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RESUMO 
O texto aborda a Ética Profissional Médica e o Erro Médico dentro do contexto da 
interdisciplinariedade do Direito e da Medicina. Inicialmente esboça a Ética Médica e o Erro 
Médico, tratando seus conceitos e pressupostos. Aborda espécies de responsabilidade civil, 
além da responsabilidade civil do médico, questionando a obrigação do médico como de meio 
ou resultado. Finaliza abordando as jurisprudências brasileiras acerca do Erro Médico e o 
entendimento da Ética Profissional Médica aplicadas como formas de reparação do dano 
causado pelo médico. 
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ABSTRACT 
The text addresses the Professional Medical Ethics and the Medical Error within the context 
of the interdisciplinarity of Law and Medicine. Initially outlines the Medical Ethics and the 
Medical Error, treating its concepts and assumptions. It deals with species of civil liability, in 
addition to the civil liability of the physician, questioning the physician's obligation as a 
means or result. It ends by addressing the Brazilian Jurisprudence about the Medical Error and 
the understanding of the Medical Professional Ethics applied as ways of repairing the damage 
caused by the physician.

Keywords: Medical Ethics. Medical error. Civil responsibility.

1 INTRODUÇÃO 

A relação entre a Ética e a Medicina se assenta numa comunicação humanizada, com a 

observância do respeito à dignidade da pessoa humana que o paciente merece receber. Por 
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outro lado, esse paciente e sua família também necessitam ser éticos e não cometer excessos 

em suas condutas.  

Contudo, um resultado indesejável pode ocorrer em qualquer atividade humana, 

inclusive quando for praticado por profissionais competentes e renomados. Daí surge uma 

categoria particular de ato profissional que é o ato médico, podendo ocorrer nesse ato 

profissional do médico um resultado infeliz, como o denominado erro médico.   

Nesse sentido, denota-se uma relação entre a ética médica e o erro médico. Malgrado, 

numa primeira visão possa aparentar que a relação entre as ciências médicas e jurídicas sejam 

ciências distintas, mas não é essa a melhor interpretação, haja vista elas em diversas ocasiões 

na verdade se suplementam e complementam.  

Para tanto, doutrina e jurisprudência buscam encontrar um ponto de convergência, no 

qual, se garanta direitos fundamentais básicos aos seres humanos, e além disso, busca 

soluções para eventuais conflitos. Dessa forma, o médico que causar danos ou prejuízo ao 

paciente no exercício de sua profissão, sejam eles materiais, morais ou estéticos, faz surgir 

para si a obrigação de reparar o dano. 

Constata-se que a responsabilização do médico é dita como subjetiva, portanto, sendo 

indispensável a comprovação de dolo ou culpa. Com isso, verifica-se a indispensabilidade de 

se apurar o elemento subjetivo. 

E, malgrado se possa haver comportamento doloso por parte do médico, quando se 

aduz em erro médico, o enfoque se torna a imprudência, negligência ou imperícia. 

Nesse diapasão, apresentando o presente trabalho como tema a ética profissional 

médica e o erro médico, buscar-se-á estudar como ponto nodal a responsabilidade civil do 

médico no exercício da sua profissão. Haja vista exercer uma atividade essencial de relevante 

interesse social, lidando com a vida, o maior patrimônio do ser humano e bem jurídico 

tutelado pelo Estado.  

Por fim, sob tal panorama, enfatizando os deveres do médico para com seu paciente no 

exercício de sua profissão, acaso descumpra a obrigação da prestação de serviços médicos, 

abordar-se-á ainda neste trabalho as diferentes formas de reparação do dano ocasionado por 

erro médico. 

2 ÉTICA MÉDICA E ERRO MÉDICO: DIREITO E MEDICINA 
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O primeiro passo para o conhecimento de algo é aproximar-se do objeto e adquirir 

dele uma noção adequada. Assim, o que é ética? Alguns doutrinadores fazem distinção entre 

ética e moral, outros não fazem essa diferença. 

Numa visão pragmática, há quem sustente que a moral é ampla e abrangente. Quando 

suas normas são positivadas, está-se a falar de ética. Por isso é que existem Códigos de Ética e 

não Códigos de Moral.  

No dizer de Vázquez (2017, p. 12), Ética é a ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade. E o objeto da ética é a moral, que é um dos aspectos do 

comportamento humano. 

A célere e a profunda modificação do mundo comportamental não poderia deixar de 

alterar também o modo de se conceber e de se vivenciar a ética, tendo em vista que tudo se 

impregnou de atenção ética, seja diante da preocupação com o ambiente, ou poder das 

comunicações ou da vulnerabilidade da política, por exemplo.  

Ou melhor, basta pensar no erro médico, no erro de engenharia ou no controle de voos, 

que não há pensador que não tenha deixado de pensar sobre o acerto ou desacerto dos atos 

humanos, portanto, desde os tempos mais remotos a ideia de ética é preocupante pelos 

resultados nefastos que pode gerar. 

Toda pesquisa de opinião levada a efeito no Brasil neste século constata que uma das 

maiores preocupações do individuo é com a saúde, pois, a Constituição de 1988 assegurou a 

saúde como direito universal garantido a todos. Mas entre promessa e seu cumprimento há 

uma distancia incomensurável. Diante disso, as autoridades públicas necessitam se 

conscientizar de que a saúde é um bem da vida essencial (NALINI, 2016, p. 38). 

Pode-se depreender que o século XXI se caracteriza pelo conhecimento da 

interdisciplinaridade, eis que não é suficiente conhecer profundamente um assunto, sem 

contextualizá-lo. Portanto, a Ética relaciona-se tanto com o Direito quanto a Medicina, dentre 

outras ciências. 

A Ética na Medicina trata-se de uma questão muito simples e basilar ao considerar em 

qualquer hipótese o paciente como um ser humano, independentemente das sofisticações dos 

equipamentos, dos exames cada vez mais bem elaborados ou das certezas científicas dos 

diagnósticos.  

A relação entre a Ética e a Medicina se assenta numa comunicação humanizada, com a 

observância do respeito à dignidade da pessoa humana que o paciente merece receber. Por 

outro lado, esse paciente e sua família também necessitam ser éticos e não cometer excessos 

em suas condutas.  
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Contudo, um resultado indesejável pode ocorrer em qualquer atividade humana, 

inclusive quando for praticado por profissionais competentes e renomados. Daí surge uma 

categoria particular de ato profissional que é o ato médico, podendo ocorrer nesse ato 

profissional do médico um resultado infeliz, como o denominado erro médico.   

O erro médico pode ser expressado de várias maneiras: erro técnico ou má prática 

profissional, mala práxis médica, conduta imprópria ou inadequada, falha ou falta médica, 

podendo ocorrer por ato omissivo ou comissivo.  

Do ponto de vista jurídico, o erro médico é o mau resultado involuntário do trabalho 

médico, sem a intenção de produzi-lo, isso é o que de fato interessa para o conceito do erro 

médico.  

Gomes e França (1998, online

é a conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir 

um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou 

. Reiterando (GOMES; FRANÇA, 1998, online):

Erro médico é 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 mal o que deveria ser 
bem feito. Isto traduzido em linguagem mais simples.  

A expressão erro médico pode configurar, na verdade, um resumo do entendimento de 

erro profissional de médico, sendo, portanto, uma categoria particular de ato profissional.  

O Conselho Federal de Medicina (2018, online) na exposição de motivos da Resolução 

muito mais cobrados por sua práti , apesar de comumente se empregar 

a expressão erro médico, esse tipo de erro não é restrito a esses profissionais, eis que pode 

acolher outros da área de saúde.  

Enquanto, para a Ciência do Direito, o erro médico ao se revelar passa a interessar ao 

campo do Direito Civil, no pertinente a responsabilização do causador do dano com vista ao 

ressarcimento do prejuízo causado, e ao campo do Direito Penal, para a penalização do 

culpado, face à conduta ilícita causadora de lesão física ou de homicídio culposo 

(POLICASTRO, 2013, p. 03).  

Frente ao exposto, a Constituição do Brasil de 1988 explicita com veemência o 

principio da moralidade, e um dos princípios regedores da República é o da dignidade da 
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pessoa humana, significando a impossibilidade de se desrespeitar qualquer ser humano, 

destarte, é este considerado como um princípio emblemático da moralidade. 

3 RESPONSABILIDADE LEGAL 

Aprioristicamente, importante frisar que, como regra, a atividade médica envolve 

obrigação de meios , ou seja, o médico tomará para si o dever de empregar todos os meios e 

recursos disponíveis ao seu alcance, para combater o mal ou atingir o melhor resultado 

possível, conforme previsto no artigo 32 do atual Código de Ética Médica brasileiro (2010, 

online).

Capítulo V - Relação com pacientes e familiares.  É vedado ao médico:  
Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso 
de iminente risco de morte.  
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. (grifo nosso) 

É verdade que, nos contratos de prestação de serviços médicos, o profissional se 

compromete a cuidar do enfermo, empregar meios, conselhos e procedimentos adequados, 

porém sua ação não consiste em garantir a cura, ou seja, o médico não deve prometer o 

resultado, mas dedicação para melhorar a saúde do paciente, até porque, vale ressaltar, a 

Medicina é a arte do possível! 

Nesse sentido, ratifica o que dispõe o Código de Ética Médica, no capítulo terceiro 

relativo à responsabilidade profissional, quando afirma que é vedado ao médico deixar de 

atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a 

risco a vida de pacientes; sendo ainda vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 

                                                  
 Na obrigação de meio, o devedor obriga-se a fornecer os meios necessários para a realização de um fim, sem se 
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circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado, 

pois a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Nessa senda, a 

normatização referida proíbe ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 

caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. 

Diante dessas considerações, há julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, 

2017, online)  atribuindo falta culposa no desempenho do ofício, quando se revele erro 

grosseiro, seja no diagnóstico, seja no tratamento clínico ou cirúrgico, ou ainda no abandono 

do paciente, decidindo, todavia, que a conduta profissional suscetível de engendrar o dever de 

reparação se define com fundamento em prova pericial. 

O surgimento da responsabilidade médica ocorre quando aparece a relação de 

confiança do doente no médico, seja essa relação contratual ou extracontratual. Assim, a 

responsabilidade se inicia quando o médico se dispõe a atender o paciente enfermo para 

encontrar a cura, tentar diminuir os efeitos da doença ou controlar a enfermidade.  

Essa responsabilidade do médico quase sempre nasce natural e tacitamente por meio 

de contrato verbal, onde o médico se compromete a usar seus conhecimentos para diminuir os 

efeitos da enfermidade e procurar a cura, logo, raramente advém de acordo escrito. 

Atente-se, inicialmente, para a regra de que, o profissional que comete ato ilícito, pela 

má prática de forma culposa, recairá sobre ele, como consequência, a responsabilidade legal, 

sempre que agir com imprudência, negligência ou imperícia, comprometendo a vida ou a 

saúde de seu paciente. 

A responsabilidade legal do médico, ou melhor, dos profissionais de saúde, seja 

médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros, entre outros, pela má prática, pode ser 

aquilatada em três campos distintos, ou seja, espraia-se por três ramos do Direito: Direito 

Penal, Direito Civil e Direito Administrativo, contudo, conforme dito, apesar de searas 

distintas, podem influenciar-se mutuamente. Assim, diante do malpractice surge para o 

profissional de saúde a responsabilidade penal, civil e administrativa.  

É cediço que, civilmente, sem dano material, moral ou estético, não há o que reclamar, 

eis que a indenização sempre pressupõe a existência de dano ou prejuízo. Assim, havendo 

uma lesão, ela estará indissociavelmente ligada à reparação. Contudo, é fato que pode existir 

erro médico sem dano, pasmem! 

Nas demandas indenizatórias baseadas no erro médico, cabe ao paciente ou a quem o 

representa, provar o fato e a conduta médica que o vitimou, pois é regra de direito que, os 
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fatos afirmados em juízo devem ser provados por quem alega. Trata-se da norma do ônus 

probandi  prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. E, como consequência 

lógica, incumbe ao réu, o imputado causador do dano, demonstrar a inexistência do direito 

invocado pelo autor ou a existência de qualquer acontecimento impeditivo do exercício 

daquele direito.  

Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor ter estabelecido a responsabilidade 

objetiva aos fornecedores de serviços, não abrangeu, quanto a isto, os profissionais liberais , e 

aí estão os médicos, que respondem subjetivamente perante o paciente apenas quando a culpa 

estiver evidenciada.  

Nesse caso, trata-se da regra consumerista prevista no artigo 14, §4º, responsável por 

afirmar que a relação de consumo será celebrada com profissional liberal, se o for intuito 

personae, pois nas palavras de Nery (2015, p. 196), se ocorrer a hipótese de o consumidor 

procurar os serviços de qualquer profissional liberal, não o contratando pela sua própria 

pessoa, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor será objetiva.  

O Código de Ética Médica (CEM), em seu capítulo 1 referente aos Princípios 

Fundamentais XIX e XX, e Parágrafo único do artigo 1º, enfatiza que no caso da atividade 

médica de natureza personalíssima, a responsabilidade será subjetiva, sendo necessário ser 

provada, senão anote-se: 

Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos 
seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados 
com diligência, competência e prudência. 
XX - A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza 
relação de consumo. 
Art.1º, Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser 
presumida. 

A teor do Código de Ética Médica declarar que a atividade médica não encerra relação 

de consumo, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que não exclui a Lei 

8.078/90, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, e este se aplica aos profissionais 

liberais, é o que se pode extrair de julgados desse tribunal superior. De acordo com o CDC, a 

responsabilidade destes profissionais é subjetiva, e isto não exclui a aplicação de igual modo 

dos demais preceitos legais consumeristas a tal atividade, a exemplo da prescrição do art. 14, 
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subordinação hierárquica. É aquele que trabalha por conta própria, geralmente autônomo, exercendo sua 
atividade por livre opção e livre escolha do cliente. 
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§4º do mesmo Codex § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. . 

Assim, a responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal 

entre a causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de 

responsabilidade contratual  cuja obrigação é de meio -, é subjetiva, devendo ser 

comprovada ainda a culpa do profissional, conforme verberou o TJMS no processo em 

andamento de Indenização por Dano Moral  DJ 20/08/2018 (TJMS, 2018, online).

Po

responsabilidade médica: quem deve provar o que? A situação é delicada, pois as duas partes 

não estão em pé de igualdade: o paciente nada sabe de medicina p. 

39). 

Sendo o médico detentor do saber técnico-científico necessário ao tratamento do 

enfermo, e em melhor situação para abonar o acerto da sua conduta profissional, a regra do 

ônus da prova pode ser invertida.  

O Código de Defesa do Consumidor coloca entre os direitos básicos do consumidor a 

facilitação da defesa de seus direitos possibilitando, destarte, a inversão do ônus da prova 

(art.6º, VIII), de modo que o prejudicado apenas precisará revelar o resultado danoso causado 

pela atividade médica a que se submeteu.  

Para se livrar da responsabilidade, caberá ao médico, provar não ter sido o culpado 

pelo dano, demonstrando que prestou o serviço adequadamente com os meios ao seu alcance; 

que aplicou corretamente os conhecimentos e técnicas disponíveis; que não descuidou do 

paciente, dentre outras formas contundentes de demonstração do cumprimento do seu dever 

(POLICASTRO, 2013, p. 130). 

Consectário legal é simples no sentido de que o juiz não está obrigado a inverter o

ônus da prova; poderá sim, fazer uso da inversão descrita no CDC, por exemplo, quando o 

prejudicado for hipossuficiente. Sendo neste momento importante se frisar que, a 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à dificuldade em produzir e 

obter provas frente a alguém mais favorecido pelos conhecimentos técnicos. É a 

vulnerabilidade, que deve ser mais destacada. 

Assim, o profissional liberal médico somente será responsabilizado por atos pessoais 

na Medicina se for verificada a existência de culpa. Porém, o magistrado poderá inverter o 

ônus da prova, fazendo com que o profissional demonstre ter agido com respeito às mais 

indicadas orientações técnicas. Neste sentido, vejamos a jurisprudência brasileira. 
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4 JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO ERRO MÉDICO E A ÉTICA PROFISSIONAL 
MÉDICA  

Em menção a este tópico, referente à ética profissional médica e jurisprudência acerca 

de erro médico, avultam alguns aspectos particulares que devem ser postos em destaque. 

Importante perceber que acaso o médico incorra na má prática e cause dano a paciente, deverá 

responder ou reparar o prejuízo, eis que cometeu um ato ilícito.  

A reparação do prejuízo decorrente de erro médico ocorrerá mesmo que seja essa 

consequência proveniente de assistência médica paga ou mesmo diante da prestação de 

serviço gratuita, ou seja, independente da forma de remuneração da prestação de serviço, ou 

mesmo qual seja a natureza da atividade profissional, tendo em vista que o direito à vida e à 

incolumidade pessoal são bens essenciais do ser humano.  

O trabalho do médico, ainda que gratuito, deve respeito ao zelo profissional, e é 

vedado ao médico causar dano, por imprudência, negligência e imperícia. 

Pode-se encontrar raízes para o ajuizamento das ações indenizatórias pelos danos 

decorrentes de erro médico, tanto no artigo 5º, inciso X, da atual Constituição federal 

brasileira, como no Código Civil que também agasalha a reparabilidade dos danos, definindo 

o ato ilícito previsto no artigo 186, e consequentemente disciplina o dever de indenizar, sendo 

o caso de matéria tratada sobre responsabilidade civil no art. 927 do mesmo Código . 

 Nesse norte, o Código de Ética Médica (CEM, 2010) também disciplina essa temática 

como descrito no seu Capítulo III - Responsabilidade profissional, quando diz q

ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 

imprudência ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e 

não pode ser presumida. O CEM ainda prescreve que o médico deve oferecer ao doente em 

seu tratamento o melhor de sua capacidade para salvar-lhe a vida, devolver-lhe a saúde ou 

manter sua integridade física, mas se por culpa causar dano ao paciente, deverá responder. 

No mais, no que tange à competência , a ação de reparação de dano, ocasionado por 

falhas em serviços médicos, hospitalares ou laboratoriais, poderá ser ajuizada tanto no foro do 

                                                  
 Artigo Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

Aquele 
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo." 

No que pertine à competência, tem-se alguns dispositivos correlatos no CPC e no CDC. Neste CDC, existe o 
CAPÍTULO III - Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços - Art. 101. Na ação de 
responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste 
título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 
Já em relação ao Código de Processo Civil tem-se o Artigo 53, IV, CPC- 
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domicilio do prejudicado como no foro do lugar em que o dano aconteceu, tudo conforme for 

mais conveniente à vitima, a fim de facilitar a defesa de seu direito, em respeito ao 

regramento do Código de Defesa do Consumidor. 

Ementa: COMPETÊNCIA. Indenização. Danos. Profissional liberal. Prestação 
deficiente de serviços médicos. Relação de consumo. Ajuizamento no domicílio do 
autor. Possibilidade ainda que a responsabilidade dependa de apuração de culpa. 
Prevalência do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sobre o 
artigo 100, inciso V,"a", do Código de Processo Civil. Exceção rejeitada. Recurso 
não provido. (TJSP - 7ª Câm. de Direito Privado; AI nº 110.894-4-Bebedouro; Rel. 
Des. Oswaldo Breviglieri; 26.3.2001. (TJSP, 2001, online). 

No que tange ao erro médico, exemplifica-se com os seguintes relevantes julgados: 

Ementa: DANO MORAL. ERRO MÉDICO. FALSO DIAGNÓSTICO. 
CIRURGIAS INDEVIDAS. PARAPLEGIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO 
MANTIDO. MESMO QUE SE TENHA COMO CERTO QUE A PARAPLEGIA 
DECORREU DO NÃO TRATAMENTO IMEDIATO À DOENÇA DE QUE A 
PACIENTE ERA PORTADORA, EM FACE DE DIAGNÓSTICO ERRADO E 
SUBMISSÃO A CIRURGIAS INDEVIDAS, EVIDENCIA-SE O NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE O ERRO MÉDICO E AS DESASTROSAS 
CONSEQÜÊNCIAS HAVIDAS. PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A 
TÍTULO DE DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM 
CONSAGRADO A DUPLA FUNÇÃO: COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE, 
ALÉM DO FATO DE QUE A INDENIZAÇÃO NÃO SE PRESTA A PROPICIAR 
O ENRIQUECIMENTO DO LESADO. (Processo: APC 20030110878119 DF  -
Relator(a):  CARMELITA BRASIL  - Órgão Julgador:  2ª Turma Cível;  
Julgamento:  26/09/2007   - Publicação:  DJU 02/10/2007) (TJDF, 2007, online). 

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - CIRURGIA MAL SUCEDIDA - ERRO 
MÉDICO - DANO MORAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Responsabilidade 
civil. Indenização devida em decorrência de falha médica que resultou na 
obrigatoriedade da autora de se submeter a nova cirurgia. Dano moral. O sofrimento 
e a angústia sofridos pelos transtornos que ocorreram após a internação cirúrgica
autorizam a indenização pleiteada. (TJRJ - AC 660/97 - (Reg. 090697) - Cód. 
97.001.00660 - RJ - 3ª C.Cív. - Rel. Des. Humberto Perri - J. 15.04.1997)" (TJRJ - 
Número do Acórdão: AC 660/97 - Código: 97.001.00660 - 3ª Câmara Cível. - 
Relator: Des. HUMBERTO PERRI - Data de Julgamento: 15/04/1997)  (TJRJ, 
1997, online).

LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INERENTE.   O 
serviço prestado pelo laboratório fabricante de medicamento insere-se na relação de 
consumo, e a responsabilidade é objetiva. Situação em que os danos decorrentes da 
periculosidade inerente não dão ensejo ao dever de indenizar, uma vez que o 
laboratório fabricante do medicamento ingerido pela autora fez constar, da bula do 
remédio, todas as possíveis reações alérgicas que eventualmente poderiam ser 
sentidas pelos usuários. Orientação doutrinária.   APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70030952246, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 09/12/2009) 
(TJRS, 2009, online). 

Responsabilidade civil. Cirurgia de joelho. Queimadura do paciente provocada pela 
placa de isolamento do bisturi elétrico. Lesões pericialmente constatadas, com 
seqüela cicatricial. Responsabilidade solidária do hospital e do cirurgião chefe, 
vinculada à narrativa da inicial. Ausência de quebra ao princípio da congruência. 
Indenização moral bem arbitrada, tanto quanto os honorários. Juros moratórios 
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incidentes nos termos da Súmula 54 do STJ. Recursos de apelação e adesivo 
desprovidos. (70237320058260114 SP 0007023-73.2005.8.26.0114, Relator: 
Claudio Godoy, Data de Julgamento: 07/02/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 08/02/2012, grifo nosso) (TJSP, 2012, online).

E ainda há outras posições dignas de nota, quando se atender o interesse público, e se 

verificar a inexistência de prejuízo, senão anote-se:  

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HIV NÃO 
SOLICITADO, POR MEIO DO QUAL O PACIENTE OBTEVE A INFORMAÇÃO 
DE SER SOROPOSITIVO - VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE - NÃO
OCORRÊNCIA  INFORMAÇÃO CORRETA E SIGILOSA SOBRE SEU 
ESTADO DE SAÚDE - FATO QUE PROPORCIONA AO PACIENTE A 
PROTEÇÃO A UM DIREITO MAIOR, SOB O ENFOQUE INDIVIDUAL E 
PÚBLICO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

I - O direito à intimidade, não é absoluto, aliás, como todo e qualquer direito 
individual. Na verdade, é de se admitir, excepcionalmente, a tangibilidade ao direito 
à intimidade, em hipóteses em que esta se revele necessária à preservação de um 
direito maior, seja sob o prisma individual, seja sob o enfoque do interesse público. 
Tal exame, é certo, não prescinde, em hipótese 
alguma, da adoção do princípio da dignidade da pessoa humana, como princípio 
basilar e norteador do Estado Democrático de Direito, e da razoabilidade, como 
critério axiológico;  
II - Sob o prisma individual, o direito de o indivíduo não saber que é portador do 
vírus HIV (caso se entenda que este seja um direito seu, decorrente da sua 
intimidade), sucumbe, é suplantado por um direito maior, qual seja, o direito à vida, 
o direito à vida com mais saúde, o direito à vida mais longeva e saudável; 
III - Mesmo que o indivíduo não tenha interesse ou não queira ter conhecimento 
sobre a enfermidade que lhe acomete (seja qual for a razão), a informação correta e 
sigilosa sobre seu estado de saúde dada pelo Hospital ou Laboratório, ainda que de 
forma involuntária, tal como ocorrera na hipótese dos autos, não tem o condão de 
afrontar sua intimidade, na medida em que lhe proporciona a proteção a um direito 
maior; 
IV - Não se afigura permitido, tão-pouco razoável que o indivíduo, com o desiderato 
inequívoco de resguardar sua saúde, após recorrer ao seu médico, que lhe determinou 
a realização de uma série de exames, vir à juízo aduzir justamente que tinha o direito 
de não saber que é portador de determinada doença, ainda que o conhecimento desta 
tenha se dado de forma involuntária. Tal proceder aproxima-se, em muito, da defesa 
em juízo da própria torpeza, não merecendo, por isso, guarida do Poder Judiciário; 
V - No caso dos autos, o exame efetuado pelo Hospital não contém equívoco, o que 
permite concluir que o abalo psíquico suportado pelo ora recorrente não decorre da 
conduta do Hospital, mas sim do fato de o recorrente ser portador do vírus HIV, no 
que o Hospital-recorrido, é certo, não possui qualquer responsabilidade; 
VI - Sob o enfoque do interesse público, assinala-se que a opção de o paciente se 
submeter ou não a um tratamento de combate ao vírus HIV, que, ressalte-se, somente 
se tornou possível e, certamente, mais eficaz graças ao conhecimento da doença, dado 
por ato involuntário do Hospital, é de seu exclusivo arbítrio. Entretanto, o 
comportamento destinado a omitir-se sobre o conhecimento da doença, que, em 
última análise, gera condutas igualmente omissivas quanto à prevenção e 
disseminação do vírus HIV, vai de encontro aos anseios sociais; (STJ, 2011, online). 

Por fim, é certo que a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Mas a 

reivindicação do direito precisa ser exercida dentro de certo prazo, que no caso de obrigação 
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derivada de erro médico, toma-se como marco inicial o momento do conhecimento do dano e 

do seu autor, instante este que o titular do direito poderá reclamar contra a situação injurídica 

de que foi vitimado, e além de tudo pela gravidade da falta de ética médica. 

5 CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, pode-se ratificar os princípios fundamentais da ética médica, os 

quais afirmam que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade, a qual será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Pois, para exercer 

a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 

remunerado de forma justa. 

Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem 

como pelo prestígio e bom conceito da profissão, competindo a ele ainda aprimorar 

continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do 

paciente. E ainda, o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em 

seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, 

para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e 

integridade, sob pena de sofrer a devida responsabilização dos seus atos.  

Com isso, à vista das informações, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 

humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 

capacidade profissional. Embora, muitas das vezes não é assim que ocorre na prática. 

Pasmem! Enquanto a ciência avança e a cada instante surpreende, o campo moral 

parece mergulhar em penumbra, senão em completa escuridão. Mesmo assim, mister 

caminhar e prosseguir a jornada, pois viver eticamente deverá ser um compromisso a ser 

renovado constantemente. 
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