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RESUMO
A presente  pesquisa  tem como objetivo  discutir  a  suposta  vulnerabilidade  dos  profissionais  liberais,  em especiais,
médicos e dentistas, diante da relação de consumo, uma vez que os mesmos estão sujeitos a sanções desproporcionais,
visto que muitas vezes se enquadram na condição de fornecedor forte dentro do mercado de consumo, tornando-se
vítimas  do  exarcebamento  das  leis  que  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  apresenta,  em  relação  a  proteção  dos
consumidores.  A  pesquisa  partirá  da  análise  da  conjuntura  atual  dos  médicos  e  dentistas  diante  das  leis  que  os
respaldam, analisando seus códigos de normas, bem como os seus órgãos competentes, assim, traçando um paralelo
com as leis brasileiras civilistas, penalistas e consumeristas. Será empregado o método de pesquisa bibliográfica, que
consiste  na  análise  de  leis,  doutrinas,  jurisprudências  que  abordem a  temática  em questão.  No  mais,  a  pesquisa
pretende comprovar a vulnerabilidade desses profissionais, colaborando também para a discussão da temática, visto que
muitos desses profissionais vão para o mercado de trabalho sem, de fato, conhecer as leis que o cerceiam, posto que a
graduação não os preparam no que se refere ao conhecimento jurídico necessário, do qual não se pode escusar.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  nota-se  a importância  que o Direito  possui  na  vida  das pessoas,  porém,  ao
mesmo tempo que se tem garantia de direitos e deveres, tem o exarcebamento de leis, que muitas
vezes beneficia alguns e, por outro lado, maleficia a outros, uma vez que aplicadas sem serem
observadas as questões do caso concreto, levando a implicações descabidas e desproporcionais,
fato esse que veem ocorrendo em algumas áreas do conhecimento como medicina e odontologia.

Tendo em vista que ao longo da formação acadêmica não se tem todo o conhecimento devido
de muitas questões referentes ao dia a dia profissional, acabam que, ao adentrar no mercado de
consumo,  tais  profissionais  apresentam um certo  despreparo  no  momento  que estão diante  de
questões  jurídicas,  envolvendo  seus  pacientes,  assim,  acabam  que  mesmo  possuindo  o
conhecimento  técnico,  não  apresentando  conhecimento  da  vivência  profissional  relacionada  ao
mercado de consumo.

Destaca-se  então,  que  a  vulnerabilidade  não  abarca  apenas  o  paciente,  mas  também o
profissional  frente  ao  seu  despreparo  jurídico,  assim,  muitas  vezes,  atuam  de  forma  a  agir
tecnicamente, sem saber de fato o que podem acarretar a eles diante de algum litígio consumerista.

Posto  isso,  a  presente  pesquisa  objetiva  a  discussão,  bem  como  a  comprovação  da
vulnerabilidade que o profissional médico e dentista apresenta ao adentrar na sua área de atuação,
ou seja, na sua atuação no mercado de consumo, analisando seus obstáculos nessa relação para
com o seu paciente, frente uma ótica jurídica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O método que será utilizado neste trabalho consiste  na consulta  da bibliografia  existente
acerca do tema/problema da pesquisa e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o
que  já  foi  produzido  e  registrado  acerca  do  assunto  (tema/problema),  de  obras  doutrinárias,
legislação,  jurisprudência  e  documentos  eletrônicos  de  vários  ordenamentos  jurídicos.  Será
empregado,  também,  o  método  comparativo,  que  consiste  em realizar  comparações  acerca  do
tema/problema,  a  fim  de  explicar  semelhanças  e  divergências  entre  a  legislação  brasileira  e
estrangeira acerca do tema. Outrossim, para dar um lado mais científico será relacionado pesquisas
de  campo,  por  meio  do  método  empírico,  onde  se  proporá  a  análise  de  contratos  médicos  e
odontológicos, visando a elaboração de questionários, infográficos, conclusões, dentre outros.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a presente pesquisa, busca-se a análise e a discussão acadêmica de um tema que é
pouco  discutido,  tendo  em  vista  a  proteção  exarcebada  dos  consumidores.  Objetiva-se  dar  a
oportunidade  por  meio  de  apresentações  de  trabalhos  científicos  fomentando  a  pesquisa  e  a
discussão relacionada à vulnerabilidade desses profissionais, uma vez que é uma temática vista
apenas não visão do consumidor, sem analisar o outro lado da relação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da problemática abordada, nota-se que a referida pesquisa tem como objetivo discutir
a vulnerabilidade para além da esfera protetiva do paciente, analisando então, a vulnerabilidade dos
profissionais médicos, bem como dos dentistas,  inseridos em relações jurídicas que discutem a
questão paciente e profissional. Portanto, a de se reconhecer que tantos os profissionais, quanto os
pacientes, possuem uma certa vulnerabilidade, tendo em vista a imprevisibilidade das situações,
porém, a legislação brasileira possui benesses aos pacientes, presumindo, as vezes que de imediato
sua  fragilidade,  fato  esse  que  acaba  por  ferir  os  princípios  constitucionais  ratificados  no
ordenamento jurídico.

Por se tratar de uma pesquisa inicial não há como se apresentar fatos concretos a respeito da
mesma,  por  outro  lado,  haja  vista  os  princípios  constitucionais,  que  estão  cerceando  todas  as
relações jurídicas, bem como os pensamentos doutrinários, os profissionais médicos e dentistas
também estão abarcados pela vulnerabilidade em alguns casos, logo, não há que se falar de uma
vulnerabilidade presumida aos pacientes.
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