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Não há conflito de interesses, na forma prescrita

pelo Código de Ética Médica, do Conselho

Nacional de Saúde, e na Resolução RDC 96/2008

da ANVISA



REPERCUSSÕES

Área Cível - Judicialização

Administrativa – Denúncia CRM

Área Penal 



A atividade médica implica em obediência:

 Constituição Federal

 Código Civil - Código de Processo Civil

 Código Penal – Código de Processo
Penal

 Código de Ética Médica – Resoluções
CFM – CRM

 Código de Defesa do Consumidor

 normas ANS – ANVISA



A CONDUTA MÉDICA

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

(modificado  Dr. Jarbas Simas)



A conduta médica é, portanto, pautada em:

Informações

Tecnologia

Valores

Sentimentos

Intuição





Obrigação de Meios

(obrigação de conduta)

Fato - Dano – Nexo Causal – Culpa

CULPA:   Imperícia – Imprudência – Negligência

TEORIA DA PERDA DA CHANCE



Culpa do ponto de vista jurídico

Na imprudência há culpa comissiva. Age com imprudência o
profissional que tem atitudes não justificadas, açodadas, precipitadas,
sem usar de cautela.

A negligência caracteriza-se pela inação, indolência, inércia,
passividade. É falta de observância aos deveres que as circunstâncias
exigem. É um ato omissivo.

Já a imperícia é a falta de observação das normas, deficiência de
conhecimentos técnicos da profissão, o despreparo prático. Também
caracteriza a imperícia incapacidade para exercer determinado ofício,
por falta de habilidade ou ausência de conhecimentos necessários,

rudimentares, exigidos numa profissão. Insuficiência técnica.



DANO MORAL

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos

direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a

liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a

própria imagem), ou nos atributos da pessoa (como nome,

capacidade, o estado de família), para evitar excessos e abusos.

Recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e

desequilíbrio em seu bem-estar” (in Responsabilidade Civil, 9ª Ed.,

566/567).



SEXO DO MÉDICO

MULHERES: 20,26%

HOMENS: 79,74%



ESPECIALIDADES

 Ginecologia/obstetrícia 42,60%

 Traumato - Ortopedia  15, 91%

 Cirurgia plástica 7%

 Cirurgia geral 7%

 Clínica médica 6%

 Neurocirurgia 5,18%

 Pediatria 4,46%

 Otorrinolaringologia  3,03%

 Anestesiologia 2,85%

 Oftalmologia  2,85%



JULGAMENTOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

PROCEDENTES: 30,42%

IMPROCEDENTES: 69,58%

JULGAMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA (FINAL)

CONDENAÇÃO: 30,01%

IMPROCEDENTES (A FAVOR DO MÉDICO): 69,99%



PRINCIPAIS MOTIVADORES - FACILITADORES DE 

DEMANDAS

- Prontuário médico mal preenchido ou ilegível

- Ausência de Termo de Consentimento Informado

- Falta de seguimento de protocolo específico

- Deterioração da relação médico-paciente



PRONTUÁRIO MÉDICO     

O prontuário médico é essencial na defesa de qualquer ato médico. É

prova robusta e goza de presunção de veracidade. Deve ser

preenchido com data, hora, hipóteses diagnósticas, constar as

informações prestadas ao paciente e familiares, descrição cirúrgica

precisa, recusas à medicação e orientações médicas, etc...

Alguém vai ler o que você escreveu.



Viu? Constatou? Examinou?   ANOTAR!!!

 Caligrafia legível, com data e hora

 Siglas: CHAAA, CU, EFI, TVCGVPIVPSSL (???)

 OE (ovário esquerdo? olho? ombro? ouvido?)

 NUS!

 Termo de Consentimento sempre!

 Comentários em consultório e sala cirúrgica ou de 
parto



TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

O Termo de Consentimento não é opcional, tampouco facultativo e

previsto em Lei. É obrigatório e pode resultar em condenação

adicional pela “falta do dever de informar”, além de denúncia no

CRM.

Código de Defesa do Consumidor - CDC

Código de Ética Médica

É vedado ao médico: 

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



“Direito à informação do Paciente Leading Case STJ: 

RESP 467.768 Representa a boa-fé do médico e o direito 

do paciente à informação completa, adequada e clara 

sobre a intervenção; demonstra respeito ao paciente.”



O relacionamento com a paciente e familiares é essencial. Nem

sempre o médico que é processado foi imperito, imprudente ou

negligente, mas lhe faltou habilidade em se relacionar com a

família. Não se esqueça que as expectativas do paciente são

diferentes das suas. Aclare.



O Termo de Consentimento Informado

Deve ser assinado pelo paciente ou seu representante legal 
antes do procedimento e rubricado em todas as páginas



ACÓRDÃO

“A prova técnica assegura que, no caso em exame, não houve erro 
médico.”

“Erro médico não constatado.”

“A discussão dos autos não se restringia à ocorrência de erro médico,
pois a reparação pretendida pela apelante foi formulada com
fundamento no descumprimento do dever informação por parte dos
apelados.”

“... condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.”



RECOMENDAÇÕES

- O atendimento pode ser descontraído, mas seja profissional

- Evite comentários negativos e pessoais sobre a conduta alheia

- Informe a paciente sobre o quadro clínico e expectativas

- Sempre faça o Termo de Consentimento

- Prontuário bem elaborado é sua obrigação. Caligrafia legível

- Evite ao máximo o uso de siglas

- Jamais negligencie a avaliação da vitalidade fetal

- Siga o protocolo específico para o caso



MUITO OBRIGADO A TODOS!

Carlos A. Müller

camullerme@terra.com.br

tel: (11) 3141 1261

(não tenho facebook, instagram, twitter, etc...)




