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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo abordar a relação jurídica estabelecida entre 
médico e paciente, com evidência aos casos de erro médico, e consequentemente, 
a responsabilização civil desse profissional que tenha causado danos ao paciente.  
Também é abordada a forma como a jurisprudência tem se manifestado em relação 
a este tema, e a maneira pela qual esta tem se manifestado acerca da relação 
estabelecida entre o médico e o paciente. Foi usado o Método Dedutivo no presente 
trabalho, que é o método de raciocínio pelo qual se tem uma informação, e dela se 
faz uma conclusão, para que assim se chegue aos resultados finais. Nesse método 
é estudado pensamentos que já existem, para que destes se formem e se provem 
teorias.  
 
Palavras-chave: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Hipossuficiência 
do Paciente. Inversão do Ônus da Prova.  

 
CIVIL LIABILITY FOR MEDICAL ERROR  

 
ABSTRACT 
 
This article aims to address the legal relationship established between doctor and 
patient, with evidence of cases within medical error, and consequently, the civil 
liability of this professional who has caused harm to the patient. The way in which the 
jurisprudence has manifested itself in relation to this subject has also been 
addressed, and the way in which it has manifested itself about the relationship 
established between the doctor and the patient. The Deductive Method was used in 
the present study, which is the method of reasoning by which one has information, 
and a conclusion is made from it, so that the final results can be reached. In this 
method thoughts that already exist are studied, so that theories can be formed and 
proved. 
 
Keywords: Application of the Consumer Protection Code. Patient Hypopresence. 
Reversal of the Burden of Proof. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho em tela abrange uma pesquisa acerca da Responsabilidade Civil 
por Erro Médico. Pesquisa esta feita através de doutrinas e jurisprudências 
nacionais e internacionais, que tem por objetivo defender uma tese.  

O objetivo do presente trabalho é de apresentar a viabilidade de aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor nas relações entre médico e paciente. Isso porque 
ao prestar um serviço esse profissional recebe um pagamento, quer seja 
diretamente quando o paciente paga por seus serviços de modo particular, quer seja 
indiretamente por meio de convênios, ou até mesmo via SUS, já que este é 
financiado por impostos pagos pelos cidadãos e dele o médico também recebe, o 
que faz disso uma relação de consumo. 

Ocorre que algumas vezes a relação entre médico e paciente pode ser 
frustrante, frustração essa ocasionada por um equívoco, um erro, seja ele de 
diagnóstico ou de tratamento, por parte do profissional. Esse erro pode gerar 
inúmeras frustrações, danos, consequências até mesmo permanentes, não apenas 
no paciente, mas também nos familiares dessa pessoa.  

Tendo em vista isso, é de se dizer que é necessário a reparação deste dano, 
quando comprovado o erro. E é justamente sobre isso que este trabalho se 
desenvolverá, ou seja, acerca do erro do profissional, a comprovação do erro desse 
profissional, o dano que o paciente sofreu em virtude deste erro e, por fim, a 
reparação deste dano ocasionado por este erro.  

Neste trabalho é abordado algumas teorias como “A perda de uma chance” e 
“A coisa fala por si”, teorias que defendem a aplicabilidade e responsabilização do 
médico pelo seu erro.   

Conforme se verá adiante, serão demonstrados como a relação médico e 
paciente se desenvolveu desde o início da história de nosso País, da época da 
colonização até os dias atuais, as mudanças e/ou melhorias nesta relação, bem 
como as pioras na paridade deste elo.  

Este trabalho se torna importante na medida em que passa a encorajar 
vítimas de erro médico a buscar reparação pelo dano que sofreram, pois na maioria 
das vezes essas pessoas se sentem inibidas para procurar o judiciário, conforme 
será demonstrado adiante os motivos que levam a isso. Assim sendo, o presente 
artigo tem o objetivo principal de encorajar, estimular essas pessoas a procurarem 
por justiça, quando esta for devida. Isso porque o erro médico mata centenas de 
milhares de pacientes por ano no Brasil, mas a maioria dos casos não são 
denunciados, e destes, a maioria são absolvidos. 

Para comprovar essas estatísticas absurdas, basta, ler reportagem do 
Jornal Gazeta do Povo de 12 de maio de 2018, a qual demonstrou num estudo 
realizado no final de 2017 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em parceria com o Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS), que três pessoas morrem a cada 5 minutos nos hospitais do 
país em decorrência de alguma falha médica. Em 2016, o número de mortos chegou 
a 302,6 mil.  

Em paralelo, de 2010 a 2017, o Conselho Federal de Medicina puniu 
apenas 2,1 mil médicos. No entanto, 59% das punições foram sigilosas e 96,3% dos 
punidos continuaram na medicina. Ou seja, a despeito da gravidade das falhas, as 
punições têm sido frágeis e desproporcionais. O erro médico mata mais que câncer 
no Brasil, conforme reportagem da Revista Veja de 26 de outubro de 2016. Em 
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contrapartida, apenas uma pequena fração destes profissionais são punidos. “As 
pessoas têm medo de denunciar e acham que a morte foi por Deus e não pelo 
médico. 

Por fim, diante dessas estatísticas assustadoras, de ver que tantas vezes 
quem deveria salvar acaba matando, de ver que a impunidade impera nos 
Conselhos Regionais e Federal de Medicina, e que isso desmotiva muitas vítimas de 
buscarem seus direitos, foi que nasceu a inspiração para elaborar este trabalho, o 
qual reúne teorias e conceitos de diversos países, bem como a evolução da 
jurisprudência brasileira que começa a evoluir em favor das vítimas, tirando do 
pedestal a figura intocável do médico, que ao longo da história foi tido como um ser 
superior. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. A relação jurídica estabelecida entre médico e paciente - Histórico da 

relação médico e paciente no Brasil 

 

O histórico da relação médico e paciente no Brasil é de suma importância, 
pois se faz necessária para a compreensão da relação médico e paciente nos dias 
atuais. 

Esta relação pode ser dividida em fases e períodos, vindos desde os tempos 
mais antigos até os dias atuais. Foi estabelecida uma periodização por Lycurgo 
Santos Filho (1976), citada por Stancioli (2004, p. 1, 2, 3), na qual abrange a Fase 
pré-científica; Fase de Transição; e, Fase Positivista.  

Demonstrados os nomes de cada período, elenca-se adiante os principais 
pontos de cada uma destas fases.  

A Fase pré-científica ocorrera da época da colonização até o início do século 
XIX (STANCIOLI, 2004, p. 4). Nesta fase a medicina era tratada como um processo 
de cura, sendo assim, várias pessoas se prontificavam para desenvolver estas curas 
em indivíduos que sofriam com algum mal, pessoas sem formação específica, 
curandeiros e até mesmo curiosos (STANCIOLI, 2004, p. 4). 

Desta forma, se desenvolveu também a medicina indígena e africana, que 
tinha por sua vez cunho religioso. Com isso, pode ser afirmado que a doença, 
naquela época, se relacionava com o pecado, e sendo assim, as curas ocorriam por 
meio de rituais, que eram executados das mais variadas formas e com os mais 
variados objetos, até mesmo com corpos humanos sem vida, conforme cita Stancioli 
(2004).  

Porém, os africanos e indígenas imediatamente foram podados de suas 
crenças - que interligavam religião e medicina – pela Coroa e a Igreja, que possuíam 
muito poder. As Ordenações Manoelinas, fizeram o papel para que ocorresse de 
maneira efetiva a repressão à cultura africana e indígena, que era taxada de 
“feitiçaria” (STANCIOLI, 2004).   

Em contraponto, o médico “oficial” da época, também utilizava-se dessas 
práticas metafísicas para o processo de cura, fato que se comprova com as 
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Constituições do Arcebispado da Bahia, Livro I, Título XV, que defendiam “os 
médicos e cirurgiões devem admoestar aos doentes, que se confessem e 
comunguem.”, conforme cita Stancioli (2004, p. 7).  

Portanto, vê-se uma real discriminação para com a cultura indígena e 
africana, e, no entanto, apesar das duras críticas e repressões a este povo, os 
“governantes” da época utilizavam-se de técnicas semelhantes as deles para curar, 
o que se perfaz em uma hipocrisia da história do Brasil (STANCIOLI, 2004).   

Diante de todo o exposto, é possível afirmar, que neste período, a relação 
médico e paciente era conturbada, pois as repressões e punições da Igreja e Coroa 
da época eram muito fortes, de tal forma, até mesmo diminuindo a figura do paciente 
e sobrepondo de maneira indevida a figura do médico. E quando se fala em 
sobrepor, é sobre o paciente, e também sobre os referidos “curandeiros” da época 
citada, os menosprezando e reprimindo.  

A próxima fase da relação médico-paciente é a Fase de Transição, quando 
houve um avanço no assunto com a vinda de D. João VI para o Brasil, que ocorrera 
em 1808, bem como logo após, em 1889 com a Proclamação da República 
(STANCIOLI, 2004, p. 10). 

Ainda assim, era um período transitório, pois ainda se utilizava da medicina 
pré-moderna e moderna. Era encontrado um conhecimento popular, e este era 
transformado em oficial, a isto se deve a mescla de períodos (STANCIOLI, 2004, p. 
11).   

Foi nesta fase também que a figura do sanitarismo de higiene apareceu, 
devido a insalubridade que existia em quase todos os lugares, bem como a falta de 
higiene, que foram ocasionando doenças na população, como epidemia de cólera, 
febre amarela etc. (STANCIOLI, 2004, p. 13).   

Portanto, neste período a relação médico e paciente foi melhorando, pois era 
uma relação de mais igualdade, e não mais de tanta superioridade. Bem como as 
técnicas dos “curandeiros” começaram a não ser vistas mais como apenas 
“misticismo”, mas em alguns casos, como citado, de forma indireta elas se tornavam 
oficiais. Mas ainda assim, a relação médico-paciente não era a mais satisfatória, 
sendo até mesmo essa colocação um eufemismo, tendo em vista as muitas 
dificuldades existentes ainda nesta época.  

A próxima fase, e última, é a Fase positivista, é um período baseado na 
ciência, com traços de positivismo, que ocorre desde o século XIX. Começara a 
surgir a figura da medicina social, visando uma reforma geral, de dentro para fora, 
de forma que se criasse uma disciplina na população, e esta disciplina era 
assegurada com correção e vigilância, e se consumava até mesmo em prisão 
(STANCIOLI, 2004, p. 14).  

Foi nesta fase também que ocorreu a oficialização da prática da medicina, por 
meio do aval oficial, que era o diploma em Medicina. Não se admitia mais 
curandeiros (STANCIOLI, 2004, p. 15).   

No início deste período, pode ser afirmado que a relação médico e paciente 
fora cravada no poder político exercido pelos profissionais da medicina - que eram 
unidos ao Estado - em cima dos indivíduos (STANCIOLI, 2004, p. 16).  

Portanto, neste último período, a figura do “curandeiro” fora praticamente 
extinta, pois a história caminhou para que a medicina fosse o meio mais poderoso 
para a cura do indivíduo. A relação médico-paciente começara novamente a se 
tornar desigual, com os pacientes sendo colocados como “menores” do que os 
médicos.  
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Conclui-se, assim, que a relação médico e paciente foi evoluindo no país com 
o passar dos anos, com as mudanças de culturas, com a renovação da sociedade, 
com a chegada e ida de novos povos, com as diversas crenças e misticismos que 
existem, bem como com a chegada da medicina e sua oficialização, em contraponto 
a tudo isto.  

Não pode ser dito que a relação médico-paciente se encaminhou para que se 
tornasse uma relação de iguais, pois conforme elencado, embora não seja o fato 
real, tem-se uma falsa ideia na sociedade, de que o médico seja um ser superior ao 
paciente. Há ainda muito o que melhorar no pensamento da sociedade para que 
sejam educados a pensar de que são sim seres iguais, sem nenhuma superioridade 
de um para com o outro.  

 

2.1.1. Relação consumerista entre médico e paciente  

 

Tem-se diversos questionamentos e discussões acerca do tema relação 
médico-paciente ser uma relação de consumo ou não. Ora um lado da moeda 
defende que é uma relação de consumo, ora outro lado da moeda defende que é 
uma relação cível.  

No presente trabalho, partiu-se do pressuposto que a linha teórica que afirma 
que é existente uma relação de consumo entre médico e paciente, é a linha mais 
viável a se seguir. Defende-se, neste trabalho, que os profissionais liberais médicos, 
são sim prestadores de serviços.  

Chega-se a este ponto tendo em vista o artigo 2º e 3º, §2º do Código de 
Defesa do Consumidor: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final”, assim como, o art. 3º, §2º, da 
mesma lei: “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração [...]” (BRASIL, 1990).  

Portanto, conclui-se que a relação médico e paciente é consumerista, e isto 
se faz nítido, quando se tem a existência de um contrato de prestação de serviços, 
entre médico e paciente, assim como a existência da condição do paciente como 
consumidor, pois é o usuário final do serviço prestado pelo médico, que por sua vez 
se caracteriza como prestador de serviços.  

Conforme cita Matiello (2014, p. 31): “só o fato de exercer a medicina faz do 
indivíduo o responsável principal pelas atitudes que nessa condição tomar”.  

Isto posto, há de se falar do reconhecimento de que o consumidor é parte 
vulnerável, afirmada pelo art. 4º, I, o que se aplica neste caso, ao paciente, que se 
torna parte vulnerável na relação. Os reflexos disso, é o protecionismo do CDC para 
com o consumidor, ora paciente, que dispõe, dentre outros dispositivos, o art. 6º, VIII 
em especifico: “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 
alegação ou quando for ele hipossuficiente [...]” (BRASIL, 1990). 

No entanto, em contrapartida, quando se trata do assunto em tela mais 
especificamente, relação entre médico e paciente, o CDC dispõe em seu art. 14, §4º: 
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa” (BRASIL, 1990). Isto resulta na qualificação de uma 
responsabilidade subjetiva, na qual se faz necessária a demonstração da culpa na 
lesão ou enfermidade causada do médico para com o paciente.  

Apesar disso, este posicionamento resta injusto, tendo em vista que sim, o 
paciente é parte hipossuficiente da relação, se falando a respeito de técnicas o 
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médico é a parte que sabe mais, portanto caracterizando uma relação de consumo, 
conforme defende Matiello (2014).   

Além do mais, se o ônus da prova recai sobre o autor, ora paciente, 
dificultada estaria esta comprovação de culpa do médico para causar o evento 
danoso, tendo em vista que o julgador irá basear sua decisão na posição do perito 
no caso, e obviamente o perito, que é médico, irá defender sua classe de médicos, 
ou seja, inviabilizando um posicionamento justo e imparcial, conforme cita Matiello 
(2014, p. 32).  

Além disso, é importante constar que há uma linha que defende que os 
serviços prestados por pessoas jurídicas não se incluem na regra (que na verdade é 
uma exceção) de que deve-se comprovar a culpa para que haja a responsabilização. 
Sendo assim, o hospital para o qual o médico que causou o dano trabalha, será 
responsabilizado de forma objetiva, ou seja, sem apuração de culpa. Assim é 
disposto:  

 
Em suma, existindo vínculo empregatício entre o médico e a casa 
hospitalar, a vítima demandaria a reparação em face do 
estabelecimento, apenas provada a efetiva ocorrência do dano, 
incumbindo ao hospital provar as excludentes do art. 14, §3º, como 
único modo de se exonerar do encargo. (NETO, 2019, p. 284).  

 
Esta é uma linha de tese, e é o caminho para o qual está seguindo as 

demandas neste sentido, invertendo-se o ônus da prova, reconhecendo-se o 
paciente como parte hipossuficiente e destinatário final, e o médico como prestador 
de serviços, caracterizando por fim, a relação consumerista.  

Portanto, apesar de algumas linhas teóricas defenderem que esta relação 
seja uma relação cível, a linha teórica deste trabalho se funda de que seja uma 
relação consumerista, e isto tem mais força ao se ver as jurisprudências atuais neste 
sentido, como entende o Supremo Tribunal Federal em julgado de 2019 (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 
0005031-18.2006.8.21.0135 RS - RIO GRANDE DO SUL 0005031-
18.2006.8.21.0135. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 12 de junho de 2019) e o 
Superior Tribunal de Justiça em julgado de 2020 (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgInt no 
AREsp 1664806 RJ 2020/0036336-9. Relator: Min. Raul Araújo. 01 de outubro de 
2020). 

Portanto, as jurisprudências dos órgãos superiores cada vez mais definem a 
relação médico-paciente como relação de consumo.  

 

2.2. O erro médico  

 

O erro médico se perfaz na conduta do que produz dano, decorrente de 
imperícia, imprudência ou negligência, o que caracteriza a culpa, isto com base no 
que dispõe o art. 1º, do Código de Ética Médica, de 2009, capítulo III: “é vedado ao 
médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligência” (BRASIL, 2018). 

E com base também no que assim dispõe Correia Lima (2012, p.19) citado 
por Sousa (2017, p. 38): 
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Erro médico é a conduta (comissiva ou omissiva) profissional atípica, 
irregular ou inadequada, contra o paciente durante ou em face de 
exercício medico que pode ser caracterizada como imperícia, 
imprudência ou negligência, mas nunca como dolo.  

 
Portanto, o erro médico é uma conduta errônea, cometida pelo profissional, 

em face do paciente. A partir do momento que se tem uma conduta errônea, tem-se 
o dever de reparação, isto é, a indenização que é devida, pelo mal que esse erro 
causou.  

Assim, nesta linha de raciocínio, dispõe o art. 951, do Código Civil: “o disposto 
nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele 
que, no exercício de atividade profissional, por negligencia, imprudência ou 
imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou 
inabilitá-lo para o trabalho” (BRASIL, 2002). Comprovando que quem causa algum 
mal no exercício de sua profissão terá que arcar com as consequências da lei. 

Há alguns fatores que podem potencializar o erro médico e sua ocorrência, 
como por exemplo a massificação do atendimento, deixando de ser um atendimento 
humanizado. Pode ocorrer por vezes pela falta de humanização no atendimento, 
pois tendo em vista a quantidade de pessoas acometidas por doenças no país, os 
médicos cada vez mais têm mais demanda, mais pacientes para atender, e desta 
forma, para alguns, acaba tornando-se apenas números, e podem se esquecer de 
que são pessoas, famílias que há por trás daquele indivíduo acometido por alguma 
enfermidade. Assim defende Kfouri Neto (2013, p.39) citado por Sousa (2017, p. 62): 
“A massificação da medicina é um dos males do nosso tempo e uma das grandes 
causas, juntamente com a especialização, da deterioração do relacionamento 
médico-paciente”.  

A má conduta profissional é diferente da má prática médica, pois a primeira é 
a que funda o erro do profissional, e a segunda é aquela que o profissional desvia a 
finalidade da medicina que é praticar o bem. Neste sentido explica Julimar dos 
Santos Sousa (2017, p. 38): “não se pode confundir a má conduta profissional com a 
má prática médica, pois, a primeira é que origina o erro médico; a segunda é a que 
se caracteriza pelo uso desviado de finalidade primeira dos conhecimentos da 
medicina, atingindo a dignidade do ser humano [...]”. 

Para que se configure o erro médico, é necessário uma conduta humana, 
como citado no início deste tópico. Esta conduta errônea, no caso do erro médico, 
não se faz por vontade do profissional, ou seja, o profissional não tem a vontade de 
causar o dano, porém, por agir com alguma negligência, imprudência ou imperícia 
ele acaba causando o erro e assim consequentemente o dano.  

Isso é chamado de culpa stricto sensu, é a que caracteriza o erro médico na 
maioria das vezes, pois ocorre a inobservância de dever que o médico deveria ter 
conhecimento e seguir. Portanto, a culpa stricto sensu pode ocorrer destas três 
formas: negligência, imprudência ou imperícia, e esta é a culpa que se aplica aos 
profissionais médicos quando estes cometem erros.  

Assim sendo, o erro médico basicamente engloba uma conduta que gera um 
dano, e entre estes dois tem de haver um nexo de causalidade. A conduta é uma 
conduta culposa, e esta culpa pode ter três variáveis como visto no parágrafo acima. 
O erro médico se origina por muitos motivos até mesmo desconhecidos alguns, mas 
uma causa para este erro é a massificação nos atendimentos.  
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2.2.1. O erro de diagnóstico e erro de tratamento 

 

É dever do médico realizar anamnese (palavra do grego anamnésis, é um 
estudo subjetivo que o médico faz no paciente para ver e entender a situação deste, 
é uma entrevista do profissional para com o paciente) , que é um estudo prévio da 
situação do paciente, o paciente ou alguém que o represente e seja por ele 
responsável irão informar ao médico os sintomas e outras informações úteis. A 
junção disso com alguns outros fatores irão resultar em um diagnóstico, e deste 
diagnóstico será dado um caminho ao qual deve ser tomado para a melhor forma de 
solucionar a moléstia do paciente.  

É neste ponto que os erros médicos começam, com consultas rápidas, sem 
humanização, consultas que não possibilitam um diagnóstico preciso, devido ao 
fator “pressa”, vindo muitas das vezes da figura do médico.  

Na jurisprudência há um caso em que o paciente foi ao hospital cinco vezes, e 
nenhuma das vezes o médico diagnosticou uma apendicite, sendo assim, a cirurgia 
foi procrastinada, por assim dizer, e isto resultou na supuração do apêndice, 
infecção e morte. Este é um exemplo do que um erro de diagnóstico pode causar 
(NETO, 2019, p. 112). 

Algumas vezes o erro de diagnóstico é grosseiro, dispensando-se a perícia, 
como em um caso que a vítima estava com infecção grave, que deveria usar 
antibiótico, e o médico só lhe prescreveu o medicamento no oitavo dia de 
internamento, momento em que o estado do paciente infelizmente já era irreversível 
(NETO, 2019, p. 112).  

Outro ponto é que, o exame clínico é indispensável, e por vezes este passa 
desapercebido, sendo considerado “desnecessário”, e isso pode causar uma 
fatalidade irreversível.  

Assim, explica Fabrício Zamprogna Matiello:  
 

Quando o médico desconsidera a existência de anormalidade que 
lhe foi noticiada (por exemplo, dor aguda abdominal, a sugerir 
supuração do apêndice), mas para a qual atribuiu displicentemente 
valoração indevida e disso resulta o óbito ou danos graves ao 
paciente, deverá responder pelo erro de diagnóstico. A aferição da 
culpa, nesse caso, exsurge da falta de cautela com que obrou, 
negligenciando nos deveres de acompanhar detidamente o quadro 
clínico e proceder a maiores averiguações, acarretando, com sua 
omissão, o desfecho lesivo. (MATIELLO, 2014, p. 77)  

 
Nesta mesma linha de raciocínio, saindo do erro médico em si, para o erro de 

diagnóstico, que é onde na maioria das vezes é gerado todo o problema do erro 
médico em si, e neste caminho seguindo em direção ao erro de tratamento, que é 
consequência do erro de diagnóstico, pois se o profissional diagnosticou errado, ele 
certamente receitará um tratamento errado também, assim dispõe Matiello:  

 
Quando indispensável uma cirurgia, mas ainda assim preferir o 
facultativo aplicar medicamentos sabidamente pouco ativos contra a 
patologia diagnosticada e no estágio em que se encontra, estará 
caracterizado o erro de tratamento se sobrevierem danos ao 
paciente. (MATIELLO, 2014, p. 79). 
[...] Os erros de tratamento, basicamente, relacionam-se a opção 
equivocada por certo mecanismo terapêutico, utilização de 
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equipamentos inadequados (ou manipulação errada destes), 
condução anômala de um método terapêutico teoricamente correto, 
má atuação de auxiliares diretos em cirurgias, inadequada 
conservação do instrumental e dos aparelhos utilizados etc. As 
hipóteses são inúmeras, motivo pelo qual o elenco ora elaborado é 
meramente ilustrativo e a cada dia poderia ser alterado em virtude da 
incidência de novos casos de erro no tratamento dos pacientes. 
(MATIELLO, 2014, p. 80).  

 
Portanto, tem-se o seguinte: existência de dano, que pode ir de uma leve 

lesão até chegar a morte, ou seja, o dano e sua existência é irrefutável. Por 
conseguinte, há a intervenção médica que fora realizada, o que também é 
irrefutável. O que resta, é a comprovação da culpa e do nexo de causalidade, o que 
se faz em juízo, e que se revela na sua generalidade, um processo moroso (NETO, 
2019, p. 108).  

 

2.3. Responsabilidade civil  

 

Toda conduta humana gera uma responsabilidade. Esta conduta pode ser 
uma ação ou omissão. Seguindo esta linha, toda conduta humana que gera um dano 
para alguém, gera por conseguinte uma responsabilidade na órbita civil. Este dano 
causado por esta conduta humana, pode ser um dano econômico, ou um dano à 
honra, por exemplo.  

A responsabilidade civil, portanto, é caracterizada por obrigar a pessoa que 
pratica um ato ilícito a fazer a reparação do dano que fora causado.  

No entanto, mesmo que não exista normatização para regular um caso em 
tela, o homem sempre será responsável pela sua conduta, pelo menos moralmente 
falando, e no quesito de prestar contas à sua própria consciência.  

Assim dispõe Matiello:  
 

Uma determinada conduta assume contornos e recebe qualificações 
a partir exatamente da repercussão causada, levando à reações 
postadas em diversos níveis, desde a aceitação pura e simples até o 
mais profundo repúdio, contudo, somente importará ao direito se 
provida de potencial lesivo, ocasião em que desencadeará o 
mecanismo de recuperação dos males verificados ou o complexo 
repressivo e pretensamente ressocializador representado pela 
legislação criminal. (MATIELLO, 2014, p. 11).  

 
A origem histórica da responsabilidade civil vem da primeira legislação 

escrita, que foi o Código de Hamurabi, que em seu texto possuía a Lei de Talião, 
que pregava o princípio do “olho por olho, dente por dente”, que fora também 
narrada por Moisés em Levítico (24:20) “Quebradura por quebradura, olho por olho, 
dente por dente: como ele tiver desfigurado a algum homem, assim fazer-se-lhe-á” 
(SANTOS, 2011, p. 10). 

Ao fim do século III a.C., o povo aprovou uma mudança na Lei de Talião e 
seus princípios, por meio da Lei de Aquilia, que pregava que a vítima escolheria se 
queria causar ao agressor o mesmo mal que sofrera, ou se queria uma indenização 
pecuniária (SANTOS, 2011, p. 11).  
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Desta forma, observa-se que a indenização tem o caráter punitivo, que tem 
como objetivo punir o indivíduo que causou o dano, e caráter pedagógico, que tem 
como objetivo reprimir a repetição da mesma conduta por outros indivíduos (NETO, 
2019, p. 99). Assim, neste sentido, dispõe o doutrinador Miguel Kfouri Neto (2019, p. 
99): A medida da indenização é a extensão dos danos. A culpa ainda que levíssima, 
obriga a indenizar [...]. 

No Brasil a responsabilidade civil veio à cena no Código Civil de 1916, artigo 
159 (BRASIL, 2002), bem como logo após tomou seu lugar na Constituição Federal 
de 1988, artigo 5º, incisos V e X (BRASIL, 1988). Em 2002 o Código Civil de 1916 
fora renovado, e no artigo 186 foi disposto que o ato ilícito não seria apenas o abalo 
econômico, mas também o abalo emocional (BRASIL, 2002). Portanto, “apenas o 
local onde o homem sente a dor do castigo é que mudou: deixou de ser em seu 
“lombo” e passou a ser em seu bolso” (SANTOS, 2011, p. 12).  

Os elementos que compõe a responsabilidade civil são: conduta, nexo causal 
e dano (SANTOS, 2011, p. 19).  

Conduta pode ser omissiva ou comissiva, ou seja, o indivíduo pode deixar de 
fazer algo quando tinha o dever de fazer, causando uma omissão, ou ele faz algo, e 
assim causa um dano, causando a atitude comissiva.  

O nexo causal é a junção dos elementos que levaram a um determinado 
acontecimento, neste caso, elementos que acarretaram o dano, é o vínculo que une 
a conduta ao resultado. 

Dano é o prejuízo causado a alguém, podendo ser material ou moral. Sem a 
comprovação do dano não há dever de indenizar, conforme dispõe o artigo 944, do 
Código Civil “A indenização mede-se pela extensão do dano.” (SANTOS, 2011, p. 
23).  

A responsabilidade civil pode ser dividida em Subjetiva e Objetiva. Na 
responsabilidade civil subjetiva é necessária comprovação de culpa do indivíduo 
para causar tal evento danoso, para que haja a indenização. Esta é a modalidade 
adotada pelo nosso ordenamento jurídico de maneira geral, se demonstrando ser a 
regra (SANTOS, 2011, p. 19). Na responsabilidade civil objetiva não é necessário a 
comprovação da culpa do indivíduo para causar o dano, bastando a existência de 
um dano, com um nexo causal entre este e a conduta do agente.  

 

2.3.1. Responsabilidade civil do profissional liberal médico  

 

Como exposto na sessão 2.1 deste trabalho, o médico por muitos anos era 
considerado alguém superior hierarquicamente, para com o resto da sociedade. 
Porém, graças ao tempo, mudanças, evoluções, este profissional começou a ser 
considerado como qualquer outro profissional, sendo sujeito de direitos e deveres.  

Há de se expor um trecho reverenciável de Matiello (2014, p. 31):  
 

A efetiva conscientização da sociedade acerca de seus direitos, 
contudo, ainda passa por estágio intermediário, porque mantida, em 
muitos casos, a inatacabilidade da atuação do médico, muito mais 
por infundados temores e falta de esclarecimento do que por fatores 
realmente ponderáveis. A verdade é que o acesso ao Judiciário, 
embora facilitado, é bem menor do que se poderia esperar, 
constatação facilmente confirmada mediante simples busca de 
informações quanto ao número de processos que tramitam no Brasil 
contra profissionais da área da saúde. Enquanto nos países 
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desenvolvidos a regra é a imediata interposição de demanda contra 
todo aquele que produzir lesões aos direitos de alguém, entre nós 
determinadas classes obtém o beneplácito de uma cultura que está à 
espera de urgente evolução, sob pena de privilegiar sem motivo e 
consagrar a impunidade desarrazoada. Se não há receios para 
reclamar do encanador que prestou serviços de má qualidade, o 
mesmo não se pode dizer quando utilizados os préstimos de um 
advogado ou de um médico, atividades que ainda infundem nos 
usuários temores sob certo aspecto reverencial, o que impede maior 
desenvoltura na fiscalização e reclamação contra eventuais falhas 
dos citados profissionais.  

  
Conforme exposto, ainda que tenha mudado a questão de os médicos serem 

tratados como superiores na sociedade, esta idealização ainda existe no momento 
que ocorre um erro médico e as pessoas devem procurar o judiciário para 
responsabilizar este indivíduo, pois se sentem desmotivadas, com temor da perda, 
devido a esta construção cultural da sociedade, antiga e infundada, de que o médico 
seria um ser superior.  

Assim, tem-se também a desmotivação da vítima de erro médico em procurar 
justiça, pois esta sabe que em terra de judiciário, entra a figura do perito, que é um 
médico também, e isso acaba dificultando em muito um julgamento imparcial e justo, 
assim dispõe Matiello (2014, p. 32):  

 
Fatores outros também influenciam negativamente, desestimulando 
os prejudicados que porventura venham a pensar em interpelar 
judicialmente profissionais da saúde. É notória a vigência, entre 
muitos deles, de um velado pacto de não agressão, que se 
materializa sempre que colegas são chamados a depor ou realizar 
perícias em processos nos quais há envolvimento de médicos no 
polo passivo. Este famigerado corporativismo sempre foi a semente 
que neutralizou todas as iniciativas destinadas a incentivar o paciente 
a reclamar dos serviços recebidos, porque em muitas oportunidades 
a pretensão feneceu nas mãos de peritos inescrupulosos e que 
seguidamente preferiam ocultar a verdade contrária ao colega para, 
adiante e em infindável círculo vicioso, receber iguais favores se 
necessário fosse.  
O respeito que se deve ao médico não justifica o ignorar essa 
lamentável prática, que ainda hoje insiste em mostrar-se presente, 
embora tendendo ao ostracismo. Enquanto a classe médica não 
abandonar em definitivo a falsa proteção que seus componentes 
reciprocamente outorgam, o poder judiciário terá imensas 
dificuldades em ofertar a verdadeira justiça devida a quem às suas 
portas bate, porque o deslinde das demandas contra médicos 
depende fundamentalmente de dados técnicos inatingíveis pelo 
julgador por seu próprio conhecimento, razão pela qual, via de regra, 
o parecer de peritos é decisivo. Em realidade, ao encobrir o atuar 
ilegítimo de um colega, o parecerista está colaborando para a 
degradação da própria categoria, com previsíveis reflexos sobre si 
mesmo como profissional, eis que suportara os reflexos do 
descrédito eventualmente verificado em relação ao todo. 

 
 Isto posto, conclui-se que a responsabilidade civil do médico é sim existente, 
mas ainda há muitas dificuldades para se chegar à ela, e consequentemente, a 
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justiça se torna quase que inalcançável, pelo menos enquanto durarem estas 
situações citadas anteriormente, como a disparidade entre médico e paciente, o 
pensamento da sociedade de que o médico é um ser superior e o medo das vítimas 
procurarem a justiça.  
 

2.4. Teorias objetivistas  

 

 As teorias objetivistas tem suas aplicações reiteradamente noutros países, 
como França, Estados Unidos e Canadá, por exemplo. 
 Por meio destas teorias, a vítima, em seu trabalho de provar a culpa do 
médico, tem menos dificuldade em o fazer.  
 Tem se por meta a indenização, e é por este motivo que os juízes permitem 
uma abertura do nexo de causalidade, dando mais realce a lesão que foi causada.  
 

2.4.1. Perda de uma chance  

  

 Essa teoria é muito utilizada pela jurisprudência francesa, desde 1965 (NETO, 
2019, p. 83).  
 Ela se aplica com intuito de proteção à vítima do erro médico. O que 
determinará se será cabível a indenização será a perda de uma chance de um 
resultado bom advindo do tratamento do médico (NETO, 2019, p. 83). Assim dispõe 
o doutrinador Miguel Kfouri Neto (2019, p. 83): “quando não é possível afirmar que 
determinado dano se deve a um ato ou omissão do médico, a Corte de Cassação 
francesa supõe que o prejuízo consiste na perda de uma possibilidade de cura, e, 
em consequência, condena a indenização por essa perda. ” 
 Essa tese se baseia no sentido de que haverá indenização quando houver a 
perda de uma chance de resultado satisfatório no tratamento/cirurgia. A indenização 
será proporcional à chance perdida. Ou seja, o que se indeniza é a oportunidade 
que foi tirada da vítima (NETO, 2019, p. 84). Para que haja essa efetiva indenização, 
portanto, não é necessário de fato uma morte por exemplo, e sim o suficiente será a 
dúvida para o julgador, de que aquele paciente perdeu uma chance de um 
tratamento melhor, assim dispõe Miguel Kfouri Neto (2019, p. 83):  
 

Em síntese, admite-se que a culpa do médico comprometeu as 
chances de vida e a integridade do paciente. Pouco importa que o 
juiz não esteja convencido de que a culpa causou o dano. É 
suficiente uma dúvida. Os tribunais podem admitir a relação de 
causalidade entre culpa e dano, pois que a culpa é precisamente não 
ter dado todas as oportunidades (“chances”) ao doente. Milita uma 
presunção de culpa contra o médico. [...] 

  
[...] Quando não é possível afirmar que determinado dano se deve a 
um ato ou omissão do médico, a Corte de Cassação francesa supõe 
que o prejuízo consiste na perda de uma possibilidade de cura, e, em 
consequência, condena a indenização por essa perda. Desaparece, 
desse modo, a dificuldade em se estabelecer a relação de 
causalidade entre o ato ou omissão médica e o agravamento da 
condição de saúde, invalidez ou morte do paciente, que tanto podem 
dever-se a culpa do profissional quanto as condições patológicas do 
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paciente. Afirma-se que a atuação do médico diminui a possibilidade 
de cura desejável. 
  

Desta forma, o nexo causal fica menos dificultoso de se comprovar, pois fica 
evidente o mal causado, e a culpa não se baseia mais sobre o prejuízo e sim que 
sem ela não haveria dano (NETO, 2019, p. 83). A culpa do médico fez com que as 
chances de vida do paciente diminuíssem. A culpa neste caso é presumida.  
 Assim entende o Supremo Tribunal Federal em julgado de 2018 (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO : ARE 
0006489-32.2008.8.19.0046 RJ - RIO DE JANEIRO 0006489-32.2008.8.19.0046. 
Relator: Min. Edson Fachin. Brasília, 04 de abril de 2018). 

Assim sendo, vê-se que a jurisprudência nacional está cada vez caminhando 
mais para o avanço nestes casos, imputando a culpa ao médico, pelo seu erro, que 
causou danos à vítima, e não só à ela, como também à seus familiares e amigos.  

 

2.4.2. A coisa fala por si  

  

 Essa teoria é aplicada nos Estados Unidos e Canadá (NETO, 2019, p. 88). 
Ela defende que, havendo dano, então presume-se a negligencia do médico, pois 
tem-se que o fato não teria ocorrido se não houvesse culpa do médico. Por isso, se 
houve um evento danoso, como o falecimento do indivíduo, paralisias de membros, 
fraturas de membros, deficiências, etc. então houve negligência do médico, portanto, 
se trata de uma culpa presumida, tendo em vista que o indivíduo não teria morrido, 
ou sofrido paralisias ou fraturas de membros entre outros, se não houvesse a 
intervenção do profissional (NETO, 2019, p. 88). 
 Há alguns elementos nesta teoria, e são eles: dano, que é um evento que não 
teria ocorrido se não houvesse culpa do profissional; deve ser causado este dano 
pelo médico ou alguém que atuou sob sua subordinação; não devem ter 
demonstrações de que o fato ocorreu por culpa do paciente, assim é o que cita 
Miguel Kfouri Neto (2019, p. 88).   

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que as jurisprudências nacionais cada 
vez mais caminham no sentido de considerar a relação médico e paciente uma 
relação de consumo, desta forma sendo menos dificultosa a efetivação da reparação 
do erro cometido pelo profissional, e consequentemente, incentivando as vítimas de 
erro médico a buscarem pela justiça e seus direitos. 

Foi visto que a relação entre médico e paciente sofreu muitas alterações no 
cenário nacional com o decorrer dos anos e décadas, mas infelizmente ainda não se 
chegou a uma relação de paridade. Entretanto, fica claro que com as mudanças dos 
julgados no sentido de reparação dos danos pelo profissional, esta relação tende a 
ficar mais igualitária, de maneira que ocorram menos erros, menos equívocos. Desta 
forma tendo menos vítimas de erros fatais (ou não), e melhorando a sociedade como 
um todo, em busca da igualdade, independente de classes.  
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Nesse sentido, o presente trabalho demonstra que é perfeitamente possível 
humanizar o tratamento do médico para com o paciente, mas que este deve também 
denunciar os erros, protestar, buscar pelos seus direitos e não parar no meio do 
caminho, embora este caminho seja, na maioria das vezes, longo, tendo em vista a 
justiça brasileira ser ainda muito morosa. 

Portanto, é preciso que as vítimas de erro médico sejam incentivadas e 
apoiadas, visto que na maioria das vezes são frágeis pelas próprias circunstâncias 
nas quais são envolvidas. É preciso que haja apoio da sociedade, que se crie 
associações com apoio jurídico para que o processo seja bem instruído e  
acompanhado até às instâncias superiores, e que ao final a justiça seja feita. 

Porém, é preciso também, com base em tudo o que foi abordado neste 
trabalho, que a classe médica deixe de ser tão corporativista, sob pena do Conselho 
de Medicina perder a credibilidade, que já é pouca. É necessário, com base no que 
se conclui das teorias abordadas, que ao julgar um caso, o médico tenha ética e seja 
imparcial, sob pena de ao absolver um colega que errou, seja também cúmplice 
daquele erro, e mais do que isso, acabe por normatizar a impunidade em sua falsa 
“jurisprudência”. 

Por fim, o trabalho deve ser entendido e interpretado como uma reflexão para 
o paciente cidadão, e uma lição para a classe médica. Para este deve ser uma lição 
porque precisa realmente aprender, entender de uma vez por todas que ele não é, 
nem nunca foi um ser superior que pode errar e nunca ser responsabilizado. 
enquanto que para aquele uma reflexão para criar coragem, impulso na busca de 
seus direitos, sob pena de estar incentivando e colaborando com a impunidade que 
reina sobre a classe médica em nosso país. 
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