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RESUMO 
 
 
SILVA, Claudinéia Cavalcanti Da. Responsabilidade civil do médico pelo erro 
de diagnóstico. 50p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 

 
A finalidade do presente trabalho é de verificar a responsabilidade civil do 

médico especialmente em casos de erro de diagnóstico. Deste modo necessário se 
faz uma análise do conceito de responsabilidade civil, bem como a evolução 
histórica da responsabilidade civil do médico, observando-se os pressupostos de 
ação, omissão e nexo causal. Para que se possa definir a responsabilidade civil do 
médico, deve-se primeiramente considerar que sua obrigação é de meio e não de 
resultado, o erro de diagnóstico deve ser inescusável, exigindo-se, além disso, a 
verificação do nexo de causalidade, a ação ou omissão e o dano, decorrentes de 
negligência, imprudência ou imperícia por parte do profissional. 

Além do mais, deve se garantir a integridade física, direito da personalidade e 
da autonomia da vontade do paciente, e os limites até onde vai essa autonomia. O 
diagnóstico médico será feito por uma análise muito minuciosa, e para sua formação 
deve-se fazer um estudo da vida regressa do paciente e exames clínicos e 
laboratoriais, o médico será responsabilizado quando provado sua culpa na 
formação do diagnóstico ou negligencia, imprudência ou imperícia no atendimento, 
ademais o erro pode advir de uma informação errônea fornecida pelo paciente ao 
profissional de saúde, tendo em vista que o diagnóstico se forma com base nos 
dados fornecidos. Por fim, foram trazidas casuísticas de erro de diagnóstico médico. 

 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade civil do médico. Negligência. Imprudência e 
Imperícia. Erro de diagnóstico. 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

     The purpose of the present work is verifying the doctor´s civil responsibility 

especially in      diagnosis´s mistake case. So that necessary make them self an 

analyst of the civil responsibility´s  concept, well like the  historic evolution of the 

doctor´s civil responsibility, looking the action´s hypothesis, omission and cause´s  

relation.So that can define the doctor´s civil responsibility, first have to consider that 

your obligation is of way not result, the diagnosis´s mistake must to be indispensable 

requiring,  yet, the verification of the cause´s relation, the action or omission and the 

damage, resulted of negligence, imprudence or incapability by the professional. 

       What´s more, have to vouch the physics integrity, personality´s right and 

autonomy of the patient´s notion, and the limits as far as where goes this autonomy. 

The medical diagnosis will be make by an analyze very thorough, and for your 

formation have to make a study of the patient´s  returnable life and clinic exams and 

made in laboratory, the doctor will be responsible when proven your fault in the 

diagnosis´s formation or negligence,   imprudence   or incapability on the 

atendiment,what´s more the mistake can result of a wrong information stockist by the  

Patient to the health´s professional, having in looking that the diagnosis is mold by 

the catering dice. Finally, were bringed thorough of  cases of medical diagnosis´s 

mistake. 

 

key-words:  Doctor´s civil responsibility; Negligence; Imprudence; 

Incapability.Diagnostc errors. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Optou-se por essa temática por se tratar de um assunto que gera muitas 

discussões sendo que, de um lado se encontra o paciente, fragilizado com sua 

doença e em busca de um tratamento adequado e de outro está o médico, um 

profissional liberal qualificado para tal função, porém ser humano suscetível a erro e 

talvez por algumas circunstâncias não consiga proporcionar a cura almejada pelo 

paciente. 

Destaca-se, que com a ocorrência de tais erros, os pacientes sentem sua 

integridade física e psicológica prejudicada devido a diagnósticos, procedimentos e 

tratamentos que não tiveram total êxito. 

Na atualidade tem sido fácil perceber os casos justificáveis de 

responsabilização civil do médico, uma responsabilidade subjetiva, decorrente do 

elemento culpa provenientes de imprudência, imperícia ou negligência. 

Ocorre que os médicos podem incorrer em erro, causando males aos 

pacientes, razões pelas quais às vítimas estão cada vez mais instruídas a estarem 

buscando o judiciário e a devida reparação dos danos a eles causados.  

No primeiro capitulo temos uma introdução ao assunto, no segundo capitulo 

conceito e diferentes modalidades de responsabilidade civil bem como 

responsabilidade civil dos profissionais liberais e em especial como foco desse 

trabalho responsabilidade civil médica. 

Busca-se com essa pesquisa saber como são analisados os direitos e 

deveres na relação médico paciente, bem como procede à responsabilização civil 

em caso de erro de diagnóstico. 

O último capítulo aborda o diagnóstico, analisando o conceito, atuação do 

paciente para formação do diagnóstico, casos de erros de diagnóstico, bem como 

dano moral e patrimonial, proteção a dignidade da pessoa humana com base no 

princípio que garante a autonomia da vontade do paciente e casos concretos em 

que foi reconhecida e caso em que não foi reconhecida a responsabilidade civil 

médica. 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A responsabilidade civil se caracteriza pela obrigação que tem o causador do 

dano em reparar o lesado, porém, não se deve falar em reparação se não houver 

dano. 

Como bem observado por Carlos Roberto Gonçalves: 

 

 

A palavra responsabilidade tem sua origem na raiz latina spondeo, 
pela qual se vinculava o devedor, solenemente, nos contratos verbais 
do direito romano. Dentre as várias acepções existentes, algumas 
fundadas na doutrina do livre-arbítrio, outras em motivações 
psicológicas, destaca-se a noção de responsabilidade como aspecto 
da realidade social (GONÇALVES, 2014, p.19). 
 
 

 

Segundo Alessandro Carlo Melisso Rodrigues co-autor no livro ícones do 

Direito:  

 

 

O estudo da Responsabilidade civil tem grande importância prática 
porque, no campo do desenvolvimento das relações humanas, as 
condutas praticadas e as atividades desenvolvidas são passiveis de 
casar prejuízo econômico ou moral a alguém. 
(PUCCINELLI,2015,p.263). 
 
 

Todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato ilícito deverá 

reparar o dano causado. 

O renomado autor Puccinelli,2015, defende que, “qualquer atividade 

desenvolvida na vida em sociedade tem potencialidade para lesar direitos de 

terceiros e consequentemente causar um dano para a vítima”. 

Vale apena destacar, que toda atividade que possa acarretar em prejuízo a 

alguém traz como fato social a responsabilidade. 

Sendo assim, todos nós somos responsáveis pelos fatos decorrentes de 

nossas condutas devendo nos conduzir na vida sem causar prejuízos a outras 

pessoas, pois se isso acontecer ficaríamos sujeitos a reparar os danos. 
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2.1 CONCEITO 

 

 

Ao fazer uma análise da responsabilidade civil, surgem diferentes definições e 

conceitos, ou seja, visões diferentes adotadas por cada doutrinador. 

Basicamente a definição de responsabilidade civil, trata-se do dever de 

reparar um dano que uma pessoa causa a outra.  

Na concepção de Alessandro Carlo Meliso Rodrigues: 
 
 

Pode a Responsabilidade Civil ser conceituada como: o instituto 
jurídico de direito civil que atribui a alguém a obrigação de reparar o 
prejuízo suportado por outrem, em razão da realização da prática de 
um ato ilícito (PUCCINELLI, 2015, p.263). 
 
 

Assim, a responsabilidade civil é o instituto jurídico de fundamental 

importância para a resolução dos conflitos de interesses. 

 

Com relação à responsabilidade civil, Carlos Roberto Gonçalves define: 
 
 

A finalidade da responsabilidade civil é a restauração de um 

equilíbrio moral e patrimonial desfeito e à redistribuição da riqueza de 

conformidade com os ditames da justiça, tutelando a pertinência de 

um bem, com todas as suas utilidades, presentes e futuras, a um 

determinado sujeito [...] (GONÇALVES, 2013, p. 22).  

 
 

Deste modo, a responsabilidade civil surge como um meio de garantir uma 

resposta a quem foi lesado, impondo a quem causou danos a outro, que se 

responsabilize pelas atitudes tomadas. 

A ideia central da responsabilidade civil está na assertiva de que aquele que 

ilicitamente causar dano a outra pessoa, ou descumprir com uma obrigação 

acordada, ficará obrigado a repará-lo, sendo caracterizada pela violação do princípio 

fundamental de não causar dano a outrem, expressão em latim (neminem laedere), 

fazendo surgir à obrigação de indenizar. 
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Nas palavras de Roberto Senise Lisboa (2012, v. 02, p. 224) “o ato ilícito é 

aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico”. 

Diante desse dispositivo legal, podemos destacar os seguintes elementos: 

conduta humana (ação ou omissão), o dano e o nexo causal, que serão de suma 

importância para caracterizar a responsabilidade civil médica. 

 

 
2.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICA DE RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 
 
 

Observa-se, que a responsabilidade dos profissionais de medicina tem início 

no momento em que o médico se dispõe a atender o paciente-cliente. 

Os médicos ajudam a salvar a vida de seus pacientes, e em seu atendimento 

visa diagnosticar as doenças, minorar os efeitos desta ou curá-los. 

Sabe-se que, os médicos são profissionais qualificados para realização de tal 

função, porém são seres humanos comuns e estão suscetíveis a cometerem erros. 

Nas palavras de Kfouri Neto: 

 
 

A responsabilização civil existi desde os primórdios na medicina, as 
doenças e as dores nasceram com o homem. Por isso, desde seu 
primeiro momento de racionalidade, tratou-se de predispor os meios 
necessários para combater ambos os males. (KFOURI NETO, 1996, 
p.16). 
 
 

 

E prossegue o renomado autor: “O ser humano é sujeito a dor e as 

enfermidades, para preservar sua saúde, evitar doenças, mantendo-se mental e 

fisicamente hígido, os homens recorrem ao médico”. 

O autor Nehemias,(2014), relata que as primeiras atividades nesta área de 

medicina tinham como objetivo inicialmente apenas de promover a cura, esse ato 

era realizado por expertos ou taumaturgos que receitavam ervas em casos de 

doenças e em casos de fratura indicavam mobilizar o membro e isso os tornava 

melhores que as outras pessoas, razão pela qual suas vestes e comidas eram 

diferentes dos demais integrantes da comunidade. 

O primeiro documento histórico que versa a respeito da Responsabilidade 

Civil médica é o Código de Hamurabi vigente entre 1770-1790 antes de Cristo, que 
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em seu livro sagrado trouxe as regras por escrito da relação entre médico e 

paciente. 

Como destaca o autor Kifouri Neto(1996), caso houvesse má prática da 

função e houvesse morte ou lesão ao paciente o médico era punido com 

penalidades severas pela imprudência imperícia ou negligência, inclusive ocorrendo 

amputação de membros dos profissionais. 

Vale frisar, que neste período não havia um conceito de culpa e todos os 

procedimentos que não eram bem-sucedidos eram passiveis de punição aos 

médicos. 

Diferentemente do que ocorria no Egito, os médicos eram vistos como 

sacerdotes e se agissem de acordo com as regras de obediência descritas no livro 

sagrado mesmo se tivessem insucesso na realização da função levando o paciente 

a óbito o mesmo não era punido, pois não havia sido imprudente ou negligente 

apenas não ocorreu à cura almejada. 

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de Kfouri Neto, 

“se os médicos trabalhassem de acordo com o descrito no livro sagrado livra-se de 

todo e qualquer ação judicial, do contrário era penalizada com a morte, qualquer que 

fosse o desfecho da doença”. 

Foi no direito romano que surgiram os primeiros registros de 

responsabilização civil médica e neste período quando o médico causava algum 

dano ao paciente por falta de habilidade ou por imperícia respondia civilmente por 

seus atos através de uma lei chamada de Aquilia que possuía a mesma estrutura 

jurídica e fundamentada na culpa como é atualmente. 

Na era moderna surge a ideia de responsabilidade extracontratual e sua 

principal fundamentação era a efetivação da culpa e o causador do dano responder 

pelo dano causado através de seu patrimônio. 

Segundo o renomado autor Nehemias: 
 
 

É exatamente no direito Frances e na construção doutrinária e 
jurisprudencial que os autores e as cortes francesas formaram ao 
longo dos dois últimos séculos os fundamentos da responsabilidade 
Civil do médico nos seus atuais contornos. (MELO, 2014, p. 5). 
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De acordo com melo, foi no Direito Frances no decorrer dos dois últimos 

séculos que se formou o conceito de Responsabilidade Civil do Médico nos moldes 

de hoje. 

 

2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

 

A atividade médica está devidamente regulamentada pelo código de ética 

médica. 

De acordo com o renomado autor, Nehemias Domingos de Melo (2014), 

existe uma grande ‘mercantilização’ da medicina, seja com a criação de muitos 

cursos e baixa qualidade de ensino, a remuneração péssima dos profissionais e má 

qualidade dos serviços médicos prestados, o aumento no número de planos de 

saúde com mensalidades altíssimas e a baixa remuneração dos profissionais 

credenciados. 

É preciso ponderar como identificar a responsabilidade civil do médico, 

incumbe ressaltar os elementos que se fazem necessários para sua caracterização, 

sendo assim retratamos a baixo. 

A responsabilidade civil médica de acordo com as lições de França (2014), é 

precedida de alguns elementos para sua caracterização, sendo requisitos 

indispensáveis que o autor seja um profissional devidamente qualificado para o 

exercício da medicina; que o ato seja resultado danoso de um ato lícito, ou o autor 

tenha produzido o dano sem a intenção de prejudicar: por negligência, imprudência 

ou imperícia. 

De acordo com França (2014), na responsabilidade civil médica os 

pressupostos são elementos indispensáveis, senão vejamos: 1) o autor o médico: 

que deverá ser habilitado para o exercício da medicina, sob pena de ser punido por 

exercício ilegal da medicina; 2) o ato: em que o dano deve ser resultante de um ato 

lícito, “pois, do contrário, tratar se de uma infração delituosa mais grave, como, por 

exemplo, o aborto criminoso ou a eutanásia”; 3) a culpa: no qual o autor agiu por 

negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, o dano fio provocado sem que haja 
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intenção; 4)o dano: é necessária a existência de um dano comprovado; 5) nexo 

causal: relação entre a conduta do médico e o dano atribuído ao paciente.  

 

 

2.3.1 Ação /Omissão e Nexo Causal 

 

Para que ocorra o dever de indenizar, é indispensável, que haja ação ou 

omissão do agente e que essa conduta se relacione com o prejuízo suportado pela 

vítima e que o agente tenha agido com culpa. 

De acordo com PUCCINELLI, 2015, p.270”A conduta humana, ação ou 

omissão voluntária sendo a vontade do agente o núcleo fundamental e abrange a 

culpa em sentido amplo decorrentes de dolo e culpa”. 

A intenção de praticar o ato é denominada dolo e a culpa em sentido estrito 

decorre de negligência, imprudência ou imperícia. 

De acordo com PUCCINELLI, 2015, dolo é a intenção deliberada de praticar o 

ato comissivo ou omissivo. 

A ação é o fato gerador da responsabilidade civil, sendo que a prática do ato 

pode ser realizada de maneira comissiva ou omissiva, sendo que a comissiva ocorre 

com a prática de ato que não devia se efetivar e a omissiva consiste em não 

observância de um dever de agir. 

Segundo entendimento da renomada autora M. Helena Diniz, curso de Direito 

civil Brasileiro. 

 
 

A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, em sê-la o ato 
humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou licito, voluntário ou 
objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato 
de animal ou coisa inanimada, que cause danos a outrem. (DINIZ, 
2008, p.38-39). 
 

 

 

O descrito no artigo 186 do Código Civil descreve exatamente o conceito de 

ato ilícito fato gerador da responsabilidade civil que traz a seguinte redação: 
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“Art.º186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”. 

Como estamos tratando da responsabilidade civil médica podemos trazer um 

exemplo fictício para melhor compreender. 

Um exemplo claro de omissão seria um médico que está de plantão em 

determinada unidade de saúde e se nega a atender o paciente que necessita de 

atendimento e por esse motivo o paciente vem a falecer, neste caso o médico pode 

ser responsabilizado por omissão de socorro porque tem o dever legal de prestar 

atendimento. 

O nexo causal pode ser conceituado, como uma relação de causa ou efeito 

que liga ao dano ao causador, uma relação entre a causa e o efeito, um elo entre o 

ato e o dano.  

Assim, o nexo de causalidade está devidamente representado pela expressão 

causar, devendo existir relação de causa e efeito entre a conduta ilícita e o prejuízo 

suportado pela vítima. 

O ato ilícito originário da obrigação está expresso no artigo 927 do Código 

Civil, conforme reproduzo abaixo: 

 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. º 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
 

Vale ressaltar, sem a causa o dano não existiria, porém se houve o dano,mas 

sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, não há que se 

falar em relação de causalidade e obrigação de indenizar.  

O autor Nehemias Domingos de Melo define o assunto: 
 
 

A lógica está em que o dano só pode gerar responsabilidade quando 
seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu causador 
ou responsável, ou ainda, como diz de forma atualíssima Savatier 
“um dano só produz responsabilidade quando ele tem por causa uma 
falta cometida ou um risco legalmente sancionado. (MELO,2014, 
p.53). 
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Não há que se falar em nexo causal quando o fato ocorrer por culpa exclusiva 

da vítima ou por culpa concorrente, sendo que, a mesma exclui a responsabilidade 

do causador do dano. 

Sendo assim, havendo culpa concorrente do agente e da vítima, neste caso 

ambos contribuem para efetivação de um evento danoso. 

 

 

2.3.2 Imprudência, Negligência e Imperícia. 

 

 

A imprudência se define como: Ato de proceder sem cautela, ou seja, 

realização de um ato sem ter o cuidado necessário.  

Exemplo de imprudência: Um médico prescreve determinada medicação ao 

paciente sem verificar previamente se este é ou não alérgico ao medicamento, vindo 

o mesmo falecer em decorrência de uma reação alérgica que já havia relatado ao 

profissional. 

Segundo Genival Veloso de França: 

 

 
Imprudente é o médico que age sem a cautela necessária. É aquele 
cujo ato ou conduta são caracterizados pela intempestividade, 
precipitação, insensatez ou inconsideração. A imprudência tem 
sempre caráter comissivo. O cirurgião que, podendo realizar uma 
operação por um método conhecido, abandona essa técnica e, como 
consequência, acarreta para o paciente um resultado danoso comete 
imprudência, e não imperícia. A imprudência anda sempre com a 
negligência como faces de uma mesma moeda: uma repousando 
sobre a outra. (FRANÇA, 2014, p.191). 

 

 

A corroborar com o assunto Nehemias Domingos de Melo defende: 
 
 

Assim, age imprudente o médico que sem usar as cautelas 
necessárias toma atitudes precipitadas, como a cirurgião que não 
aguarda a chegada do anestesista e ele mesmo se encarrega de 
anestesiar o paciente, provocando sua morte por choque anafilático; 
ou do médico que receita penicilina sem fazer teste de alergia, e em 
face disso, o cliente vem a falecer. (MELO2014, p.114). 
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Frisa-se que, negligência é o ato de agir sem tomar as devidas cautelas 

agindo, com desleixo, com descuido e sem atenção. 

No que se refere ao profissional médico, negligente é aquele que age de 

forma omissa, com total descaso de seus deveres éticos com os pacientes.  

Para que o médico exerça sua função deverá estar atento e tomar todos os 
cuidados necessários para com seus pacientes, sendo que, um simples erro pode 
trazer sérios danos à saúde do paciente ou levá-lo a óbito, vez que, o bem jurídico 
tutelado nessa relação é a vida. 

 
 
Nas palavras de Nehemias Domingos de Melo: 

 
 

Desta forma, estará caracterizada a negligencia toda vez que se 
puder provar que o médico não observou os cuidados e as normas 
técnicas aplicáveis à espécie. O bem da verdade é por assim dizer, 
como uma “espécie de preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o 
agente de prever o resultado que poderia e devia ser previsto. 
(MELO 2014, p.115). 
 
 

De acordo com o CEM (Código de Ética médica) no capítulo II que trata da 
Responsabilidade Profissional é vedado ao médico: 

 
 

Art.º.”1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência” 
Art.”º 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas 
da profissão médica”. 
Art.º 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, 
quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de 
pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. 
 
 

Deste modo, pode se citar como exemplo de negligência o médico que sem 

conhecer o estado clinico do paciente proscreve medicação por telefone. 

Outro exemplo, seria um médico que após ser informado de emergência na 

unidade de atendimento, permanece inerte deitado nas salas dos médicos. 

A Imperícia pode ser conceituada como a falta de habilidade ou a inaptidão 

para praticar certo ato, determinada função, profissão ou arte.  
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A corroborar com o assunto Nehemias Domingos de Melo define que: 
 
 

Assim, a imperícia seria a falta de observação das normas primárias 
que regem aquele determinado procedimento, bem como o 
despreparo prático do profissional para o exercício da profissão. 
Imperito será ainda o médico que prescreve tratamento para 
determinado tipo de doença quando todos os sintomas estejam a 
indicar outra; ou cirurgião que,em visível equivoco,corta músculos, 
veias ou nervos que não podem ser suturados, gerando sequelas 
para o paciente; ou ainda, o obstetra que em operação cesariana 

corta a bexiga do paciente. (MELO, 2014, p.117). 
 
 

Devemos considerar por fim, o descrito no código de ética médica em seu 

Capítulo III, da Responsabilidade profissional: ”É vedado ao médico: Artigo 1º 

Causar dano ao paciente, por ação ou omisso, caracterizável como imperícia, 

imprudência ou negligência”. 

Deste modo, agindo o médico em desconformidade com o exposto a cima 

deverá arcar com as conseqüências. 

De acordo com o artigo primeiro do código de Ética médica seria proibido um 

clinico geral realizar cirurgia de prótese de mama. 

Como ele não possui conhecimento técnico, prático e nem teórico para 

realizar o procedimento, ele vai causar sérios danos físicos e psicológicos à 

paciente, vez que, o mesmo não é especializado em cirurgia plástica. 

 

 

2.3.3 Complexidade da Prova de Culpa Médica e ônus da prova 

 

Ao fazer uma análise dos pressupostos listados a cima, pode se mencionar 

que, agindo o médico de forma diversa ao Código de Ética médica, ou seja, atuando 

de forma imprudente, negligente ou imperita deveria a este se imputar a culpa. 

Para que ocorra a averiguação da culpa do profissional médico, deve-se 

obedecer aos mesmos procedimentos adotados para a definição da culpa comum. 

Em cada caso o juiz deve estabelecer quais os cuidados possíveis que ao 

profissional deveria ter prestado ao paciente de acordo com os estudos científicos e 

a conduta médica adotada. 



 
 
 

22 
 

De acordo com o ilustre Melo 2014, p.19: ”Tratando-se de erro médico e da 

responsabilização do profissional, a maior dificuldade residirá exatamente em fazer a 

prova de que o médico tenha agido com imprudência, negligencia ou imperícia”. 

Pode se afirmar que, é difícil comprovar que existe culpa médica, sendo que 

geralmente o atendimento a pacientes ocorrem em locais preservados como, por 

exemplo, consultório médico, e na maioria das vezes os pacientes não conhecem 

sobre os procedimentos médicos a que são submetidos e a única prova que tem são 

prontuários e receitas médicas. 

A corroborar e elucidar o tema GERSON LUIZ CARLOS, defende que: 
 
 

A prova de que o médico não informou suficientemente o paciente 
sobre os riscos de uma operação, ou não lhe aconselhou 
suficientemente é algo difícil, pois a relação médico e paciente tem 
natureza confidencial, sem testemunhas, sem documentos, a não ser 
a receita na qual são prescritos determinados medicamentos 
(BRANCO, 2010, p.02). 

 
 

Em conseqüência, para que o juiz possa fazer uma melhor avaliação dos 

fatos deverá se socorrer de provas periciais, documentais bem como de provas 

testemunhais. 

Segundo o autor Ayer de Oliveira: 
 
 

Na análise da prática de um médico, feita por meio de processo 
administrativo (ético) ou de processo judicial, levam-se em 
consideração as circunstâncias envolvidas, com o objetivo de 
caracterizar e diferenciar a má prática (erro médico) e um evento 
adverso. Por pressuposto, e, por medida de justiça, a queixa 
(denúncia) deve ser inicialmente considerada como alegado erro 
médico. 
O julgamento justo, consistente em provas e argumentos, termina 
quando fica evidenciado ter havido má prática e, desta maneira: a 
culpa, a condenação e a punição do profissional. (OLIVEIRA, 2006, 
p.10). 

 
 

O ato médico que enseja a responsabilidade pode se consistir numa ação ou 

numa inação culposa sendo a ação uma conduta positiva imperita ou imprudente na 

atividade profissional. 
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2.4 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil pode ser classificada com base em seu fato gerador, 

que podemos definir como Responsabilidade civil contratual ou extracontratual. 

 

 

2.4.1 Contratual e Extracontratual 

 

 

É certo, que quando a relação se advém de um contrato válido previamente 

estabelecido e que a vítima tenha prejuízo pela inexecução de uma obrigação 

originária do contrato denomina-se como relação contratual, ao passo que, quando a 

relação não deriva de um contrato, deriva do dever genérico de não lesar, de não 

causar dano a ninguém se trata de responsabilidade extracontratual. 

Como destaca Carlos Roberto Gonçalves: 
 
 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever 
legal, e na, contratual, descumpre o avençado, tornando-se 
inadimplente. Nesta, existe uma convenção prévia entre as partes 
que não é cumprida.Na responsabilidade extracontratual, nenhum 
vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, quando 
este pratica o ato ilícito. (GONÇALVES, 2014, p.44). 
 
 

Segundo MELO, 2014, p.75: ”a responsabilidade do médico é contratual, 
onde o médico se obriga a prestação de um serviço consciencioso de acordo com as 
técnicas cientificas da profissão”. 

 
 
E prossegue o renomado autor: 
 
 

Assim, o contrato médico apresenta-se, dentro do quadro geral das 
obrigações negociais, como um típico contrato de prestação de 
serviços, que não é regida pela legislação do trabalho, porque versa 
sobre atividade de profissional libera. As prestações devidas pelas 
partes são: da parte do médico, de prestar o melhor serviço 
correspondente a sua formação técnica; e, da parte do cliente, o 
pagamento dos honorários correspondentes ao serviço prestado e 
cumprir com as determinações médicas, independentemente do 
resultado que serão obtidos. (MELO, 2014, p.76). 
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Pode se mencionar que a relação médico e paciente pode ser estabelecida 

mediante um encontro de vontade das partes, podendo ser estabelecida a partir de 

uma consulta médica agendada em consultório médico ou em um atendimento de 

urgência e emergência sem contrato previamente estabelecido. 

 

 

2.4.2 Responsabilidade Subjetiva e Objetiva 

 

A responsabilidade civil subjetiva possui como pressuposto fundamental o 

elemento culpa para que se possa caracterizar o dever de indenizar. 

 

Como bem observado por Carlos Roberto Gonçalves: 
 
 

A teoria clássica, também chamada de teoria da culpa ou subjetiva, 
pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Não 
havendo culpa, não há responsabilidade. Diz-se, pois, ser subjetiva a 
responsabilidade quando esta se esteia na ideia de culpa. A prova da 
culpa (em sentido lato, abrangendo o dolo ou a culpa em sentido 
estrito) passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. 
(GONÇALVES, 2011, p.377). 

 
 

Nesse sentido, só será imputado ao agente à obrigação de reparar o dano se 

comprovado que o mesmo agiu com culpa ou dolo no caso em concreto. 

Assim, para os casos práticos de responsabilidade civil do médico em casos 

de erro de diagnóstico só será responsabilizado quando ocorrer à análise da 

conduta ou do comportamento do profissional e estiverem presentes elementos que 

evidenciam a imprudência, negligencia ou imperícia do profissional. 

Neste contexto, se faz necessário apresentar o exposto no artigo1545 do 
Código Civil que reproduzo a baixo: 

 
 

Artº.1.545 - Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, as parteiras e os 
dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da 
imprudência, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar 
morte, inabilitação de servir, ou ferimento. 
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Convém lembrar-se das explicações de culpa dada por Romualdo Baptista: 
 
 

A culpa em sentido amplo se subdivide em dolo e culpa a em sentido 
estrito. Quando a conduta é qualificada pela intenção de lesionar, há 
dolo; quando a conduta destituída dessa intenção, há culpa em 
sentido estrito. Em suma, o dolo se caracteriza pela vontade dirigida 
à produção de um resultado ilícito, ao passo que a culpa tem por 
característica o descumprimento de um dever de cuidado. 
(BAPTISTA, 2008, p.38). 

 
 

É notório que em muito dos casos os pacientes que sofrem algum dano em 

decorrência de erro médico não buscam a devida reparação por não conseguirem a 

prova da culpa médica. 

 
 
A este exemplo, Nehemias Domingos de Melo comenta o assunto: 
 
 

Tratando-se de erro médico e da responsabilização do profissional, a 
maior dificuldade residirá exatamente em fazer a prova de que o 
médico tenha agido com imprudência, negligencia ou imperícia. Em 
muitas situações vai existir a lesão, o agente estará devidamente 
identificado, porém a impossibilidade de fazer a prova da culpa 
afastará o der de indenização. (MELO, 2014, p.19). 
 
 

Verifica-se que existe uma dificuldade em provar a culpa médica, vez que, o 

médico em muitas vezes é o portador das provas.  

A responsabilidade civil objetiva se caracteriza em decorrência da imposição 
de uma previsão legal independentemente de culpa do agente, sendo que o risco da 
atividade que gera o dever indenizatório. 

 
 
Conforme Carlos Roberto Gonçalves: 
 
 

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas 
situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto 
acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque 
prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de 
causalidade. Esta teoria, dita objetiva ou do risco, tem como 
postulado que todo dano é indenizável e deve ser reparado por quem 
a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de 
culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova 
de culpa do agente para que este seja obrigado a reparar o dano. Ela 
é de todo prescindível (responsabilidade independente de culpa). 
(GONÇALVES,2011 ,p.277). 



 
 
 

26 
 

 

 

A cláusula geral acerca da responsabilidade objetiva está descrita no artigo 
927 do Código Civil que traz o seguinte texto: 
 
 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 

 
Neste contexto, o legislador pátrio deixa claro que poderá ocorrer uma 

obrigação de indenizar mesmo que não houver ato ilícito. 

Dessa forma, quando falamos em responsabilidade objetiva aplicada a 

atividade médica, podemos exemplificar como aquela em que o profissional de 

medicina ao realizar suas atividades ocasionar danos a terceiros, terá o dever de 

repará-lo, mesmo que não tenha agido com culpa.  

Observa-se, sendo comprovada a relação de causa e efeito entre o 

comportamento do agente e de o dano sofrido pela vítima, a mesma pode buscar 

indenização por aquele que lhe causou o dano. 

A responsabilidade objetiva não depende de prova de culpa e para ser 

caracterizado se faz necessário a presença dos seguintes pressupostos: o defeito na 

prestação do serviço configurado em um ato comissivo ou omissivo do médico, o 

dano e o nexo de causalidade. 

Neste contexto, o legislador pátrio deixa claro que poderá ocorrer uma 

obrigação de indenizar mesmo que não houver ato ilícito. 

 

 

2.4.2 Obrigação de Meio e de Resultado 

 

 

Obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga apenas em realizar 

sua atividade da melhor forma, porém não se obrigando a ofertar o resultado 

esperado pelo cliente.  
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No pensamento de Pablo Stolze Gagliano: 
 
 

A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga a 
empreender sua atividade, sem garantir, todavia, o resultado 
esperado. 
As obrigações dos médicos, em geral,assim como as do 
advogado,são fundamentalmente de meio, uma vez que esses 
profissionais, a despeito de deverem atuar segundo as mais 
adequadas regras técnicas e cientificas disponível naquele momento, 
não podem garantir o resultado de sua atuação (a cura do paciente, 
o êxito no processo). (GAGLIANO, 2015, p.137). 

 

 
A obrigação de meio assumida pelo profissional não exige produção de 

resultado, podemos observar que nas atividades desenvolvidas por profissionais 

liberais como médicos e advogados, os consumidores não alcançam o resultado 

esperado, porém o profissional se utilizou de todos os meios necessários para 

conseguir o seu alcance. 

Quando tratamos de profissionais de medicina, verifica-se que os mesmos 

se obrigam perante o cliente a lhe ofertar e empregar todos seus conhecimentos 

científicos e técnicos visando um bom resultado, mas não podem se responsabilizar 

se fizerem tudo corretamente e ao final não alcançar êxito total. 

 
 

De acordo com o renomado autor Genival Veloso de França: 
 
 

O compromisso da utilização de todos os recursos disponíveis para 
se ter um resultado, sem, no entanto, a obrigação de alcançar esse 
êxito tão legítimo. Busca-se, é claro, um resultado, mas, em não se 
cumprindo – e inexistindo a culpa do devedor –, não há o que cobrar. 
(FRANÇA, 2014, p.356). 

 
 

 

Para melhor compreensão cita-se o capítulo I da RESOLUÇÃO CFM 
Nº1931/2009 inciso V, que aduz,“ Compete ao médico aprimorar continuamente 
seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do 
paciente”. 
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Desta forma, o renomado autor Carlos Roberto Gonçalves defende que: 
 
 

 
Com efeito, a obrigação que tais profissionais assumem é uma 
obrigação de “meio”, e não de “resultado”. O objeto do contrato 
médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de 
cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias 
excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência. 
(GONÇALVES, 2017, p.179). 
 

 

Comprometem-se os médicos a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos 

recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o doente. 

 
 

Segundo o autor Nehemias Domingos de Mello: 
 
 

Obrigação de meio é aquela em que o profissional (fornecedor) se 
obriga a empregar seus conhecimentos e técnicas disponíveis 
visando um determinado resultado em favor de seu contratante 
(consumidor), sem, contudo, responsabilizar-se pelo êxito da 
empreitada. (MELO, 2014, p.77). 

 
 
E prossegue o renomado autor: 
 
 

Em contrapartida, a obrigação de resultado será aquela em que o 
profissional venha a assumir, contratualmente, que determinada 
finalidade será alcançada, comprometendo-se assim, com os 
resultados finais da empreitada. (MELO, 2014.p.77). 

 
 

A respeito da responsabilidade do médico em obrigação de resultado, está a 
obrigação do médico Cirurgião Plástico. 

 
 
Nesse sentido, cumpre-nos invocar um trecho do pensamento de Pablo 

Stolze Gagliano: 
 
 

A respeito desse tema, interessante questão diz respeito à obrigação 
do cirurgião plástico. Em se tratando de cirurgia plástica 
estética,haverá,segundo a melhor doutrina,obrigação de 
resultado.Entretanto,em se tratar de cirurgia plástica reparadora 
(decorrentes de queimadura,por exemplo),a obrigação do médico 
será reputada de meio,e a responsabilidade excluída,se não 
conseguir recompor integralmente o corpo do paciente,a respeito de 
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haver utilizado as melhores técnicas disponíveis. (GAGLIANO, 
2015, p.137). 

 

 

Nesse sentido, vale frisar que, em casos de obrigação de meio cabe ao 

cliente demonstrar a culpa do médico e em casos de obrigação de resultado cabe ao 

médico o ônus da prova. 

 

 

2.4.3 Relação Médico e Paciente  

 

 

A relação médico-paciente consiste em uma junção de confiança, 

responsabilidade e compromisso entre ambos, tendo em vista que são humanos e 

que não estão livres de futuras complicações. 

Sem dúvida o paciente se sente mais seguro se puder contar com o 

atendimento de alguém de sua confiança. 

Como destaca o Código de Ética Médica Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009, ”o médico não poderá desrespeitar os direitos dos pacientes ou 

de seus representantes legais de decidir livremente sobre a execução de práticas 

diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte”. 

O profissional de saúde deverá dispor de todos os meios disponíveis de 

diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos que estejam em seu alcance, 

em favor do paciente e não poderá deixar de atender qualquer paciente que o 

procure em casos de urgência e emergência. 

A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança e 

responsabilidade, caracteriza-se pelos compromissos e deveres de ambos os 

atores, permeados pela sinceridade e pelo amor.  Sem essa interação verdadeira, 

não existe Medicina.  

Trata-se de uma relação humana que, como qualquer uma do gênero, não 

está livre das complicações. Muitas vezes o indivíduo que está doente já procurou 

diversos profissionais que, em inúmeros casos, sequer olharam em seu rosto. É uma 

das dificuldades que precisam ser enfrentadas no momento da abordagem inicial. 
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2.4.5 Obrigação do Médico ante ao Código de Defesa do Consumidor 

 

Os médicos todos os dias lidam com a vida e com a integridade física das 

pessoas, razões pelas quais há de se falar das responsabilidades desses 

profissionais. 

O melhor esclarecimento para demonstração da relação de aplicabilidade 
do Código de Defesa do Consumidor na relação Médico e Paciente está descrito 
da seguinte forma: 

 
 

A doutrina e a jurisprudência brasileira, de forma amplamente 
majoritária, consideram o Código de Defesa do Consumidor como 
o regime legal matriz e disciplinador da relação médico-paciente, 
com todos os efeitos daí decorrentes. (PUCCINELLI, 2015, p.370). 

 

 

O profissional de medicina também está regido pelo Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 3º que aduz: 

 
 

Art. 3º 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. 
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial. 
§ 2º 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. 
 
 

Para complementar o assunto, Genival Veloso de França defende: 
 
 

Na linguagem deste Código, o paciente é o consumidor para quem 
se presta um serviço; o médico, o fornecedor que desenvolve 
atividades de prestação de serviços; e o ato médico, uma atividade 
mediante remuneração a pessoas físicas ou jurídicas sem vínculo 
empregatício. (FRANÇA, 2014, p.78). 
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Vale ressaltar, que o paciente se enquadra nas condições de consumidor, 

tendo em vista que se considera consumidor, todas as pessoas que adquire ou 

utiliza produtos ou serviços como destinatário final, na relação médico paciente o 

paciente se vale dos conhecimentos do profissional da área médica para seu 

proveito como aduz o artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor. 

 
 

2.4.6 RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

 

 

Todos os profissionais devem ter conhecimento teórico e prático de sua 

atividade independentemente da profissão para que não ocasione prejuízo aos 

clientes. 

O código de ética médica define em seus artigos III, IV, V, que os médicos 
devem estudar e se aperfeiçoar para garantir sempre o melhor para seus clientes, 
senão vejamos: 

 
 

III - Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico 
necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma 
justa. 
IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético 
da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. 
V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus 
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício 
do paciente. 
 
 

No tocante a responsabilidade do profissional médico, pode ser entendida 

como uma aplicação de pena indenizatória que obriga o médico a reparar o dano 

moral ou patrimonial praticado em face de seu paciente ou a terceiros em virtude de 

um procedimento médico. 

Nas palavras de Genival Veloso de França: 
 
 

Atualmente, o princípio da responsabilidade profissional é aceito por 
todos – médicos, juristas e a própria sociedade –, desde que na 
apreciação desses feitos fique caracterizada uma conduta atípica, 
irregular ou inadequada contra o paciente, durante ou em face do 
exercício médico. Espera-se apenas que na avaliação dessa 
responsabilidade haja transparência no curso da apreciação e dê-se 
ao acusado o direito de ampla defesa, e que não se venha macular o 
prestígio da medicina e dos médicos pelo fato de uma conduta 
isolada. Aguarda-se, finalmente, que na apreciação da 
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responsabilidade profissional do médico fique exaustivamente 
provada a inobservância das regras técnicas ou a atípica de conduta 
em sua atividade funciona (FRANÇA, 2014, p.183). 
 
 

A responsabilidade do médico é subjetiva só será responsabilizado caso o 
paciente comprove sua culpa.  

 
 
Sendo provada aplica-se o disposto nos seguintes artsº: 948; 949; 950 e 951 

do Código Civil e 14 § 4.º do Código de Defesa do Consumidor. 
 
 

Artº. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir 
outras reparações: 
I – No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu 
funeral e o luto da família; 
II – Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, 
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 
Artº.949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro 
prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. 
Artº.950. Se em virtude da ofensa resultar defeito pelo qual o 
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe 
diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas 
do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, 
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que 
se inabilitasse, ou da depreciação que ele sofreu. 
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a 
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. 
Artº.951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no 
caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade 
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a 
morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo 
para o trabalho. 
Artº.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. 
§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 
técnicas. 
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
provar: 
I - Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 
§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 
apurada mediante a verificação de culpa. 
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3. CONSIDERAÇÕES A CERCA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO 
 

 

Na maior parte dos casos a relação entre o médico e o paciente abrange 

algumas fases começando com um contato inicial e termina com a formação de um 

diagnóstico e indicação de modo de tratamento. 

Para que o profissional consiga diagnosticar a patologia que o paciente possa 

ter, deverá observar os sintomas apresentados pelo paciente e após aplicar suas 

técnicas e emprego da ciência para se obter um diagnóstico preciso sobre o real 

estado de saúde do mesmo. 

A responsabilização do médico só ocorrerá quando demonstrado que o 

mesmo não procedeu com a cautela necessária dentro dos critérios adotados pela 

ciência 

De acordo com Nehemias domingos de melo: 
 
 

 
O diagnóstico consiste na determinação da doença do paciente, seus 
caracteres e suas causas. O erro de diagnóstico não gera 
responsabilidade, salvo se tomado sem atenção e precauções 
conforme o estado da ciência, apresentando-se como erro manifesto 
e grosseiro. (MELO, 2014, p.119). 
 
 

De acordo com Miguel Kfouri Neto: 
 
 

A determinação da responsabilidade civil médica, decorrente de erro 
de diagnóstico, revela-se muito difícil, porque se adentra a um campo 
estritamente técnico, o que dificulta enormemente a apreciação 
judicial, principalmente porque não se pode admitir em termos 
absolutos a infalibilidade médica. Por outro lado, como veremos 
condições pessoais do próprio paciente também podem determinar 
tais erros. (KFOURI NETO, 1996, p.70). 

 
 

O diagnóstico é a fase mais importante do tratamento, pois após o médico 

chegar a uma conclusão do diagnóstico poderá indicar o tratamento adequado para 

obter a cura do paciente ou a minoração dos sintomas. 

No entanto, um diagnóstico errado poderá induzir o médico a também errar na 

forma de tratamento. 
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3.2 ERROS ESCUSÁVEIS E ERROS INESCUSÁVEIS 

 

 

Segundo Genival Veloso de França (1998, p. 244) como: o dano provocado 

no paciente pela ação ou inação do médico, no exercício da profissão, e sem a 

intenção de cometê-lo. Há três possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro: 

imprudência, imperícia e negligência. Esta, a negligência, consiste em não fazer o 

que deveria ser feito; a imprudência consiste em fazer o que não deveria ser feito e 

a imperícia em fazer mau o que deveria ser bem feito. Isto traduzido em linguagem 

mais simples. 

O erro de diagnóstico pode ser escusável ou inescusável, sendo que o 

escusável ocorre quando o profissional tomou todas as cautelas exigidas, e mesmo 

assim, o diagnóstico apresentado foi errôneo por motivos alheios à sua vontade, e 

qualquer profissional da área poderia cometer a mesma falha. 

 
 
De acordo com o renomado autor Nehemias Domingos de Melo: 
 
 

É preciso ponderar que a medicina é uma ciência e como tem 
limitações e que o médico é um ser humano, logo falível, devendo 
ainda considerar que ele trabalha com informações que lhe são 
fornecidas pelos pacientes cuja verdade varia de acordo com as 
circunstâncias e conveniências, além do que o organismo humano 
reage de forma diferenciada de pessoa para pessoa a um mesmo 
tratamento (MELO 2014, p.118). 
 
 

Certamente o médico que não revela o cuidado exigível na conduta 
diagnóstica certamente incorrerá em responsabilidade civil. 

 
 

E prossegue o renomado autor: 

 

 

Nesse quadro, erro escusável será aquele decorrente de falhas não 

inimputáveis ao médico e que dependem das contingências naturais 

e das limitações da medicina, em como naqueles em que tudo foi 

feito corretamente, porem o doente havia omitido informações ou 

ainda quando ele não colaborou para o correto processo de 

diagnóstico ou de tratamento. Neste caso o erro existe, porém será 

considerado intrínseco a profissão ou decorrente da natureza 
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humana, não se podendo atribuir culpa ao médico (MELO 2014, 

p.118). 

 

 

Na concepção de Miguel Kfouri Neto,1996, ”O erro de diagnóstico é, em 

princípio, escusável, a menos que seja por completo, grosseiro”. 

Como relata Kfouri Neto (1996), Sabe-se que, o médico é uma pessoa 

comum e pode errar como todos os demais profissionais, porém, sua profissão é 

mais perigosa e demanda mais cuidado, vez que, médico lida com vida humana. 

 

 

3.3 ERROS DE DIAGNÓSTICO: CONDUTA CULPOSA TRATAMENTO 
INADEQUADO A PATOLOGIA DO PACIENTE 

 

 

No tocante ao erro de diagnóstico, como conduta culposa, quando em razão 

de uma informação equivocada por parte do médico aplicar ao paciente um 

tratamento inadequado ou submetê-lo a um procedimento cirúrgico desnecessário  

Para melhor elucidar o tema, trago uma noticia que repercutiu em todo o 

Brasil. 

Um hospital teve que indenizar por erro de diagnóstico que retardou cirurgia 

de apendicite de uma criança de quatro anos de idade.  

Segundo a mãe, o menino foi atendido no hospital com fortes dores 

abdominais, foi atendido e o médico que o examinou pediu a realização de 

ecografia, cujo resultado deu inconclusivo, e o diagnosticou com virose infecciosa e 

lhe deu alta. 

Logo após a alta a criança retorna ao hospital, pois o quadro se agravou, com 

supuração do apêndice e realização de cirurgia de emergência, ficando internada 

quase um mês e teve que se submeter a outro procedimento para limpeza de 

órgãos. o que causou sofrimentos desnecessários e as duas cirurgias deixaram 

seqüelas estéticas no filho, que ficou com uma larga cicatriz no abdome. Pediu a 

condenação do hospital no dever de indenizá-lo pelos danos morais e estéticos 

sofridos. (Reportagem: Anexo 01). 
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3.4 ERROS DE DIAGNÓSTICO POR INFORMAÇÕES INADEQUADAS DADA 

PELO PACIENTE 

 

Muitas vezes o erro de diagnóstico pode ocorrer pelo fato de que o paciente 
pode fornecer informações erradas ou se omitir sobre sintomas apresentados, algo 
que seria de suma importância para formação de um diagnóstico e com esse ato do 
próprio paciente dificultar o diagnóstico médico. 

 
 

Muitas são as ocasiões em que o próprio paciente é quem assume a 
responsabilidade da coleta e da transmissão dos dados ao médico 
que está distante. Quando isto venha a ocorrer, exige-se do 
profissional o dever de assegurar-se da certeza daquilo que o 
paciente informa ou se o que ele recebe como informação será 
corretamente realizado. Tem o médico o dever de procurar avaliar se 
o paciente tem uma compreensão compatível com o nível de 
informações enviadas e recebidas, e se com isso ele vai utilizá-las de 
forma adequada, pois todo sucesso da orientação a distância 
depende de tal entendimento. A mesma regra se aplica a um 
membro da família ou a outra pessoa que possa ajudar o paciente a 
utilizar a Tele medicina. (FRANÇA,2014, p.154). 
 
 

Deste modo, o médico se valerá das informações dadas pelos pacientes no 

ato da consulta, porém, deverão fazer exames físicos e exames complementares de 

imagem, laboratoriais para que possam obter um diagnóstico preciso e preservar a 

vida do paciente. 

 

 

3.5 DA PROTEÇÃO 

 

 

A dignidade da pessoa humana, de acordo com os ensinamentos de 

Nehemias Domingos de Melo (2014), é um valor supremo que atrai o conteúdo de 

todos os direitos fundamentais do homem desde o direito à vida, à liberdade, à 

honra, à imagem, ao nome, em fim de todos os direitos de personalidade e como tal 

importante que é seta descrita no artº 1º da Constituição Federal. 
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3.5.1 DA PROTEÇÃO AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

 

Para o profissional médico a vida humana está em primeiro lugar, e para 

regulamentar, o principio da dignidade humana está abordado no primeiro capitulo 

do Código de Ética Médica. 

Em sua descrição trás os princípios fundamentais da atividade médica com 

foco principal em garantir um tratamento digno para toda a sociedade que deve ser 

exercida sem discriminação de qualquer natureza. 

Importante apontar o Capítulo IV do Código de ética Médica, que trata dos 

Direitos humanos, deixando tacitamente expresso as vedações aos médicos, não 

podendo os profissionais, deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, e deixá-

lo salvo em caso de risco iminente de morte, ou tratá-lo sem civilidade ou 

consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou por 

qualquer motivo. 

O Código de Ética médica veda o médico de constranger os pacientes ou 

deixar de respeitar a vontade deles, desrespeitar a integridade física e mental do 

paciente ou desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer 

instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade caso 

ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos 

pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade 

competente e ao Conselho Regional de Medicina. 

O principal requisito para garantir a autonomia do paciente sobre seu corpo 

garantindo total dignidade é o dever da informação (consentimento informado), 

sendo que após ser devidamente informados sobre o tratamento a ele oferecido o 

mesmo possa decidir concordando ou não a se submeter a qualquer procedimento. 

 

Elucida o contexto Genival Veloso de França: 
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É fundamental que o paciente seja informado pelo médico sobre a 
necessidade de determinadas condutas ou intervenções e sobre 
seus riscos ou suas conseqüências. Mesmo que o paciente seja 
menor de idade ou incapaz e que seus pais ou responsáveis tenham 
tal conhecimento, ele tem o direito de ser informado e esclarecido, 
principalmente a respeito das precauções essenciais. O ato médico 
não implica um poder excepcional sobre a vida ou a saúde do 
paciente. O dever de informar é imperativo como requisito prévio 
para o consentimento. Com o avanço cada dia mais eloquente dos 
direitos humanos, o ato médico só alcança sua verdadeira dimensão 
e seu incontestável destino com a obtenção do consentimento do 
paciente ou dos seus responsáveis legais. Isso atende ao princípio 
da autonomia ou da liberdade, pelo qual todo indivíduo tem por 
consagrado o direito de ser autor do seu próprio destino e de optar 
pelo rumo que quer dar à sua vida. (FRANÇA,2014, p.184). 

 
 

E esclarece ainda o renomado autor: 
 
 

Sempre que houver mudanças significativas nos procedimentos 
terapêuticos, deve-se obter o consentimento continuado, pois a 
permissão dada anteriormente tinha tempo e atos definidos (princípio 
da temporalidade). Admite-se também que, em qualquer momento da 
relação profissional, o paciente tem o direito de não mais consentir 
certa prática ou conduta, mesmo já consentida por escrito, 
revogando assim a permissão outorgada (princípio da 
revogabilidade). O consentimento não é um ato inexorável e 
permanente. (FRANÇA, 2014, p.185). 
 
 

Sendo vedado ao médico de acordo com o Conselho de Medicina: CEM 
(Código de Ética médica), vejamos: 

 
 
Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, 
os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação 
direta possa lhe provocar danos, devendo, nesse caso, fizer a 
comunicação a seu representante legal. 
Art. 35. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, 
complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, 
consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. 
Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, 
o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que 
comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, 
assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as 
informações necessárias ao médico que lhe suceder. 
§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus 
familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este portador 
de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que 
para cuidados paliativos. 
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Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame 
direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, 
fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. 
Parágrafo único. O atendimento médico à distância, nos moldes da 
tele medicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do 
Conselho Federal de Medicina. 
 
 

Destarte que a autonomia da vontade do paciente ou consentimento 

informado é requisito essencial na pratica médica onde o paciente possa estar 

concordando a se submeter a qualquer procedimento. 

O princípio da autonomia ou da liberdade é essencial para a determinação de 

autonomia da vontade do paciente, vez que, consagra que todos os indivíduos têm 

direito de decidir o seu destino e qual o rumo que quer dar a sua vida. 

Sobre a autonomia da vontade Nehemias Domingos (2014), estabelece que 

“a autonomia de qualquer individuo está diretamente relacionado com a sua 

integridade, independentemente de suas escolhas, valores ou percepções que 

possa ter de si mesmo”. 

 

 

E prossegue o renomado autor: 
 
 

É exatamente em face do respeito à autonomia da vontade do 
paciente que é possível admitir, por exemplo, que a vida de uma 
pessoa acometida de uma doença terminal não seja prolongada a 
custa de tratamento que imponha um sofrimento desproporcional aos 
benefícios esperados, impondo-se o prolongamento da vida sem 
nenhuma qualidade. (MELO, 2014, p.100). 
 
 

Sendo assim, a autonomia da vontade do paciente deve prevalecer 

permitindo que o mesmo decida o que é melhor para si e em casos de o mesmo não 

ter condições para tanto caberá a família sempre respeitando o Código de Ética 

Médica e melhor interesse do paciente.  

 

 

 

3.6 O ÔNUS DA PROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 
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Na relação existente entre médico e paciente, à qual se adapta a prestação 

de serviços e aplicação do código de defesa do consumidor, é perfeitamente 

percebível que o paciente é a parte, vulnerável e hipossuficiente perante o poderio 

do médico. 

No tocante ao ônus da prova, faz-se necessário analisar quem é o 

responsável por determinada prova, igualmente, conforme já vastamente 

comentado, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, deflagra-se um dos 

direitos básico do consumidor, esculpido no artigo 6º, VIII, concernente a inversão do 

ônus da prova.  

A inversão, é certa, ocorre a critério do Juiz, observando-se alguns requisitos, 
vejamos: 

 
 

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. 
 
 

Segundo o autor Carlos Roberto Gonçalves: 
 
 

Deve ser lembrado, ainda, que a hipossuficiência nele mencionada 
não é apenas econômica, mas precipuamente técnica. O profissional 
médico encontra-se, sem dúvida, em melhores condições de trazer 
aos autos os elementos probantes necessários à análise de sua 
responsabilidade (GONÇALVES, 2017, p.179). 

 
 

Fazendo um adendo sobre o tema da inversão ao ônus da prova devemos 
transcrever o texto de Genival Veloso: 
 
 

A possibilidade da inversão do ônus da prova, diante de fatos 
verossímeis ou quando o consumidor for hipossuficiente, facilita a 
defesa dos seus direitos, cabendo ao prestador-réu provar que a 
alegação não é verdadeira. O sentido dessa inversão é equilibrar as 
partes na demanda judicial, sempre que o consumidor for 
economicamente insuficiente ou quando a alegação for verdadeira ou 
cuja presunção permitir ao juiz formar sua livre convicção. (FRANÇA, 
2014, p.78). 
 
 

Também é considerado como responsabilidade do médico atos que terceiros 

venha realizar sob sua prescrição. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607335/inciso-viii-do-artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
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O autor Carlos Roberto Gonçalves, 2017, p.180, defende que: “assim, por 

exemplo, presume-se a culpa do médico que mandou sua enfermeira aplicar 

determinada injeção da qual resultou paralisia no braço do cliente”. 

E prossegue o autor fazendo um adendo com relação a culpa médica em 
virtude do erro profissional: 

 
 

Não se tem considerado como culpável o erro profissional que 
advém da incerteza da arte médica, sendo ainda objeto de 
controvérsias científicas. Deve o Judiciário decidir com base em 
prova pericial, evitando fazer apreciações técnicas sobre métodos 
científicos e critérios que, por sua natureza, sejam sujeitos a 
discussões. (GONÇALVES, 2017, p.181). 
 
 

Deve-se considerar que o que gera o dever de indenizar e responsabilização 

civil do médico é ser negligente, imprudente ou imperito, vez que, o mesmo 

demonstrando que houve correta aplicação de todos os meios necessários, não 

obtendo êxito mesmo fazendo todo o possível não deverá ser considerado culpado. 

 

 

3.7 DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS 

 

 

De acordo com os ensinamentos de Nehemias Domingos de Melo (2014), 

pode-se dizer que, o homem busca uma boa vida, conquistando bens patrimoniais 

ou até mesmo valores que satisfaça seu ego, ou os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana. 

O dano moral na concepção de KFOURI NETO se conceitua como: “privação 

ou diminuição daqueles bens que tem valor precípuo na vida do homem e que são a 

paz a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e 

os demais sagrados afetos”. 

Destarte ainda que os seres humanos possuam o direito de serem livres de 

moléstias, agressões injustas, ataques de terceiros em face de seu patrimônio ou de 

sua subjetividade. 

 
 
Sendo assim Carlos Alberto Bittar: 
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É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por terceiro que 
venha refletir, danosamente, sobre patrimônio da vítima ou sobre o 
aspecto particular do homem como ser moral. Materiais, em suma, 
são os prejuízos de natureza econômica, e,morais,os danos de 
natureza não-econômica e que “se traduzem em turbações de ânimo, 
em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou 
outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. (BITTAR,1993, 
p.31). 

 
 

 
E prossegue o renomado autor: 
 
 

Se os valores íntimos da personalidade são tutelados pela ordem 
jurídica, haverá, necessariamente, de munir-se o titular de 
mecanismos adequados de defesa contra as agressões injustas que 
eventualmente, possa sofrer no plano subjetivo ou mora. (BITTAR, 
1993, p.3). 

 
 

Em casos de falecimento dos pacientes o médico deverá indenizar os 

familiares. Senão vejamos: 

 
 

A reparação, em caso de morte, deve ter em vista mitigar a dor dos 

familiares, amenizarem a abrupta frustração daquela expectativa 

risonha de se viver sempre ao lado dos entes queridos, atenuarem a 

sensação de vazio e desesperança. (KFOURI NETO, 1996, p.101). 

 

 

Contudo pode-se em suma afirmar, que o terceiro que causar danos materiais 

ao outro deverá indenizar com a recomposição do patrimônio lesado. 

Quando falamos em dano moral a reparação não é tão simples, sendo que o 

mal causado a intimidade, honra e personalidade da pessoa é irreversível e a 

indenização seria para minorar os efeitos existentes, já em casos de óbitos a 

indenização vai para os familiares, vez que, suportam uma dor da perca de um ente 

querido. 

 

 

3.8 ESTUDOS DE CASOS 
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Neste tópico será apresentado, um caso onde a responsabilidade do médico 

foi evidenciada e um caso onde não houve responsabilidade médica. 
 
 
3.8.1 Caso em que se evidenciou a responsabilidade civil do médico 
 
 

No presente caso, apelação nº 0010097-64.2010.8.26.0566, Médico é 

condenado a pagar indenização por erro em diagnóstico, vez que, o profissional 

informou a paciente no momento do parto que após exames laboratoriais havia dado 

resultado reagente para sífilis, ou seja, a mesma era portadora de sífilis. 

Razão pela qual a paciente e o bebê necessitavam de tratamento para a 

doença, após ambos se submeterem ao tratamento e a autora suportar a dúvida de 

uma suposta traição da esposa vez que a doença é sexualmente transmissível e o 

mesmo não é portador dessa patologia, posteriormente o diagnóstico se demonstrou 

estar equivocado e que a doença não existe 

. 

Diante dos fatos vejamos o anexo 02. 

 
 
3.8.2 Caso em que não foi reconhecida a responsabilidade médica 

 

 

No presente caso não foi caracterizado a responsabilidade civil do médico em 

erro de diagnóstico, vez que, a obrigação de reparar o dano por erro médico exige a 

comprovação de que o profissional tenha agido com imperícia, negligência ou 

imprudência, além da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica 

e as conseqüências lesivas à saúde do paciente, sem o que não se pode atribuir 

responsabilidade civil, fatos que não foram demonstrados no presente caso. 

 

JURISPRUDÊNCIA  

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM 

SUPOSTO ERRO MÉDICO. Autora que sofreu lesão na bexiga após procedimento para 
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retirada de órgãos comprometidos por câncer no colo do útero. Ação ajuizada somente 

contra os médicos envolvidos no procedimento cirúrgico. Responsabilidade subjetiva. 

Verificação de culpa dos profissionais que realizaram a cirurgia. Ausente a relação de 

causalidade entre a conduta médica e os danos sofridos pela vitima.Laudo pericial que foi 

conclusivo no sentido de tratar-se de lesão inerente ao procedimento.Exclusão da 

responsabilidade.Indenização descabida .Sentença mantida.Recurso improvido.(TJSP-APL 

0018999-22.2005.8.26.0003-Ac.7249537-São Paulo- Segunda Câmara de Direito Privado -

Rel. Des. José Joaquim  dos Santos-j.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 
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O presente trabalho como visto, trata-se da responsabilidade civil médica, um 

assunto que gera muitas discussões com recorrentes casos de demanda judicial 

com responsabilização dos profissionais de medicina. 

 Vale ressaltar que a responsabilidade do médico é subjetiva e para tanto 

deverá ser devidamente comprovado a culpa do mesmo, deste modo, necessário se 

faz comprovar a existência de erro grosseiro, erro inescusável, imprudência, 

negligência e imperícia em seu atendimento. 

Há que se lembrar de que a grande dificuldade em ingressar com as 

demandas judiciais em virtude dos erros médicos ocorrem por dificuldade em 

conseguir a prova da culpa médica, vez que na maioria dos casos o próprio 

profissional que é o portador das provas. 

Como se pode perceber os atendimentos médicos acontecem em um 

consultório, local reservado sem testemunhas, pois na maioria das vezes não se 

permite acompanhantes, fato esse que dificulta na concretização de provas em face 

do profissional. 

Ademais, vale ressaltar, que muita das vezes o paciente não tem 

conhecimento sobre o assunto o que o deixa ainda mais a mercê do profissional. 

Buscou-se neste trabalho analisar casos de erro de diagnóstico médico e 

quando esses deverão ser responsabilizados, ressaltando ainda que sua obrigação 

seja de meio. 

A atividade médica é uma obrigação de meio, onde o médico não pode se 

obrigar a ter êxito total, ou seja, obter a cura do paciente em virtude de seus 

atendimentos. 

O profissional de acordo com o Código de Ética Médica deverá no 

desempenho de sua atividade profissional fazer o possível para garantir a 

integridade do paciente e aplicar seus conhecimentos e técnicas para obter um bom 

resultado salvando a vida do paciente ou garantir uma minoração dos sintomas. 

Observa-se ainda, que não é simplesmente pelo erro de diagnóstico que se 

pune o profissional, o que se deve responsabilizar é a falta de cuidados necessários 
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em exames de anamnese, a não solicitação de exames laboratoriais ou de imagens, 

que são fundamentais para se obter um diagnóstico preciso. 

Após a formação do diagnóstico o médico deverá informar ao paciente sobre 

sua patologia e deixar o mesmo decidir o que é melhor para si próprio de acordo 

com o princípio da autonomia da vontade e dignidade da pessoa humana. 

Após a formação do diagnóstico o médico iniciará o tratamento adequado, ao 

passo que um diagnóstico errôneo fará com que o médico adote condutas erradas 

que poderão ocasionar a morte do paciente. 

Sabe-se que o médico é uma pessoa comum e pode cometer erros, porém o 

que se tutela nesse caso é vida, deste modo, a reparação em caso do erro médico 

se efetiva no sentido de proteger e recompensar aqueles que foram lesados, 

amenizando assim, o mal que lhes foi causado através de um pagamento de 

indenização e quando ocorrer a morte do paciente a indenização será pago para a 

família.  

. 
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ANEXOS: 

ANEXO 01:HOSPITAL DEVE INDENIZAR POR ERRO DE DIAGNÓSTICO 

QUE RETARDOU CIRURGIA DE APENDICITE. 

ANEXO 02:MÉDICO É CONDENADO A PAGAR INDENIZAÇÃO POR ERRO 

EM DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


