 jan 2020. Texto original: “Il consenso informato consiste nel diritto alla 
autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte concernenti la propria salute, ed il problema 
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Na França, Jean-Marie Hubaux94 disserta que, ao exprimir sua vontade, o 

paciente proclama seu consentimento ao tratamento ou intervenção proposta, tendo 

o consentimento como condição de validade do contrato e aprovação dos atos 

médicos na execução contratual. 

Os autores aqui citados representam alguns daqueles que versam sobre o 

consentimento livre e esclarecido. Logicamente, outros são mencionáveis,  porém, já 

se demonstra a importância que a doutrina internacional concede ao termo de 

consentimento. 

 

4.3 DO CONSENTIMENTO INFORMADO NA DOUTRINA BRASILEIRA 

 

Conforme explicitado anteriormente, a divulgação da necessidade do termo 

de consentimento esclarecido ocorreu, inicialmente, no meio médico, pela Assembleia 

da Associação Médica Mundial, e, após essa influência, os profissionais do Direito 

começaram a notar a importância desse instrumento, tendo Paulo Antonio de 

Carvalho Fortes como um dos principais expoentes dessa divulgação por meio de uma 

matéria sobre o tema publicada na Revista Bioética, em 1994 e, dois anos após, uma 

nova abordagem, dessa vez com uma linguagem mais voltada para os profissionais 

do Direito e que deu material suficiente para a publicação de “Reflexöes sobre a 

bioética e o consentimento esclarecido95”, no qual traz o seguinte: 

 

É ainda importante ressaltar que do ponto de vista ético a noção do 
consentimento esclarecido pode diferir da forma adotada pela lei e pelos 
tribunais (21). No terreno da ética ela é mais aprofundada porque não se limita 
ao simples direito à recusa, como se expressa nas normas penais brasileiras, 
Código Penal, art. 146, parágrafo 3º, I. Discorrendo a esse respeito, 
Pellegrino observa que quando a autonomia chega a ter uma acentuada 
qualidade legalista ocorre uma tendência ao minimalismo ético, restringindo-
se ao exclusivo cumprimento daquilo que é prescrito pela lei. 

                                                           
dell’informazione al malato, affinché questi possa esprimere un consenso al trattamento sanitario 
proposto, ha radici tutt’altro che recenti.” Tradução livre: “O consentimento informado consiste no 
direito de autodeterminação do paciente em relação às escolhas relacionadas à sua própria saúde, e 
o problema de informar o paciente, para que ele possa expressar consentimento com o tratamento de 
saúde proposto, tem raízes muito recentes.” 
94 HUBAUX, Jean-Marie. Les droits et obligations du patient. 2000, 255 p. BRUYLANT-
ACADEMIA, Louvain-la-Neuve. p. 79. 
95 FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Reflexöes sobre a bioética e o consentimento esclarecido. 
Revista Bioética; v. 2(2): p. 129-35, 1994. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/458/341. Acesso em: 6 dez 
2019. (21) Fortes PAC. A responsabilidade médica nos tribunais [tese]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, 1994. 
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Além da necessidade de obtenção do consentimento, Carvalho Fortes 

ressalta que tal consentimento não há de, ser obtido mediante práticas de coação 

psíquica, moral ou física, pode ser revogada a qualquer momento sem qualquer 

retaliação e mais, as informações devem ser repassadas de forma tal que o paciente 

seja capaz de compreendê-las, haja vista sua hipossuficiência técnica ao assunto. 

Outros autores que também merecem destaque na divulgação do 

consentimento como condição para a prática médica foram Clotet, Goldim e 

Francisconi, quando da publicação dos primeiros livros que versavam sobre o tema 

no Brasil, quando afirmavam que o consentimento é condição indispensável na 

relação médico e paciente à na pesquisa com seres humanos.96 

Ressalte-se o fato de que em toda a literatura existe o firme entendimento 

de que o termo de consentimento livre e esclarecido não significa  um simples 

protocolo institucional, em que as partes preenchem um questionário previamente 

elaborado com informações genéricas. Envolve, sim, a participação ativa de pessoas 

na elaboração da informação, da troca de experiências, da clareza na explanação da 

terapia proposta e quais as demais opções, dos riscos de cada uma dessas e dos 

cuidados a serem tomados, tanto pelo paciente quanto pelo médico para a diminuição 

da incidência dessas adversidades. 

Alguns autores atentam para o fato de que é necessário um tratamento com 

maior humanidade nesse momento, em que o termo paciente-cliente a ser de utilizado 

em detrimento da expressão paciente, segundo eles, o paciente é elevado à condição 

de sujeito da relação. O conceito de pessoa que espera, que se submete, é substituído 

por um ente mais valorizado, que passa a atuar ativamente na assistência97.   

Miguel Kfouri Neto também se rendeu ao tema e afirma que a doutrina do 

consentimento informado recebeu intensiva influência dos Estados Unidos, onde a 

obtenção do termo não exonera a ação do profissional, a sua responsabilidade, 

                                                           
96 CLOTET, Joaquim. GOLDIM, José Roberto (Org.); FRANCISCONI, Carlos Fernando. 
Consentimento informado e sua prática na assistência e pesquisa no Brasil. Porto Alegre: 
EDIPUCRS. 2000. p. 13. 
97 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia e 
consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: 
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.) Biodireito: ciência da vida, os novos desafios, p. 296. 
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atrelada sempre à comprovação da culpa98. Ele relata a primeira referência histórica 

ao consentimento informado, num julgamento inglês datado de 176799: 

 

Na Inglaterra, um paciente, Sr. Slater. Procurou o Dr. Baker, que atuava junto 
ao Dr. Stapleton, para dar continuidade ao tratamento de uma fratura óssea 
em sua perna. Os dois médicos, sem consultar o paciente, ao retirarem a 
bandagem, desuniram o calo ósseo, propositadamente, com o objetivo de 
utilizar um aparelho, de uso não convencional, para provocar tração durante 
o processo de consolidação. O paciente foi à Justiça acusando os médicos 
de terem provocado por ignorância e imperícia nova fratura, causando danos 
desnecessários, além de não o terem informado ou consultado sobre o 
procedimento que seria realizado. Com o objetivo de esclarecer os detalhes 
do caso, foram utilizadas testemunhas peritas, ou seja, outros médicos 
reconhecidamente competentes nesta área para darem sua opinião sobre o 
ocorrido. Os dois médicos que testemunharam como peritos foram unanimes 
em afirmar que o equipamento utilizado não era de uso corrente, que somente 
seria necessário refraturar a lesão óssea no caso de estar sendo muito mal 
consolidada, e, finalmente, que eles somente realizariam uma nova fratura 
em um paciente que estivesse em tratamento com o seu consentimento. O 
paciente alegou, inclusive, que teria protestado quando o procedimento foi 
realizado, solicitando que o mesmo não fosse levado adiante. A Corte 
condenou os médicos por quebra do contrato na relação assistencial com o 
paciente. […]. Na sentença ficou claro que o juiz estava preocupado tanto 
com a falta de consentimento quanto com a falta de informação. Vale lembrar 
que, naquela época, era prática dos cirurgiões informar os pacientes sobre 
os procedimentos que seriam realizados devido à necessidade de sua 
colaboração durante as cirurgias pois ainda não havia anestesia. 

  

Maria Helena Diniz classifica o consentimento esclarecido como ato de 

legitimação e fundamento do exercício médico, ressaltando que a obtenção do 

consentimento do paciente, após a troca de informações e devidos esclarecimentos, 

resulta do seu direito de autodeterminação, ou seja, de tomada de decisão referente 

à sua existência, saúde e integridade psicofísica, podendo recusar ou aceitar as 

propostas feitas em caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico. Para ela, o 

enfermo tem o direito de opor-se a uma terapia, de escolher um tratamento menos 

rigoroso, mais adequado, de mudar de médico ou instituição, entre outros100. 

 

 

                                                           
98 KFOURI NETO, M. Culpa médica e ônus da prova: presunções, perda de uma chance, cargas 
probatórias dinâmicas, inversão do ônus probatório e consentimento informado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 282-283. 
99 KFOURI NETO, M. Culpa médica e ônus da prova: presunções, perda de uma chance, cargas 
probatórias dinâmicas, inversão do ônus probatório e consentimento informado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 37-38. 
100 DINIZ, Maria Helena. O Estado atual do biodireito. São Paulo. Saraiva: 2001, p. 534. 
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4.4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA 

 

Importa relacionar, neste passo, alguns apontamentos de similaridades e diferenças 

entre algumas legislações estrangeiras para ilustração deste estudo. Ainda que, 

atualmente, a atividade médica possua caraterísticas de natureza contratual, alguns 

países regulam tal profissão com a responsabilidade aquiliana, em que é necessária 

a demonstração da culpa pelo suposto inadimplemento da sua obrigação. 

 

4.4.1 Do Código Alemão 

 

Reportando-se à responsabilidade civil extracontratual, o Código Civil Alemão 

(Bürgerliches Gesetzbuch — BGB) prevê a responsabilidade por danos causados às 

pessoas e à política pública, trazendo também causas de exclusão de 

responsabilidade, guarda e manutenção de coisas, entre outras obrigações em 

espécie. 

Uma pessoa que, por dolo ou negligência, causa dano à outrem, deve reparar 

esse dano, assim como a mesma obrigação se verifica quando do descumprimento 

de uma lei que se destina à proteção de outros. Importa ressaltar que a culpa enseja 

o dever de indenizar, e, na ausência dela, não há consumo da violação. O dolo aqui é 

tratado como a vontade consciente de sua antijuridicidade, falta de diligência e 

imputação pessoal de culpa101 - no caso do médico, ele se obriga a atentar para as 

premissas que delimitam e orientam o exercício de sua profissão. 

O Código Alemão contém a ideia de que é necessário restabelecer o status quo da 

vítima do dano e a indenização deve possuir tal obrigação. 

 

4.4.2 Do Código Francês  

 

O Código Napoleônico é tido como normativo padrão para as legislações 

modernas, tendo desenvolvido os ideais romanos com aspectos que trouxeram a 

                                                           
101 WESTERMANN, Harm Peter. Código Civil Alemão: direito das obrigações: parte geral. Tradução 
de Armindo Edgar Laux, Porto Alegre: Fabris, 1983, p. 103 apud LIGIERA, Wilson Ricardo, 2009, p. 
29.  
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definição de responsabilidade civil para a atualidade. Ainda que os delitos tenham 

aparecido em poucos artigos do Code Civil Français, tais dispositivos tiveram grande 

influência, visto que, pela legislação francesa, o dever de reparar nasce com o dano102. 

Com efeito, a culpa deve ser provada para que haja a obrigação de reparar 

o dano, extraindo-se a noção de que a responsabilidade civil encontra fundamento na 

culpa, máxima da maioria maciça das demais legislações. Inclui-se, aqui, a legislação 

pátria que, inspirando-se em Clóvis Beviláqua, trouxe a redação: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.103” e se repete no atual livro: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano à outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”, 

verdadeira centelha aquiliana na norma brasileira, ainda que haja o reconhecimento 

de uma relação de natureza contratual estabelecida entre o médico e o paciente, a 

pura teoria da responsabilidade extracontratual foi a fonte de inspiração para tais 

artigos, menos complexos e prolixos do que o alemão. 

 

4.4.3 Do Código Italiano 

 

A culpa como elemento fundamental da responsabilidade também possui 

espaço no Codice Civile Italiano104. A exemplo do que ocorre em outros países 

europeus, a responsabilidade civil da atividade médica é de natureza contratual ou 

extracontratual, sendo contratual quando do descumprimento de uma obrigação do 

médico (d´opera intellettuale) e extracontratual quando se dá por uma situação de 

emergência, ao presumir que a atividade prescinde de uma obrigação preexistente.  

                                                           
102 CODE Civil Français. Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. Acesso em 10 ago 
2019. Texto original: “Article 1240 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1241 - Chacun est responsable du 
dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son 
imprudence.” Tradução livre: “Artigo 1240 - Qualquer fato do homem, que cause dano a outros, obriga 
aquele pela culpa de que ele o reparou. Artigo 1241 - Todo o homem é responsável pelos danos que 
causou, não apenas por seu ato, mas também por negligência ou descuido.” 
103 Ainda da Lei nº 3.071/16 - A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se 
pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553. (Redação dada pelo Decreto do 
Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 
104 Disponível em: https://www.studiocataldi.it/codicecivile/codice-civile.pdf. Acesso em: 31 jan. 2020. 
Texto original: “Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” 
Tradução livre: “ Art. 2043 - Indenização por ato ilícito - Qualquer ato intencional ou negligente, que 
cause danos injustos a outras pessoas, obriga a pessoa que cometeu o fato a compensar o dano.” 
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4.5 DA TEORIA DO ERRO HUMANO  

 

Se a prática da Medicina é predominantemente humana, para uma melhor 

compreensão do que conforma a ideação de erro médico, deve-se analisar a Teoria 

do Erro Humano proposta por James Reason. Partindo da premissa de que há uma 

tendência a responsabilizar o médico por toda falha ocorrida na prestação do serviço, 

é de se ressaltar a presença de inúmeros fatores contribuintes para tal ocorrência, 

como: atendimento desumanizado, mercantilização da Medicina, tempo de consulta 

predeterminado por operadoras de saúde e, até, as condições de trabalho a que são 

submetidos105.  

Nem todo resultado adverso é decorrente da culpa ou de erro médico e 

nem toda reação a um tratamento ou procedimento é previsível, como visto. O fato é 

que o desempenho humano, por mais preparado e treinado que seja, ainda é passível 

de falhas, especialmente no que tange a um exercício que exige concentração, 

conhecimento e tomada de decisões nas condições mais adversas. 

Reason aponta quatro elementos essenciais na produção de um erro: a 

natureza da tarefa, o sistema cognitivo que administra o desempenho humano, o 

ambiente e a natureza do agente. Humanos falham e erros são esperados, até mesmo 

nas grandes organizações, porém, os erros são mais considerados em relação às 

suas consequências do que relativamente às suas causas. James Reason propôs o 

modelo “queijo suíço”, em que cada camada deveria estar completamente íntegra, 

mas, como o queijo, ela tem buracos106. 

Hipoteticamente, quando os buracos estão numa linha reta, os danos são 

quase inevitáveis. E o alinhamento dos buracos se dá por duas razões: as condições 

do ambiente e as falhas ativas.  

As condições do ambiente são decorrentes de decisões administrativas, 

operacionais, equipamentos, insumos, infraestrutura e outros. Já as falhas ativas são 

derivadas do cometimento de atos pelos responsáveis, que assumem distintas 

nuanças: lapso, perda, deslize ou violação do procedimento. Aplicando essa teoria na 

prática da Medicina, conclui-se que, nem sempre, o dano causado ao paciente decorre 

unicamente do ato médico. 

                                                           
105 SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no direito privado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 106 e 
ss. 
106 REASON, J. Human error: models and management. BMJ, p. 768-770, 2000. 
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Há de se considerar os fatores anteriores e externos ao ato em si, tais como 

condições de trabalho, equipamentos médicos inexistentes ou precários, morosidade 

ou erro na realização e análise de exames, falta de profissionais na equipe, entre 

outros. Somente após a análise da realidade como um todo, incluindo todas as causas 

e concausas capazes de ter gerado o erro, é que é possível analisar as devidas 

responsabilidades. 

Responsabilizar apenas o profissional não significa atacar a causa, e sim 

demonstrar a sua consequência. Destaca-se a necessidade que os operadores de 

Direito possuem de investigar todas as causas dos danos, e, especialmente, as falhas 

latentes, aquelas encontradas no cenário do erro. 

 

4.6 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS OPERADORAS DE SAÚDE 

 

A falta de investimento na área da saúde é de conhecimento notório e o 

sucateamento dos hospitais e a falta de profissionais nos pronto-atendimentos fazem 

com que parte da população que possui melhores recursos financeiros façam adesão 

a algum plano de saúde. 

A adesão a um plano, entretanto, não é a solução para o sistema de saúde, 

ao contrário, muitos dessas planos impõem limites de atendimentos e exames aos 

seus beneficiários e em nada contribuem para a melhoria da qualidade na assistência, 

chegando ao ápice de algumas entidades médicas lançarem uma campanha bem 

sinistra: “Planos de saúde: enfiam a faca em você e tiram o sangue do médico!”107 

Em novembro de 2019, de acordo com o Cadastro de Operadoras/ANS/MS 

e Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS, existiam 728 operadoras em 

atividade no Brasil com o total de 47.095.095 beneficiários108.  

 

 

 

                                                           
107 VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. VILARINHO, Paulo Ferreira. O campo da saúde suplementar no 
Brasil. Revista Ciências da Administração - RCA, v.6,  n. 11, p. 09-34, jan/jul. 2004. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina – Centro Sócioeconômico/ Departamento de Ciências da 
Administração, 2004, p. 14 
108 Disponível em: http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em 02 fev. 2020 
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5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS SOB A ÓPTICA DO CÓDIGO 

DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  

 

Visto que a relação entre médico e paciente é considerada uma relação de 

consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados pelo 

profissional e hospitais ou clínicas; caso não haja observância à prática correta e a 

atenção às normas deontológicas, tais como Código de Ética Médica e as resoluções 

emanadas dos Conselhos Federal e regional de Medicina, as regras previstas nesse 

código deverão ser aplicadas109. 

Três direitos e deveres envolvidos na relação médico e paciente merecem 

destaque, a saber, o próprio dever de informação, o dever de observância e o termo 

de consentimento livre e esclarecido. O destaque ao dever de informação110 reside no 

elenco dos direitos básicos do consumidor, onde a informação clara, verdadeira e 

precisa possibilita ao consumidor que ele exerça seu direito de escolha e respeito à 

sua condição de consentir ou não o prosseguimento da terapêutica apresentada pelo 

profissional.  

A responsabilidade dos profissionais liberais constitui uma exceção dentro 

do Código de Defesa do Consumidor, e, nessa categoria, incluem-se os médicos, que 

têm sua responsabilidade verificada mediante apuração de culpa na conduta, e, 

baseada na confiança recíproca na execução dos serviços, condição caraterística dos 

profissionais liberais, é que o termo de consentimento livre e esclarecido, que denota 

a troca de informações, estabelecimento de uma relação de cumplicidade e respeito, 

se exprime como principal instrumento probatório do cumprimento do dever de 

informar do médico. 

E, referente à prova de culpa, se faz necessário que a apuração do caso 

concreto considere se o médico assumiu uma obrigação de meio ou de resultado. A 

                                                           
109 BOCCACIO, Renan. Do termo de consentimento informado em face da responsabilidade civil 
médica. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3745, 2013. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/25435/do-termo-de-consentimento-informado-em-face-da-responsabilidade-
civil-medica/1. Acesso em: 10 jul. 2019. 
110 Dever de fornecer ampla informação quanto ao diagnóstico e ao prognóstico; 
emprego de todas as técnicas disponíveis para a recuperação do paciente, aprovadas 
pela comunidade científica e legalmente permitidas; a tutela do melhor interesse do 
enfermo em favor de sua dignidade e integridade física e psíquica. TEPEDINO, Gustavo. A 
responsabilidade médica na experiência contemporânea. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, 
Rio de Janeiro, ano 01, v. 02, abr./jun. 2000, p. 46-47, apud PEREIRA, Paula Moura Francesconi de 
Lemos. Relação Médico-Paciente: o respeito à autonomia do paciente e a responsabilidade civil do 
médico pelo dever de informar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 10. 
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obrigação de meio é aquela assumida pelo médico quando da busca pelo 

restabelecimento da saúde e sobrevivência do paciente, sem garantia de êxito e sob 

risco inerente de possíveis lesões iatrogênicas. 

A obrigação assumida pelo profissional é a de proporcionar ao paciente 

todos os cuidados e atenção, de acordo com seu conhecimento técnico e tecnologia 

disponível. O médico não assume o compromisso de restabelecer a saúde do enfermo 

e nem a sobrevivência do moribundo, e aqui, o dever de informar envolve também o 

dever de orientar, advertir e aconselhar111, não só o paciente, mas também seus 

responsáveis e seus componentes familiares, num tratamento humanizado e 

essencial nesse momento mais delicado. 

No caso de insucesso no resultado esperado, não há de se falar em 

responsabilidade do médico, já que o profissional não se comprometeu a alcançar a 

cura ou a vida. 

Quando a obrigação for de meio, caberá ao paciente comprovar que o 

resultado almejado não foi alcançado por culpa do médico, a culpa provada. Ressalte-

se que, durante o tratamento, o médico deve zelar pela integridade física e psicológica 

do paciente em atendimento, além de manter uma relação clara e verdadeira acerca 

das possíveis consequências e reações adversas causadas pelo tratamento, já que, 

naquele momento, o paciente deve manter a moralidade e a dignidade. 

Violar o direito do paciente de participar das decisões que envolvem seu 

corpo e sua saúde, o seu direito de autodeterminação, acarreta responsabilização ao 

médico, tanto de fato como de vício, sendo o primeiro relacionado ao resultado 

esperado e o segundo quanto à técnica a ser aplicada112. 

                                                           
111 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas S.A., 2010, 
p. 295. 
112 “Se configurada falha informativa, sem a presença de dano ressarcível, ocorre o chamado vício do 
serviço (artigo 20 do CDC), mas se ocorrer defeito informativo, que acarreta danos passíveis de 
restituição ou compensação, há fato do serviço (artigo 14 do CDC). O vício de informação de serviços 
médicos, apesar de não gerar diretamente dano patrimonial ou extrapatrimonial reparável, gera a 
responsabilidade civil do médico e confere, consoante interpretação do artigo 20 do CDC, à luz do caso 
em comento, o direito do paciente de compelir o médico a prestar a informação correta, clara e 
adequada, ou devolver o valor pago a título de remuneração pelo serviço prestado, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos, abatimento do preço, ou até mesmo a rescisão do contrato de prestação de 
serviços médicos”. PEREIRA, Paula Moura Francesconi de Lemos. Relação Médico-Paciente: o 
respeito à autonomia do paciente e a responsabilidade civil do médico pelo dever de informar. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 181. 
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Por obrigação de resultado, entende-se que se dá quando o profissional 

traz para si a responsabilidade de atingir determinado resultado, sem o qual haverá o 

claro inadimplemento do serviço. 

Exemplo típico é de procedimentos cirúrgicos estéticos, em que o paciente 

almeja uma melhora significativa em sua aparência, porém, não fica satisfeito com o 

resultado, daí, caberá ao médico comprovar que realizou o serviço com a melhor 

técnica disponível, ou ainda, que o descontentamento vem de fator imprevisível e 

inafastável. 

Por mais que o profissional detenha conhecimentos ou seja reconhecido 

no meio como um dos especialistas da área, o direito de autonomia do paciente deve 

ser respeitado em sua plenitude, assumindo a responsabilidade de decidir sobre as 

questões que envolvem seu corpo. 

Essa decisão é tomada e registrada no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, documento que guarda os prós e contras do tratamento, o diagnóstico do 

paciente, as terapêuticas a serem adotadas de comum acordo com o assistido e quais 

os riscos dessa terapia. Essas informações devem constar de maneira acessível e 

esclarecedora, de sorte que, assim, se comprova que a relação médico-paciente foi 

constituída baseada nas orientações e explanações acerca da doença, quais as 

opções disponíveis e qual o tratamento aceito, incluindo aqui todas as possíveis 

reações e cuidados. 

 

5.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS E ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE SOB A ÓPTICA DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR  

 

O dever de informar integra o princípio do livre desenvolvimento da 

personalidade e da autonomia e dignidade humana, e, nos ensinamentos de Sérgio 

Cavalieri Filho113, deve guardar relação por duas vertentes distintas: a primeira, que é 

da responsabilidade decorrente da prestação de serviços direta e pessoal realizada 

pelo médico e a segunda, decorrente da prestação de serviços de saúde realizada na 

modalidade empresarial, que incluem hospitais, clínicas, bancos de sangue, 

laboratórios, entre outros. 

                                                           
113 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 312. 
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Uma vez pacificado que o Código de Defesa do Consumidor é o 

instrumento legal que regula a relação médico e paciente, as consequências jurídicas 

desse binômio passa a ser mais esclarecedor. 

O dano moral recebe abrigo constitucional e sua reparação, que envolve 

prejuízos de aspecto moral e da autoestima, extrapola uma esfera facilmente 

calculável e deve ser medida, dentro do possível, por meio de indenização pecuniária. 

O valor a ser estipulado, em sede de sentença, exige do magistrado a observação de 

parâmetros importantes, distintos daqueles utilizados para a indenização por danos 

materiais e tão profundos quanto exige o pedido daquele que teve seu direito violado 

e agredido. 

O ofensor tem que sentir o constrangimento legal que lhe foi imposto, o 

valor deve ter seu caráter pedagógico efetivamente atingido e a quantia deve servir 

de amparo à má sorte da pessoa. Há que mostrar à sociedade que o desleixo da 

profissão e o pouco valor dado à dignidade e à moral humanas são os mais caros 

desrespeitos que se chega a atingir. 

A inversão do ônus da prova é atribuída pelo Código de Defesa do 

Consumidor, ao considerar o consumidor hipossuficiente e acatar suas alegações 

como verossímeis114, ressaltando que a hipossuficiência aqui descrita não é de cunho 

financeiro, e sim técnico casos em que o profissional está mais habilitado em 

demonstrar que o resultado indesejado ou dano não é resultado de sua atividade, que 

foi praticada com a técnica adequada e de forma maneira diligente e prudente. 

A publicidade, por definição, é a divulgação ou difusão de informações com 

a finalidade, direta ou não, de promover e influenciar determinado público consumidor 

de produtos ou serviços, não se limitando ao caráter meramente enunciativo e sim, 

tipificando como crimes a publicidade enganosa e abusiva e a falta de informações 

fáticas ou técnicas capazes de elucidar, de modo  transparente, os questionamentos 

que surgem empós feita a divulgação. 

Um caso bem exemplificativo é encontrado na 2ª Câmara Cível do Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais, que condenou uma clínica e o médico por danos morais 

e materiais, considerando a “propaganda enganosa”, quando prometeram 

                                                           
114 Lei nº 8.078/90 - Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
[...] - VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 



81 

 

diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, mas, no caso em tela, lá a doença foi 

diagnosticada como colagenose mista e lupus eritematoso disseminado, porém, na 

verdade, o paciente sofria de leucemia mielóide crônica. 

O relator da apelação, juiz Edgard Penna Amorim, disse que  

 
[...] a responsabilidade da clínica médica em indenizar o seu paciente pelos 
danos materiais e morais sofridos decorre da falsa promessa de diagnóstico 
e tratamento eficaz a ele feita, mormente se o diagnóstico foi totalmente 

equivocado, assim como o tratamento ministrado. 
 

Os danos causados pela “falsa esperança inculcada” e a decepção sofrida 

“[...] ao perceber que havia sido logrado, pois o médico a quem confiara os cuidados 

de sua saúde sequer diagnosticara corretamente a doença", foram balizadores do 

quantum indenizatório115.  

Outros aspectos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

é a competência de foro, nos casos em que pacientes são atendidos fora de sua 

cidade ou estado de residência ou o marco inicial para a contagem da prescrição na 

busca de reparação pelos danos sofridos por uma má prestação de serviços. 

Outro aspecto relevante são os custos dos serviços, o orçamento prévio e 

autorizador para a realização do procedimento, que deve incluir todas as despesas, 

honorários, equipamentos, serviços de terceiros e ter validade mínima de 10(dez) 

dias, além das condições de pagamento claramente repassadas.   

 

5.2 DOS ASPECTOS JURÍDICOS NO DEVER DE INFORMAR 

 

Nesse ponto, é necessário fazer duas considerações acerca de caráter 

legislativo: a primeira é de ordem constitucional, quando a carta Maior abriga os 

direitos individuais e coletivos, preceito no qual é assegurado a todos o acesso à 

informação116. E outro aspecto, de caráter infraconstitucional, quando a Lei nº 8.080, 

                                                           
115 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2002-mai-
23/hospital_medico_sao_condenados_minas_gerais. Acesso em: 18 fev 2020. 
116 CF/88 - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...]  

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional; 
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que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

descreve o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde117. 

Quando se menciona o dever de informar, o consentimento informado é o 

pensamento mais recorrente, por certo e pacífico na sociedade que a intervenção 

médica deve ser compreendida e consentida pelo paciente, inclusive para excluir sua 

antijuridicidade. Nem sempre foi assim, porém. 

Para entender o momento atual, é preciso vislumbrá-lo em sua perspectiva 

histórica, quando os primeiros séculos da prática da Medicina eram realizados por 

curandeiros e pessoas que possuíam o dom da cura. A arte era vista como algo divino 

e não havia qualquer questionamento às decisões tomadas pelos humanos dotados 

dessa graça divina. 

A evolução da Medicina se deu gradualmente, porém, sem levar em 

consideração a vontade do paciente, já que ele não possuía conhecimento técnico 

para questionar qualquer procedimento ou tratamento proposto, e, somente após a 

Revolução Industrial, é que seu direito humano começa a tomar corpo, como já 

expresso. 

O consentimento informado, entretanto, não deve ser confundido com a 

efetiva prestação da obrigação de informar, visto que o consentimento é apenas parte 

desse dever. Luciana Roberto define118: 

 

O consentimento informado é o consentimento dado pelo paciente, baseado 
no conhecimento da natureza do procedimento a ser submetido e dos riscos, 
possíveis complicações, benefícios e alternativas de tratamento. Ou seja, é 
uma concordância na aceitação dos serviços a serem prestados pelo 
profissional da saúde em troca do pagamento do paciente ou responsável, 
estando este informado adequadamente do que está consentindo. 
 

Ao paciente é resguardado estar de posse de seus elementos de 

compreensão, para exercer sua faculdade de consentir com o tratamento proposto, 

escolher outra opção oferecida ou, ainda, recusar-se a se tratar. Esse procedimento 

global, que envolve o consentimento, mas sem se limitar a ele, é denominado de 

escolha esclarecida. É o exercício do seu direito de autodeterminação, quando, após 

                                                           
117 Lei 8.080/90 - Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
[...] 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
118 ROBERTO, Luciana Mendes. Responsabilidade civil do profissional da saúde & 
consentimento informado. Curitiba: Juruá. 2005, p. 88-96. 
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todos os esclarecimentos proporcionados, têm-se a capacidade de compreensão do 

problema e do seu tratamento de saúde. 

O paciente deve ser informado conforme sua capacidade cognitiva acerca 

de seu diagnóstico, riscos, prognóstico, opções e o abandono da terapia. O simples 

ato de ler e assinar um documento padronizado não exime o profissional do seu dever 

de informar, ainda que a assinatura de um documento seja importante para a 

comprovação da conduta diligente desse profissional. 

O paciente precisa entender a informação; não apenas recebê-la. Este, 

inclusive, foi o entendimento formado em outro leading case estado-unidense, o caso 

Canterbury versus Spence, julgado em 1972 em que a presença do entendimento e 

da cognição por parte do paciente, antes da realização do procedimento cirúrgico, foi 

colocado em xeque, já que, no caso concreto, o paciente sofreu paralisia após uma 

laminectomia e não havia sido esclarecido sobre o risco percentual da ocorrência 

daquele efeito, mesmo que baixo (1%). A Corte determinou: 

 
O verdadeiro consentimento é uma escolha embasada em informações, a 
qual é vinculada à possibilidade de avaliar opções sujeitas a cognição de 
alternativas e riscos de tratamento. O paciente tem pouco ou nenhum 
entendimento da técnica médica e, em regra, conta somente com seu médico 
para esclarecê-lo, a fim de que possa tomar uma decisão inteligente. 
 

Segue entendimento dos tribunais brasileiros, consubstanciado no mesmo 

exemplo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A 
despreocupação do facultativo em obter do paciente seu consentimento 
informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no exercício 
profissional. As exigências do princípio do consentimento informado devem 
ser atendidas com maior zelo na medida em que aumenta o risco, ou o dano. 
Recurso conhecido119. 
 

O posicionamento até agora defendido está na ideia de que o cuidado com 

o dever de informar não é limitado à obtenção do consentimento esclarecido, tão 

hermético e falho em si. Hermético por não possibilitar ao paciente uma visão tão 

abrangente de seu quadro, ficando restrito às recomendações e informações 

repassadas pelo médico, que possui uma visão clínica da vida de seu paciente e, 

portanto, é capaz de dar apenas um aspecto para e entendimento desse. Falho 

justamente por impedir o exercício da livre escolha esclarecida, que pressupõe o 

                                                           
119 STJ. Processo REsp 436827 / SP (2002/0025859-5). Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR. 
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 01/10/2002. RSTJ vol. 168 p. 405. 
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entendimento de todas as opções e a compreensão do que cada uma delas 

representa. 

O consentimento como um processo único não atende a todos os princípios 

do ordenamento brasileiro. É um engano acreditar que o consentimento, da maneira 

como é exigido e provado por meio de uma assinatura em folha de papel, seja 

suficiente para representar uma excludente de responsabilidade civil. 

Essa ausência, de longe, aponta qualquer negligência por parte do 

profissional, que, baseado em sua experiência e literatura científica, teve a mais plena 

convicção de que o tratamento aplicado seria o mais adequado ao caso concreto, 

mas, a não apresentação de opções é passível de representar a instauração de um 

processo administrativo junto ao seu conselho, ou mesmo jurídico, considerando que 

houve uma indução ao tratamento por via da omissão de informação, o que contraria 

o princípio de boa-fé e a autonomia do paciente. 

Assim, surge a palavra de ordem: transparência. Transparência na 

quantidade e qualidade da informação, de modo a não apenas cumprir de maneira 

automática o dever e obrigação da informação, mas, também, como a permissão de 

entendimento inequívoco e o aceite da intervenção proposta, capacitando o paciente  

justificativa, dentro de suas limitações, de escolha daquela terapia. 

Para Patrícia Panisa120, o esclarecimento vai além da informação, porque 

ocorre de a pessoa haver sido informada e não ter sido esclarecida, não ter 

compreendido perfeitamente as informações repassadas ou por não terem sido claras 

o suficiente ou por serem inadequadas à sua formação, cultura e linguagem. Para ela, 

é de bom alvitre pontuar que, para esclarecer, não é necessário o fornecimento de um 

verdadeiro manual de Anatomia ou qualquer outro de linguagem técnica, pois excesso 

de informação também não é esclarecedor. 

Continua-se alertando para o fato de que o esclarecimento é permeado de 

atenção, cuidado, lealdade e paciência. Atenção porque o esclarecimento pressupõe 

que o diálogo é mais do que uma troca de palavras entre o médico e o paciente, supõe, 

de saída,  que é dever do médico atestar o eco produzido pelo paciente acerca das 

informações recebidas. Cuidado, para saber escolher as palavras certas, o que e 

como dizer, e repassar a informação ao paciente é de fundamental importância para 

a estabelecer uma relação amigável e de cumplicidade. Leal, pois o fato de repassar 

                                                           
120 PANISA, Patrícia. O consentimento livre e esclarecido na cirurgia plástica e a 
responsabilidade civil médica. São Paulo: RCS Editora, 2006, p. 164-167. 
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as informações em nada se confunde com a omissão de alguma delas. Por fim, 

paciência para saber que o paciente não é conhecedor técnico daquilo que está sendo 

explicado e que, provavelmente, será repetido tantas vezes forem necessárias, 

mudando a adaptando as palavras até que o seu receptor seja capaz de compreendê-

las e até de justificar a sua escolha, o que demonstraria o mais alto grau de 

entendimento.  

 

5.3 RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR  

 

Na atualidade, é cristalino o fato de que a atividade médica foi convertida 

em algo mais complexo e que exige a intervenção de profissionais de outras 

especializações. Assim, a atuação de equipes multidisciplinares torna mais difícil a 

responsabilização individualizada.  

Ao lado do médico, encontra-se um amplo quadro de profissionais 

sanitários dispostos a intervir quando necessário, de maneira ou de outra, na atenção 

e prestação de serviços de saúde e cuidado ao paciente, seja por meio direto, como 

anestesiologistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, ou por meio vertical, como a 

equipe de Enfermagem e hotelaria, que formam o ambiente hospitalar. 

Após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, o ponto 

primordial era se a atividade médica era ou não uma relação de consumo, nos termos 

daquele diploma legal, em razão dos conceitos de consumidor e fornecedor121 que se 

encaixam como paciente e profissional da saúde. Daí as consequências jurídicas de 

tal encaixe foram sentidas no aumento exponencial de demandas judiciais movidas 

em face dos médicos, equipes e operadoras de saúde. 

Os hospitais, como estabelecimentos empresariais, não foram poupados, 

com o agravante de que esse tipo de negócio envolvia a teoria do risco, ou seja, não 

                                                           
121 Lei nº 8.078/90 - Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo. 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista. 
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havia a exigência da culpa (negligência, imperícia ou imprudência) baseada na 

interpretação literal do caput do artigo 14122 do mesmo código legal. 

Essa interpretação, meramente literal, criou discrepâncias de ordem 

prática, uma vez que as entidades hospitalares recebiam tratamento diferenciado, 

visto não possuírem a benesse da verificação da culpa em sua conduta. Esse 

desequilíbrio assume destaque quando o Código Civil e a Súmula nº 341 do Supremo 

tribunal Federal reconhecem a presunção da culpa do patrão pelo ato culposo de seu 

preposto123. 

Mantendo, por conseguinte, a interpretação, a responsabilidade das 

instituições hospitalares é puramente objetiva, o que se mostra um paradoxo, no 

sentido de que há a presunção de culpa por ato de seu representante, sem discussão. 

Certo é que a relação entre paciente e hospital é contratual. Assim, não 

importa se onerosa ou gratuita, expressa ou tácita, verbal ou escrita, sendo um 

contrato misto, atípico, que envolve tanto a assistência médica especializada quanto 

os serviços de hotelaria, assim como o fornecimento de medicações, terapias 

paralelas e demais cuidados necessários ao restabelecimento do enfermo. 

Complementando esse raciocínio, tem-se o entendimento do autor 

espanhol Pedro Rodriguez López: 

 

Por todo ello, cuando um paclente acude a um hospital para ser tratado del 
mal que le aqueja, se produce uma relación de enorme complejidad. El 
usuario de asistencia hospitalaria se encuentra en una posición juridica 
estatutarla o reglamentaria, En el aspecto pasivo, el ingresado en un hospital 
queda sometido a uma potestad especial de sujeción especlalmente intensa, 
ya que toda su existencia pasa a desarrollarse en el hospital- que se 
manifiesta en el sometimiento a la disciplina interna del centro (horarios, 
visitas, posibles sanciones, etc,); junto a esta sujeción no podemos olvidar el 
deber de abonar los gastos ocasionados por la asistencia prestada. De esta 
forma, la dliversidad de relaciones que se producen dentro de un hospital 
conlleva nuna serie de derechos y deberes de los pacientes, necesarios para 
determinar el ámbito de actuación del centro. (.) Esto convierte a la 
responsabilidad en el único mecanismo de protección juridica de estos 
derechos124. 

                                                           
122 Lei nº 8.078/90 - Art. 14. 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. 
123 Lei nº 10.406/02 - Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
[...] 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 
trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
STF - Súmula 341 - É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou 
preposto. 
124 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ. Responsabilidad medica y hospitalaria. Barcelona: Editorial 
Bosch, 2004, p. 30-32. Tradução livre: “"Portanto, quando um paclente vai a um hospital para ser tratado 
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As obrigações da instituição hospitalar são claras e envolvem 

acomodações adequadas, serviços de hotelaria, nutrição e recursos técnicos 

necessários aos fins anunciados125. A incolumidade mental e também moral são 

elementos inseridos nessa disposição, pois, não é apenas o bem-estar físico do 

paciente, existe toda uma aura que envolve o seu cuidado e que parte do hospital a 

sua preservação, como atrasos injustificados, negativas indevidas, troca de resultados 

de exames, entre outros, que trazem consigo o pesar e sofrimento que agravam ainda 

mais o estado de saúde do paciente. 

Não é, portanto, um mero serviço de hotelaria, como alguns equiparam,  

nem sequer uma locação de espaço ou utilização de maquinário. Há, ainda, todo um 

rol de serviços e de responsabilidades especiais que são inerentes ao contrato 

estabelecido entre o paciente e a instituição, tais como a obrigação de hospedagem, 

de incolumidade, de vigilância e segurança e, por fim, a obrigação de documentação, 

sigilo e informação126. 

 

 

 

 

 

                                                           
pelo mal que o aflige, ocorre uma relação de enorme complexidade. O usuário do atendimento 
hospitalar está em uma posição legal para estatutá-lo ou regulamentá-lo. No aspecto passivo, o  o 
internado em um hospital está sujeito a um poder especial de sujeição especularmente intensa, pois 
toda a sua existência se desenvolve no hospital - o que se manifesta na submissão à disciplina interna 
do centro (horários, visitas, possíveis sanções etc.)  Juntamente com essa restrição, não podemos 
esquecer o dever de pagar as despesas incorridas pela assistência prestada, assim, a diversidade de 
relacionamentos que ocorrem dentro de um hospital implica uma série de direitos e deveres dos 
pacientes, necessários para determinar a  O escopo do centro. (.) Isso torna a responsabilidade o único 
mecanismo de proteção legal para esses direitos.” 
125 Em consonância com o disposto na resolução nº 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina – 
Determina as condições estruturais, materiais e humanas inadequadas ao atendimento à população 
nos serviços de Prontos Socorros e a necessidade de estabelecer as normas mínimas para 
funcionamento dos estabelecimentos de saúde de Pronto Socorro, tais como o conceito, qual seja, “os 
estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar 
atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação 
da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento 
referenciado”, além do mínimo exigido para seu funcionamento. Da equipe médica, profissionais da 
Anestesiologia, Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral e Ortopedia. Além de material para 
reanimação e manutenção cardiorrespiratória, recursos técnicos mínimos disponíveis, em 
funcionamento ininterrupto. 
126 ALMEIDA, Alvaro Henrique Teixeira. Responsabilidade dos hospitais, clínicas e assemelhados – O 
contrato hospitalar. In: Temas do Direito Médico. Rio de Janeiro. Ed. Espaço Jurídico. 2005, p. 172. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O trabalho buscou a análise da relação médico e paciente, dando ênfase 

ao dever de informação, pelo qual toda a comunicação havida entre o profissional e o 

assistido deve se dar da maneira mais clara, verdadeira e explícita possível. O 

tratamento humanizado, uma das expressões mais discutidas no meio da saúde, 

envolve desde o compartilhamento das informações até a decisão conjunta dos 

caminhos que o tratamento médico irá seguir. 

Essa decisão requer, como comprovação de que a relação de confiança foi 

estabelecida e estreitada durante o processo, do termo de consentimento livre e 

esclarecido, documento que contém todas as informações necessárias para a 

elucidação do caso clínico de cada paciente, as terapias disponibilizadas e adotadas 

para a assistência ao paciente e seus riscos e reações. 

Tais riscos são esperados ou não, previsíveis ou não. A busca pela 

recuperação da saúde de um enfermo ou da sobrevivência de um moribundo carreiam 

lesões iatrogênicas, que são danos oriundos do próprio tratamento médico e que não 

mantêm correlação alguma com a falta de conhecimento ou técnica inadequada 

utilizada no tratamento, visto que suas ocorrências são conhecidas na literatura 

médica científica, dependem do organismo de cada um, ou ainda, pela própria 

atuação da atividade médica. 

A iatrogenia não se confunde com erro ou imperícia, visto tratar-se de 

situação previsível e até esperada, porém, sua ocorrência tem complicações de ordem 

emocional bem profundas, cabendo ao médico o dever de advertir sobre tais 

possibilidades e orientar, do melhor modo, as possíveis tentativas de minimizar tais 

ocorrências. 

Ela é causa de ruptura do nexo de causalidade, visto que interrompe o 

liame entre a atuação médica e o resultado obtido, e, ainda que não esteja elencada 

no rol de excludentes, é suscitada nas lides surgidas em consequência da atuação 

médica e suas consequências. 

As explanações acerca das vantagens e desvantagens da hospitalização, 

a da aplicação das técnicas convenientes ao caso de cada paciente, sejam uso 

medicamentoso e suas reações, sejam procedimento invasivo e suas consequências 

e quais são os diagnósticos e prognósticos de cada uma dessas possibilidades 
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originam o dever de informar do médico, que deve repassar inequivocamente o real 

estado de saúde do paciente, mantendo conduta respeitosa e de lealdade. 

A prática da Medicina não é exata, sendo dinâmica a busca por novas 

técnicas, terapias e tratamentos e, portanto, nenhum profissional pode ser onisciente 

de todas as possibilidades que cada caso requer, porém, no mister de sua profissão, 

ele se compromete a aplicar seu melhor desempenho em prol da saúde de outrem. 

A Ciência Médica, hoje, pouco se assemelha à atitude paternalista da 

Medicina hipocrática, a inserção de novas tecnologias, a Bioética, a descoberta de 

drogas na indústria medicamentosa, que contribui para uma melhor qualidade de vida 

do paciente e uma diminuição considerável nos efeitos adversos de certas 

substâncias, os avanços laboratoriais, novas técnicas menos invasivas e de melhor 

resultado trazem para a relação médico e paciente um certo alívio, já que, com tantas 

vantagens, os riscos são, inegavelmente, minimizados. 

Nestas circunstâncias, existe uma dualidade de eventos. De um lado, a 

dinâmica e evolução da ciência que devem proporcionar uma melhoria no tratamento, 

e, de outro, a comunicação cada vez mais veloz e a possibilidade de surgimento de 

riscos ainda desconhecidos, como a administração de novas drogas que, a 

longuíssimo prazo, oferecem riscos à saúde, a implantação de próteses ou órteses 

que, posteriormente, se mostram ineficazes ao caso ou o simples desconhecimento 

de uma nova metodologia de assistência que se encaixaria de justa maneira ao quadro 

clínico do paciente. 

Todas essas possibilidades devem constar no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que explicita ao paciente, de maneira clara, quais são os riscos e 

os cuidados que ele deve tomar durante e após o tratamento; qual o comportamento 

esperado da terapêutica utilizada e as lesões possíveis, sejam elas esperadas ou não, 

a cada caso. 

As realizações de exames demonstram qual é a reação esperada de um 

organismo, por exemplo, o tempo de coagulação sanguínea ou a extensão do tumor 

encontrado, porém, são informações que vez por outra se tornam imprecisas no 

momento da realização do procedimento, uma intercorrência em que o paciente entra 

em colapso e necessita de transfusão de hemoderivados, ou, ainda, um enraizamento 

do tumor que exigirá uma intervenção ainda mais agressiva por parte do profissional. 

A autonomia do paciente, a autodeterminação, a sua dignidade e um 

tratamento mais humanizado devem ser respeitados. Promover a autonomia do 
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paciente não significa diminuir a expertise do profissional, ao contrário, ambos devem 

manter comunicação efetiva e funcional na escolha do melhor caminho a ser tomado 

em determinadas situações, somando o conhecimento técnico do médico ao 

entendimento e vontade do paciente. 

Não há norma que defina, de modo-padrão, como devem ser o processo 

de esclarecimento, a obtenção do consentimento e a comprovação da informação, 

apenas elementos balizadores dessa relação, que fica ao reboque da sensibilidade 

de cada profissional. 

Uma substancial revisão do sistema contemporâneo é necessária, e a 

existência de uma legislação mais específica, certamente, vem somar conhecimentos 

para que haja a elaboração do verdadeiro processo de escolha esclarecida, a fim de 

contrabalançar os conceitos aparentemente tão incompatíveis, como a autonomia do 

paciente e o conhecimento médico. O diálogo aberto permite a divisão das 

corresponsabilidades entre médico e paciente e um processo de escolha 

compartilhado é o caminho.  
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