
 

 

 

UNIABEU 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO 

 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

JORGE ANDERSON R. LOPES 

 

 

 

 

 

A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

 NO ERRO MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nova Iguaçu 
Junho/2011 



 

 

 

 
UNIABEU 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO 

 

 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

 NO ERRO MEDICO 

 

 

   

 

 

 

       Por: 

     Jorge Anderson R.Lopes 

 

     Professor – Orientador: 

     Leonardo de Oliveira Ribas 

                                       Marcelo Mariano Mazzi 

 

 

 

 
 

Nova Iguaçu 
Junho/2011 

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado 
em Direito da Associação Brasileira de Ensino 
Universitário - UNIABEU como requisito parcial 
para obtenção do grau de Bacharel em Direito. 



 

 

 

 
Jorge Anderson R. Lopes 

 

A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

 NO ERRO MEDICO 

 

 

Aprovado em: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. 

 

 



 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho é dedicado a minha mãe e aos meus 

irmãos, a minha mulher e filhos, e meus amigos que, me 

incentivaram, na sua construção e realização. 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela bênção que me foi concedida e que me permitiu o transcurso deste 

período de estudos. 

A minha mãe Aparecida Ribeiro Lopes pelo eterno incentivo. A minha esposa 

Deuzimar Nunes de Carvalho Lopes e aos meus filhos, Guilherme Augusto de Carvalho 

Lopes e Pedro Henrique de Carvalho Lopes pelo grande carinho. 

Aos meus irmãos Cintia Ribeiro e Cleuber Alexsander Ribeiro Lopes, pelo apoio. 

A todos os meus amigos e familiares que sempre me incentivaram nesta grande 

conquista. 

A todos os professores que proporcionaram mais uma vitória em minha vida, e 

principalmente aos meus orientadores Leonardo de Oliveira Ribas e Marcelo Mariano Mazzi 

pela orientação e pela paciência para comigo. 

Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A vida e a morte, dois extremos, dois opostos, dois 

fenômenos em cuja seqüência se desenvolve todo o 



 

 

 

destino do homem, do ser humano considerado 

como pessoa de direito." 

     (D. Gogliano) 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo não só demonstrar a questão do erro médico em nosso 

país, como também a aplicação da teoria da perda de uma chance no direito brasileiro. Em 

razão da grande quantidade de demandas judiciais envolvendo erro médico, surgiu a 

motivação para entender as razões de tantos erros, uma vez que, a medicina a cada dia está 

mais evoluída, novas tecnologias vão surgindo e novas especializações aparecem no meio 

cientifico fazendo com que as doenças e suas causas sejam cada vez mais estudadas e 

combatidas. É apresentado ao longo do trabalho, como é tratada a questão da responsabilidade 

civil pelo direito pátrio e no tocante ao profissional de saúde, como é feita a prova do erro 

médico e seu grau de dificuldade. Na sociedade moderna os direitos do cidadão se acham 

cada vez mais ameaçados, seja pela vida agitada que se leva atualmente, seja pelos avanços 

tecnológicos, ou seja, principalmente pela falta de respeito e solidariedade pelo ser humano. É 

baseado em todos esses fatos que as ações fundadas em erro médico estão se tornando cada 

vez mais freqüentes e esse estudo visa demonstrar algumas considerações acerca das provas e 

como atualmente o direito tenta atenuar a dificuldade na obtenção das mesmas, uma vez que, 

quem alega tem ônus de provar a veracidade de suas alegações e dessa forma o lesado, parte 

mais fraca desta relação, se torna impossibilitado de realizar tal prova, em razão da 

confidencialidade da relação médico-paciente, em muitas vezes na dificuldade em obter 

documentos tal como, o prontuário médico, sendo assim, a doutrina e a jurisprudência tem 

criado teorias que visem a diminuir esse encargo da vitima. Esclarecendo que o presente 

trabalho não visa à defesa e nem a acusação de ambas as partes vitimas e médicos, apenas 

esclarecer sobre as dificuldades encontradas nessa relação, quando a questão torna-se 

processual. 

 

Palavras-Chaves: Responsabilidade Civil; Erro Médico; Perda da Chance; Dano. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ABSTRAT 

 

This paper aims to show not only the issue of medical errors in our country, as well as the 

application of the theory of the loss of a chance in Brazilian law. Due to the large number of 

lawsuits involving medical malpractice, came the motivation to understand the reasons so 

many mistakes, since the medicine every day is more advanced, new technologies emerge and 

new scientific specializations appear in the middle so that diseases and their causes are 

increasingly studied and combated. Appears throughout the work, it is treated the issue of 

parental liability law and as regards the health professional, how is the evidence of medical 

error and its degree of difficulty. In modern society the rights of citizens find themselves 

increasingly threatened, either by the busy life it takes now to the advances in technology, ie, 

due to lack of respect and sympathy for the human being. It is based on facts that all these 

actions based on medical malpractice are becoming increasingly common and this study aims 

to demonstrate some considerations about the evidence and the law as it currently tries to 

mitigate the difficulty in obtaining them, since those who claim has burden of proving the 

veracity of their claims and thus the injured party, the weakest part of this relationship, 

becomes unable to perform such a test, because of the confidentiality of the doctor-patient, 

often the difficulty in obtaining documents such as the medical records, so the doctrine and 

jurisprudence have created theories that aim to reduce the burden of the victim. He explained 

that this paper does not aim at the defense nor the prosecution of both victims and medical 

shares, only shed light on the difficulties encountered in this relationship, when the issue is 

procedural. 

 

Key Words: Liability, Medical Error, Loss of Chance; damage. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Medicina é arte e ciência. A medicina, enquanto profissão tem como objetivo prevenir 

os males e a melhoria dos padrões de saúde e vida da sociedade. 

Desde os primórdios que a doença está presente na vida do homem, sendo que na 

antiguidade, não havia uma preocupação com o estudo da patologia e sim um interesse apenas 

na cura, que se dava de modo empírico, porém com a evolução da sociedade, a medicina 

também passou a ganhar novos contornos e a partir da Grécia começou a tomar forma de 

ciência. 

Embora existindo registros de práticas médicas desde a antiguidade, em relação ao 

erro médico, somente, passou a ser tratada especificadamente no Código de Hamurabi. 

Posteriormente no Código de Manu, Lei das XII Tábuas e evoluindo para a responsabilidade 

civil nos moldes que conhecemos atualmente. Foi através do Direito Romano, que passou a 

mudar a forma de punição, ou seja, passou da vingança privada para a forma de 

responsabilização através de um acordo com o ofensor. Foi na França que se estabeleceram as 

primeiras normas acerca da responsabilidade médica, o que representou um grande avanço 

para a sociedade da época. 

O mundo vive um momento de profundas transformações, grandes avanços 

tecnológicos e intensas mudanças nos valores que norteiam a sociedade, e dentre essas 

mudanças, a mesma tecnologia que é utilizada para curar os mais diversos tipos de patologias 

até então muitas tidas como incuráveis, também, pode dar ensejo a inúmeros e inevitáveis 

erros. Toda profissão acarreta um risco e com o profissional médico não é diferente. 

Nos dias atuais o erro médico tornou-se muito freqüente e amplamente discutido, 

principalmente no tocante a dificuldade encontrada pela vitima para realizar a prova da 

conduta culposa do profissional médico. Diante dessa abordagem, surgiu a motivação para 

realizar esse trabalho, com o fito de entender o porquê de opiniões tão diversas e a alegada 

questão do corporativismo profissional. 

O presente trabalho é apresentado em capítulos, onde no primeiro, é feita uma 

abordagem sobre a evolução histórica do erro médico, que tem seu registro mais antigo no 

Código de Hamurabi, em seguida resta demonstrado sua evolução histórica através do tempo. 

O segundo capítulo discorre sobre a evolução da responsabilidade civil, a evolução 

dos direitos humanos e o inovador advento da defesa dos direitos do consumidor na sociedade 

moderna. 
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No terceiro capítulo encontraremos uma abordagem sobre os tipos de 

responsabilidades aceitas no direito pátrio, assim como a questão da culpa e também as 

excludentes de responsabilidade que norteiam as diretrizes de conduta. 

A evolução da medicina encontra-se descrita no quarto capítulo, onde será abordada a 

relação médico-paciente e a sua importância no sentido de se evitar as ações versando sobre 

erro médico. 

E, finalmente, no quinto capitulo, será abordado toda a complexidade e importância 

das provas, dando destaque para a prova pericial, devido ser sua apresentação de extrema 

importância e alto nível de complexidade, discorrendo sobre a dificuldade que a vitima do 

mal profissional médico, encontra em provar a veracidade de suas alegações, em razão de 

todo um corporativismo profissional, onde ainda é muito difícil romper as barreiras do 

silêncio. 
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CAPÍTULO I 

A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 – Evolução Histórica 

Não temos dúvidas de que a dor e a doença, na história da vida do homem, 

surgiram com o nascimento do próprio homem. Dessa forma, fazendo surgir também, a 

necessidade de buscar soluções para a cura da dor e superação da doença. 

Nos tempos remotos, o inicio das atividades nesse campo não tinham uma 

preocupação com o estudo das patologias, mas, sim, de encontrar meios de cura, o que se 

fazia através do empirismo. Naquela época, os curandeiros, magos ou sacerdotes eram vistos 

como seres detentores de poderes mágicos, distinguindo-se dos demais homens. Tais 

atribuições lhes proporcionavam credibilidade e respeito e envolvidos nessa aura de mistério, 

impressionavam a sociedade. 

Embora existam registros de práticas médicas na mais remota antiguidade, apenas 

em 1790-1770 a.C, com o Código de Hamurabi é que foi tratado especificadamente, o erro 

médico. Esse documento histórico impunha ao cirurgião a máxima atenção e perícia no 

exercício da profissão, caso contrário, poderia sofrer severas penas: 1 “O medico que matar 

alguém livre no tratamento ou que cega um cidadão livre terá suas mãos cortadas; se morre o 

escravo, paga o preço, se ficar cego, a metade do preço”. 

A idéia presente no Código de Hamurabi, assim como no Código de Manu e, 

posteriormente, na Lei das XII Tábuas, era a de punição, Tábua VIII Lei 11º “si membrum 

repsit, ni cum io pacit, tálio esto” (se alguém ferir a outro, sofra a pena de Talião, salvo se 

existiu acordo). Fica claro, nesses Códigos, que a idéia central para refrear os instintos anti-

sociais era o rigor das penas. No código de Hamurabi os crimes eram punidos com penas 

Draconianas:2 “tais como penas de morte, executada de forma cruel e desumana, (afogamento, 

crucificação, mutilações, escravização)”. Tal orientação influenciou os preceitos normatistas e 

os ordenamentos jurídicos das sociedades que se sucederam no curso da história. 

Foi através dos gregos que a medicina passou a tomar forma de ciência e passou a 

contar com explicações racionais das doenças e formas técnicas de cuidados. Deixando de ter 

a concepção mágica que a envolvia, para ter uma compreensão mais racional de suas origens. 

                                                           
1 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 27ª ed. rev., Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p.293. 
2 Ibidem, p. 293. 
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A visão até então existente a respeito da atividade médica passou a ser revista e 

ganhar novos contornos, agora de cunho racional e cientifico, através de Hipócrates, que até 

hoje é cultuado como o “pai da medicina”: Aplicarei os regimes para o bem do doente 

segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar danos a alguém. 

 

1.2 – O surgimento da Responsabilidade Civil no Direito Romano 

 

É no direito romano que se encontram os primeiros registros da responsabilidade 

dos médicos nos moldes que conhecemos atualmente, especialmente em um texto de Ulpiano, 

que diz: “sicut medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam 

compotari ei debet”  (assim como não se deve imputar ao médico o evento da morte, deve-se 

imputar a ele o que cometeu por imperícia).  

A partir desse ponto deu-se o início da evolução da responsabilidade civil, cujo 

ponto de partida foi a vingança privada, como forma espontânea e natural de reação ao mal 

sofrido. Avançando depois para uma forma de responsabilização através da pactuação de um 

acordo com o ofensor, chegando à celebre lei Aquília que erigiu a  estrutura jurídica e a 

construção da doutrina da responsabilidade civil fundada na culpa, conforme predomina até 

os dias atuais. 

 

         Silvio de Salvo Venosa afirma que: 

 

De qualquer forma, a Lex Aquilia é o divisor de águas da responsabilidade 
civil. Esse diploma, de uso restrito a principio, atinge dimensão ampla na 
época de Justiniano, como remédio jurídico de caráter geral; como considera o 
ato ilícito uma figura autônoma, surge, desse modo, a moderna concepção da 
responsabilidade extracontratual. 3 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. pg. 502. 
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1.3 – A Responsabilidade Civil na Era Moderna 

 

Foi preciso séculos de história, para que o ressarcimento do dano evoluísse da 

pena física pessoal do “olho por olho”, “dente por dente” e “vida por vida” para o 

ressarcimento através do patrimônio do lesante. 

A partir dos conceitos e fundamentos adquiridos do Direito Romano, o Código 

Civil Francês, que é o padrão das legislações modernas, proclamou a responsabilidade 

extracontratual. Tendo como fundamento a culpa efetiva e provada.       É no direito 

francês 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. 

Em 1832, as Cortes francesas analisaram um caso de responsabilidade médica, 

cujo mesmo foi tido como revolucionário, pois ressalta a prudência e a circunspecção do 

julgado, onde se sobressai a atuação do Procurador Dupin, transcrito por Miguel Kfouri 

Neto4, referindo-se à obra de Newton Pacheco, o caso resumidamente foi o seguinte:  

 

o médico Helie de Domfront foi chamado às seis horas da manhã para dar 
assistência ao parto da Sra. Foucault. Somente lá se apresentou às nove 
horas. Constatou, ao primeiro exame, que o feto se apresentava de ombros, 
com a mão direita no trajeto vaginal. Encontrando dificuldade de manobra 
na versão, resolveu amputar o membro em apresentação, para facilitar o 
trabalho de parto. A seguir notou que o membro esquerdo também se 
apresentava em análoga circunstância, e, como o mesmo objetivo inicial, 
amputou o outro membro. Como conseqüência, a criança nasceu e 
sobreviveu ao tocotraumatismo. Diante de tal situação, a família Foucault 
ingressa em juízo conta o médico. Nasceu daí um dos mais famosos 
processos submetidos á justiça francesa. A sociedade dividiu-se. De um lado, 
a Academia Nacional de Medicina da França pronunciou-se a favor do 
médico e, atendendo a solicitação do Tribunal, nomeou quatro médicos, dos 
maiores obstetras da época, que apresentaram laudo com as seguintes 
conclusões: 
1) nada provado que o braço fetal estivesse macerado; 
2) nada provado que fosse impossível alterar o feto por versão manual; 
3) não havia razões recomendáveis para a amputação do braço direito e, 
muito menos, do esquerdo; 
4) a operação realizada pelo Dr. Helie deverá ser considerada uma falta 
grave contra as regras da arte. 
Por ser contrário aos interesses da Academia, mesmo revestido de total 
imparcialidade, o laudo foi impugnado pela mesma, e, outros médicos 
emitiram novo laudo com conclusão totalmente contrária ao primeiro laudo. 
Diante de tal contradição entre os Delegados da Academia, doutrinou o 
Procurador Dupin: “do momento em que houve negligência, leviandade, 

                                                           
4 MELO, Nehemias Domigos de. Responsabilidade Civil por Erro Médico: doutrina e jurisprudência. 1 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008, p.5 (apud: Miguel Kfouri Neto, 1994. p.35). 
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engano grosseiro e, por isso mesmo, inescusável da parte um médico ou 
cirurgião, toda a responsabilidade do fato recai sobre ele, sem que seja 
necessário, em relação a responsabilidade puramente civil, procurar se houve 
de sua parte intenção culposa.” 
O Tribunal de Comfront condenou o Dr. Helie ao pagamento de uma pensão 
anual de 200 francos. 

 

A Corte francesa passou a reconhecer a responsabilidade médica, como sendo de 

natureza contratual, em 20 de maio de 1936, através de outro julgado de grande notoriedade. 

 Caio Mario da Silva Pereira5sintetiza e transcreve o referido julgado da seguinte 

forma:  

Trata-se de uma jovem senhora, bonita e gozando saúde, que se submeteu a 
uma cirurgia com a finalidade de corrigir o excesso de volume nas pernas. 
Procurando um hospital de bom conceito e consultando um profissional 
reputado, este a desenganou de conseguir o resultado almejado mediante 
tratamento clinico, e declarou que a cirurgia estética não era a sua 
especialidade. Advertida de todos os riscos que envolvia o procedimento 
cirúrgico, confiou-se aos cuidados de outro médico que a animou. Realizada 
a operação, com a retirada de tecido adiposo, não se completou a sutura dos 
bordos da incisão, o que levou o médico a envolver a perna operada para 
promover a cicatrização. Sofrendo terríveis dores, uma vez passado o efeito 
da anestesia, agravaram-se estas. Após vários esforços e tentativas, 
sobreveio a gangrena de que resultou a amputação do membro operado. 
Proposta ação contra o médico, que foi acusado de erro operatório e de 
negligência por abandono da cliente e de quem deveria estar junto para 
prestar todos os cuidados e ainda de falta de advertência sobre os riscos 
cirúrgicos, foi objeto de ataque a operação em si mesma, tendo por centro o 
argumento de que o corpo humano é sagrado. Defendeu-se o médico de 
todas as acusações. Os advogados desenvolveram seus recursos e oficiou o 
procurador-geral. A sentença foi condenatória: a par de outras considerações 
subjetivas, a mesma assentou-se que, pelo simples fato de se realizar uma 
operação na qual não se vislumbrava qualquer utilidade para a saúde, era de 
se impor a responsabilização do médico. 

 

Sendo assim, é possível afirmar que, na época moderna, foi no direito francês que 

se estabeleceram as primeiras normas acerca da responsabilidade médica, assentando as bases 

de uma jurisprudência e doutrina que se solidificaram com o decorrer do tempo, servindo de 

parâmetro para um grande número de nações. 

 

 

 

 

                                                           
5 Ibidem, p.6 (apud: Caio Mario da Silva Pereira, 2005, p.155-156). 
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CAPÍTULO II 

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

2.1– Direitos Fundamentais – A evolução 

 

Com a evolução do homem e a conseqüente evolução da sociedade moderna, 

surgiram os direitos humanos ou direitos do homem, que são todos os direitos fundamentais 

que o homem possui pelo simples fato de ser homem, direitos estes decorrentes de sua própria 

natureza humana e dignidade que lhe é inerente. 

O reconhecimento dos Direitos Humanos no mundo decorre de um processo 

prolongado e contínuo de evolução. Encontra-se o reconhecimento desse direito desde a 

Antiguidade, ou seja, no Código de Hamurabi, no Pensamento de Amenófis IV (Egito – 

século XIV a. C), na República de Platão e no Direito Romano. 

Os direitos humanos fundamentais são produtos da fusão de várias fontes. Eles 

refletem as previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de 

consagrar o respeito à dignidade humana e de garantir o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana. 

 A Carta Magna de 1988 prevê os princípios constitucionais fundamentais em seu 

art. 1º, onde o legislador estabelece, relativamente aos direitos fundamentais, que a nação tem 

como fundamento a dignidade da pessoa humana. 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, artigo 1º, em seu inciso 

lll :             

“A Republica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
lll- a dignidade da pessoa humana;” 6 

       

 Trazendo também a legislação pátria em seu Título II os direitos e garantias 

fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos 

sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Os primeiros correspondem aos 

direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, 

como, por exemplo: vida, dignidade, honra e liberdade. Uma vez consignados na 

                                                           
6 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. 
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Constituição, tais princípios jamais podem ser considerados destituídos de eficácia, ou seja, 

servem de critérios para se estabelecer os limites à interpretação constitucional e não só a esta. 

É cediço, que o Direito Constitucional contemporâneo tem reconhecido o alargamento da 

eficácia dos Direitos Fundamentais às relações privadas, notadamente em matéria de relações 

de consumo. 

A responsabilidade civil vem definida por Savatier como a obrigação que pode 

incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de 

pessoas ou coisas que dela dependam 7 (Savatier apud Silvio Rodrigues). 

O respeito aos direitos humanos é a pilastra mestra na construção de um 

verdadeiro Estado Democrático de Direito, e sua previsão direciona-se, basicamente, para a 

proteção à dignidade humana em seu sentido mais amplo.  

 

2.2 – Direitos da Personalidade 

 

Dentre as formas de direitos fundamentais destacam-se algumas em especial. Os 

direitos da personalidade é uma dessas formas, ou seja, vida, honra, intimidade, integridade 

física, que aparecem como conseqüência direta e imediata da consagração da dignidade da 

pessoa humana. Esses direitos são resguardados pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim, de 

estabelecer a defesa da violação dos valores inatos ao homem. Tais direitos devem ser 

compreendidos como próprios da pessoa em si (originários), existentes por sua natureza, 

como ente humano e as projeções para o mundo exterior da pessoa como ente moral e social, 

em sua constante interação com a sociedade. A evolução jurídica, através da jurisprudência e 

da doutrina, vem continuamente implementando tal categoria com novos direitos. 

A doutrina dominante elenca os direitos da personalidade em: direitos físicos, que 

se referem aos componentes materiais da estrutura humana, como integridade corporal; em 

direitos psíquicos, que são elementos intrínsecos à personalidade, exemplificando, a 

integridade psíquica; e em direitos morais, que se vinculam aos atributos valorativos da 

pessoa na sociedade, como o patrimônio moral. 

Nos direitos da personalidade, a pessoa é, a um só tempo, sujeito e objeto de 

direitos, remanescendo a coletividade, em sua generalidade, como sujeito passivo. Trata-se do 

necessário reconhecimento de uma relação de exclusão em que se impõe a todos a 

observância e o respeito a cada pessoa. Os direitos de personalidade são tutelados no 

ordenamento jurídico em diferentes níveis: constitucional, penal e civil, desfrutando de 
                                                           
7  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2007, p. 6. 
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estatutos distintos e específicos. A tutela genérica dos direitos da personalidade compreende 

várias formas de reação que permitem ao lesado a obtenção de respostas distintas, em função 

dos interesses a serem protegidos. As medidas judiciais visam aos seguintes objetivos: 

cessação das práticas lesivas, apreensão de materiais oriundos dessas práticas, cominação de 

penalidades e reparação de danos materiais e morais. 

Os direitos de personalidade, em algumas situações especiais, ou seja, tratando-se 

dos direitos inerentes à integridade física e psíquica, estabelece que em alguns momentos o 

titular do direito deve autorizar a prática de um determinado ato que venha a ser praticado por 

outrem em relação à sua pessoa. Tratando-se da relação médico-paciente, Carvalho Santos 

ensina que “ o médico não pode forçar o doente ao tratamento, devendo dele obter a devida 

autorização para executá-lo. A prova deste consentimento incumbe ao médico.” 

 

Leciona Kfouri Neto que: 

 

 O consentimento é o comportamento mediante o qual se autoriza a alguém 
determinada atuação. No caso do consentimento para ato médico, uma atuação 
na esfera físico-psiquica, do paciente, com o propósito de melhoria da saúde 
do próprio enfermo ou de terceiro.8 
 

Oportuno, ressaltar que, o consentimento, que deve ser esclarecido, não elide o 

dever de indenizar, uma vez comprovada a imprudência ou a negligência do médico. Uma vez 

autorizados, expressa e legitimamente, a atuar sobre os direitos de personalidade de outrem, 

compete tomar todas as providências tendentes a evitar ou a minimizar os riscos envolvidos. 

É o caso da atividade médica que labora, sempre e de forma necessária, sobre os direitos da 

personalidade de seus pacientes. 

 

2.3 – O advento do Código de Defesa do Consumidor 

 

Resguardando esses direitos fundamentais inerentes à garantia da dignidade da 

pessoa humana é que em 1988, o legislador constituinte, atribuiu à defesa do consumidor 

status constitucional ao inseri-la dentre os direitos e garantias fundamentais (CF, art. 5º, 

XXXII), assim como, ao regular os princípios que regem a ordem econômica, incluiu-a como 

postulado a ser respeitado, através do art. 170 da Carta Magna. 

                                                           
8 Kfouri Neto, Miguel. Responsabilidade Civil do Medico.  3. Ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 
136-149. 
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Ao tratar das Disposições Constitucionais Transitórias o legislador constituinte 

determinou ao legislador ordinário que elaborasse o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme estabelece o art. 48 do ADCT, dessa forma sendo criada a Lei nº 8.078/90. Sendo 

assim, sempre que houver uma relação de consumo, a lei a ser aplicada será a lei 

consumerista, não importando a relação é contratual ou extracontratual, isto porque as regras 

principiológicas do Código de Defesa do Consumidor hão de permear todo o sistema jurídico 

vigente para assegurar a sua prevalência frente a qualquer outra norma que com ela colida. 

Sérgio Cavalieri Filho, afirmou que o Código de Defesa do Consumidor, enquanto 

emanação da própria Constituição, “não é mera lei geral; ele é uma sobre-estrutura jurídica 

multidisciplinar aplicável a todas as relações de consumo, qualquer que seja o ramo do 

direito aonde vierem a ocorrer.” 9 

 

2.4 – Responsabilidade Civil no Código Civil 

 

O principio da responsabilidade civil adotado pelo Código Civil brasileiro é a da 

responsabilidade subjetiva, ou seja, fundada na culpa, pela qual a vitima somente obterá o 

direito a indenização se provar que o dano ocorreu por culpa do agente causador do dano. A 

culpa aqui referenciada é a lato sensu, que inclui a culpa stricto sensu (negligência, imperícia 

e imprudência), como também o dolo.  

De acordo com o disposto no art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.10 Sendo assim, resta claro, que a expressão 

“ação ou omissão voluntária” está ligada a vontade do agente em praticar ou omitir-se de um 

ato, caracterizando dessa forma o dolo e a expressão “negligência ou imprudência”, 

relacionada com a culpa. 

José de Aguiar Dias, assim se posiciona em relação ao dano: 

 

      O dano é, dos elementos necessários à configuração da 
responsabilidade civil, o que suscita menos controvérsia. Com 
efeito, a unanimidade dos autores convém em que não pode haver 
responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 
truísmo sustentar esse principio, porque, resultando a 

                                                           
9 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, 
p.414. 
10 LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.  
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responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não 
pode concretizar-se onde nada há que reparar. (...).11  

   

Segundo a teoria da culpa, a vitima somente obterá a devida reparação do dano se 

provar, e nesta situação, o ônus da prova pertence a quem acusa, que o agente procedeu com 

uma conduta culposa. Dessa forma, o dever de indenizar fica sustentado pelo dever moral que 

temos em que não se deve prejudicar ninguém. Como dizia os romanos: honeste vivere, 

neminem laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a 

cada um o que é seu). 

 

        Rafael Peteffi nos ensina:  

 
A expressão “responsabilidade sem culpa” é usualmente 
apresentada como sinônimo de responsabilidade objetiva. 
Atualmente, o próprio conceito desta já comporta a evolução de 
outros requisitos da responsabilidade civil, não ficando adstrito à 
analise da culpa”. 12  

 

       Nesse sentido Noronha: 

 

Relembremos ainda que a responsabilidade objetiva agravada se 
insere no final de uma evolução: esta começou quando, num 
primeiro momento, se reconheceu que o requisito culpa não era 
sempre imprescindível para o surgimento da obrigação de 
indenizar; depois hipóteses, num segundo momento, em que 
estamos atualmente, verifica-se haver especiais em que se 
prescinde também do nexo de  causalidade.13 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 713-716. 
12 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009. p.6. 
13 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo:Saraiva, 2003. v. 3. 



22 
 

 

CAPÍTULO III 

MEDICINA E RESPONSABILIDADE 

 

 

3.1 – Evolução da Medicina 

 

O importante avanço tecnológico da Medicina nos últimos tempos e o progresso 

tecnológico tem levado a uma vida de progresso, embora o homem tenha se submetido à 

exposição de maiores riscos, o que leva a se exigir do médico uma constante atualização. 

Ademais, todo esse desenvolvimento tecnológico à disposição da medicina, gerou 

novas especialidades profissionais, e aumentou os riscos tendo em vista que os mesmos 

aparelhos e técnicas colocados à serviço do homem também pode funcionar mal, ou ser 

inadequadamente utilizado, gerando por via de conseqüência, danos , podendo , inclusive, 

ocasionar a morte. 

 

3.2 – Relação Médico/Paciente 

 

As profundas e céleres mudanças nas relações sociais, nos dias atuais, certamente 

também se processam na relação médico-paciente, em que o ato médico baseava-se 

unicamente na confiança mútua. 

Segundo Venosa: “Nas ultimas décadas, a Medicina socializou-se e 

despersonalizou-se. A necessidade premente de especialização faz com que a relação médico 

– paciente seja quase exclusivamente profissional”.14    

A denominação paciente atribuída aos clientes dos profissionais de saúde destaca 

o reconhecimento da qualidade de doente, seja como objeto de atuação técnico - cientifica, 

seja como sujeito de uma interação interpessoal responsável e humana dirigido de forma 

convergente para libertá-lo do padecimento. 

“O termo paciente ao contrário do que muitos pensam, provém de sofrente, 

molestado e afetado negativamente em sua saúde, e não da noção de passividade ou 

dependência”. 15 

                                                           
14 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil. 1. Ed. São Paulo: 
Atlas. 2001, pg. 560. 
15 SANTOS, Alexandre Martins dos. Responsabilidade penal médica. Rio de Janeiro: Editora América Jurídica, 
2003, p.65. 
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Ocorre que, em virtude das constantes mudanças nas relações sociais, vem 

ocasionando também um enfraquecimento da relação entre médico e paciente. A sociedade de 

pessoas está sendo substituída pela sociedade de massas; a medicina personalizada e 

humanizada cedeu espaço à medicina massificada, que por essência desrespeita os valores 

supremos do homem como pessoa e como ser social. 

Em face de toda a descaracterização que a medicina vem sofrendo ao longo dos 

anos, em especial na relação médico-paciente, Panasco expõe sobre essa atual situação: 

  

O público vê agora no médico um comerciante que vende sua ciência, 
sua arte, em fatias, como o dono do armazém vende seu café em 
pacotes. Da mesma forma que o freguês procura certificar-se de que o 
tratamento dispensado pelo médico valeu realmente o preço que lhe 
foi cobrado, pois já não existe mais uma confiança ilimitada no 
médico. 16 

 

Atualmente, o padrão é o estabelecimento da relação médico-paciente de forma 

indireta. O paciente procura o médico por suas conveniências pessoais, ou seja, proximidade 

residencial ou do trabalho. Essa forma quase absoluta, de iniciar o vínculo gera prejuízos a 

todos os envolvidos e a própria comunidade, diluindo a importância da confiabilidade e da 

credibilidade da relação médico-paciente. 

Por imposição social, no caminho da relação médico-paciente, há a descrença das 

pessoas quanto à competência do profissional, acreditando mais nos resultados dos testes e 

exames laboratoriais. Além disso, tão grave quanto é  o fato crescente do distanciamento 

profissional da arte de ouvir e examinar os pacientes, fazendo com que os médicos deixem de 

ser médicos para se transformarem em técnicos ou bacharéis em medicina. 

A literatura cientifica é unânime quando certifica que a má comunicação entre os 

médicos e pacientes é a causa mais importante de insatisfação dos assistidos, ao passo que a 

principal causa de denúncias de erro médico é a ruptura da relação de confiança e 

credibilidade do médico e seu paciente ou entre seus familiares. 

A relação médico-paciente é pessoal, intima e, freqüentemente envolve apenas 

duas pessoas, devendo ser calcada na confiança mútua, sentimento que jamais existirá quando 

a opção é pelo seguro e pelo conflito. Por outro lado, se o médico assumir essa atitude 

defensiva ao ver no paciente um potencial inimigo que pode processá-lo, a relação de 

confiança mútua estará irremediavelmente rompida. 

                                                           
16 BARROS JUNIOR, Edmilson de Almeida. A responsabilidade civil do médico: uma abordagem 
constitucional. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.75 (apud:  Wanderley Lacerda Panasco , 1984, p.39). 
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3.3 – O consentimento informado 

 

Antes de realizar qualquer procedimento, principalmente os de risco ou de 

intervenções cirúrgicas, o médico deve obter o consentimento informado do paciente ou, na 

sua impossibilidade, do seu representante legal ou de parentes mais próximos. Conforme 

expressamente preceituado pelo Código de ética Médica, que determina ser proibido ao 

médico, “efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento 

prévio  do paciente ou de seu representante legal, salvo em eminente perigo de vida.” (Res. 

CFM nº 1.246/88, art. 46). 

Esse imperativo encontra fundamento na garantia dos direitos humanos 

fundamentais e no respeito à autonomia da vontade do paciente e foi inspirado pelo chamado 

Código de Nuremberg. O referido código, editado em 1948 foi o grande marco da resposta 

ético-jurídica às intervenções médicas não autorizadas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 

o Tribunal Militar Internacional processou criminosos de guerra nazistas, incluindo médicos 

que haviam realizado experimentos em prisioneiros nos campos de concentração. 

 Sendo assim, o Tribunal editou o Código de Nuremberg contendo o que seria 

permitido em experimentos médicos com participantes humanos. O art. 1º do Código dispõe 

que: “O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial”. Ele aborda 

ainda outros detalhes implícitos como: capacidade para consentir, liberdade de coerção, 

compreensão dos riscos e benefícios envolvidos. 

O dever de informação encontra ressonância nos princípios de respeito a 

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a Declaração Universal Sobre Genoma e os 

Direitos Humanos, aprovou a seguinte disposição: “Uma intervenção no campo de saúde só 

pode ser realizado depois de a pessoa ter dado seu consentimento livre e informado para tal. 

Essa pessoa deve, antecipadamente, receber informações apropriadas acerca do propósito e 

natureza da intervenção, bem como de seus riscos”. (art. 5º, letra b).17 

O direito à informação, com base no hábeas data, é constitucionalmente 

assegurado (CF, art. 5º, XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional), e os pacientes tem o direito de 

saber o que se passa com eles. A verdade é fundamental. 

Respeitar a vontade do paciente é respeitar sua liberdade e a sua dignidade enquanto ser 

humano. 

                                                           
17 Aprovado pela Conferência Geral da Unesco na sua 29ª sessão (1997). 
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Caio Mario da Silva Pereira, informa que era muito comum entre nós o médico 

ocultar os casos de doença grave, resguardando o doente de um possível choque psicológico. 

Contudo, assevera que esta tendência foi revertida no sentido oposto, de tal sorte que o 

médico tem o dever de informar o paciente ou sua família sobre os riscos do tratamento e 

possível evolução da doença. 

Atualmente, a não obtenção do consentimento constitui-se em clara afronta à 

autonomia do paciente e aos seus direitos de personalidade. O verdadeiro consentimento é 

uma escolha embasada em informações que permitem uma avaliação de todas as opções e 

riscos. 

Manuel J. Cumplido define o consentimento informado como: 

 

um requerimento ético e legal para a investigação e todo o tipo de ato médico 
a que se submeta o paciente. É um direito do enfermo com capacidade para 
compreender, de receber através de um processo de informação verbal ou 
escrita, clara e compreensível da parte de seu médico de tratamento, tudo que 
está relacionado com o tipo de tratamento proposto, seus benefícios, riscos, 
complicações e tratamentos alternativos. 18 

 

O consentimento informado somente é dispensável na eventualidade de 

atendimento de emergência, tendo em vista que a regra geral determina que cabe ao paciente 

decidir sobre a sua saúde. 

Sempre que uma intervenção médica for necessária para salvar o paciente do 

perigo atual de um dano grave para a pessoa, dano que seria de outra forma inevitável, o 

consentimento do enfermo não é necessário, pois atua sob a causa de justificação denominada 

de estado de necessidade. Excluem a necessidade do consentimento: urgência, emergência, 

incapacidade legal do paciente, risco para a saúde pública e renúncia expressa do paciente ao 

direito de informação. 

Ainda que sujeita a imperfeições, é fundamental que a relação médico-paciente 

encontre-se fundamentada no dever de informação, na capacidade critica e na autonomia do 

paciente nas decisões sobre seu tratamento. O paciente deve assumir a condição de sujeito na 

relação, para isso, sendo essencial à existência de um diálogo franco e aberto entre o médico e 

o paciente, para que as prerrogativas do enfermo sejam resguardadas. O dever do profissional 

médico de informar o paciente é indiscutível, sendo certo que seu descumprimento implicará 

na caracterização do serviço como defeituoso e posteriormente no inadimplemento da relação 

contratual, que, se danosa, ensejará o dever de reparação. 
                                                           
18 Ibidem, p.81 (apud: Manuel J Cumplido, 2005, p.125). 
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CAPÍTULO IV 

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO ERRO MÉDICO 

 

 

4.1- Delimitações históricas da perda de uma chance  

 

Em meio à banalização da vida humana onde nos deparamos com situações de grande 

horror surge à esperança para tentar dirimir um dano causado de forma tão violenta. A teoria 

da perda de uma chance vem trazendo a passos tímidos uma esperança de se ver 

responsabilizado quem cometeu o dano contra alguém que depositou em suas mãos a 

expectativa de tratamento correto ou da própria cura. A expressão chance significa no âmbito 

jurídico, a probabilidade de obtenção de lucratividade ou de se evitar uma perda.  

Sobre o tema, leciona Miguel Kfouri Neto:19 

 

Tenha-se presente a afirmação de que o erro de diagnóstico, em princípio, 
não caracteriza culpa médica. Todavia, a jurisprudência tem decidido que o 
erro de diagnóstico, do qual advém tratamento inadequado, constitui perda 
de uma chance de cura ou sobrevivência – e abre ao paciente e familiares a 
possibilidade de reparação, nos limites da perda da chance considerada. [...] 
Como visto, a perda de uma chance, no domínio médico, atinge a 
causalidade, ao passo que nas demais áreas da responsabilidade civil refere-
se ao prejuízo. [...] A pura e simples negação da teoria atribuiria aos médicos 
o privilégio injustificado de poder utilizar, sempre, a dúvida científica para 
escapar à sua responsabilidade.    
 

Na França, berço da teoria, a doutrina e a jurisprudência empregam a expressão “perda 

de uma chance” (“perte d’une chance”). A referida teoria vem sendo utilizada desde a década 

de 60 na França, entretanto no direito brasileiro vem adotando a teoria de forma tímida no que 

tange ao erro médico. Conclui-se que é possível sim indenização pela perda de uma chance 

nos casos de erro médico, mesmo não indenizando o dano final, utiliza o referido dano como 

parâmetro para quantificação dos danos tanto materiais como o moral.  

 Conforme o Prof. Rafael Peteffi esclarece que esta regra foi respaldada pela 

jurisprudência francesa na seguinte decisão: 

 

Paul-Julien Doll aplaudiu a decisão da corte de cassação que cassou um 
acórdão da Corte de Apelação de Rennes, o qual havia condenado a integral 
reparação do dano representado pela a morte do paciente, mesmo após 
constatar que se tratava de um caso de perda da chance tendo em vista a 

                                                           
19 Kfouri Neto, Miguel. Culpa médica e ônus da prova. São Paulo: Revista dos tribunais, 2002. pg. 126. 
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ausência do nexo causalidade entre a conduta do medico com e a morte do 
paciente. (No mesmo sentido decidiu a Corte de Cassação em 19/06/96. 
Sommaires commentés.50 obs. Claude J.Berr) 20 

 

 Em decisão recente datada de 09-04/2002, a primeira câmara da Corte de Cassação 

francesa ratificou que a reparação da perda de uma chance deve ser mensurada de acordo com 

a chance perdida e não pode ser igualada à vantagem em que teria resultado esta chance, caso 

ela tivesse se realizado. É evidente que a afirmação do ilustre professor depende de um prévio 

juízo de valor sobre a natureza corrente doutrinária que defende a independência das chances 

perdidas em relação ao dano final é inegável que, o resultado final será o grande referencial 

para quantificar as chances perdidas. 

Conforme nos ensina Savi: 

 

Na França, houve dedicação maior ao tema por parte da doutrina e da 
jurisprudência. Em razão dos estudos desenvolvidos naquele pais, ao invés 
de se admitir a indenização pela perda da vantagem esperada, passou-se a 
defender a existência de um dano diverso do resultado final, qual seja, o da 
perda da chance. Teve inicio, então, o desenvolvimento de uma teoria 
especifica para estes casos, que defendia a concessão de indenização pela 
perda da possibilidade de conseguir uma vantagem e não pela perda da 
própria vantagem perdida. Isto é, fez-se uma distinção entre o resultado 
perdido e a possibilidade de consegui-lo. Foi assim que teve inicio a teoria 
da responsabilidade civil por perda de uma chance.21   

 

 

A freqüência, nos tribunais brasileiros, das ações por erro médico vem crescendo a 

passos largos, os pacientes vêm cada vez mais, exercendo o seu direito de postular em juízo o 

ressarcimento por eventuais prejuízos que tenham sofrido em conseqüência de um 

atendimento médico-hospitalar. O paciente antes mesmo de ser “paciente” é um cidadão, 

dentre todos os direitos elencados em nossa Constituição Federal, é necessário receber um 

adequado - correto, eficiente - serviço médico-hospitalar. Pode-se afirmar que este direito faz 

parte, inclusive, do princípio, que vem expresso em nossa Carta Magna, do respeito à 

dignidade humana (art.1 º, III da CRFB/88). Quando ocorre algum tipo de falha na prestação 

do serviço médico, o cidadão - paciente esbarra na grande dificuldade encontrada que é fazer 

prova do suposto erro praticado pelo médico, devido à grande divergência doutrinaria.   

 As lesões aos pacientes podem ocorrer de diversas maneiras, no contexto dos 

atendimentos em saúde no Brasil, como relata a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

                                                           
20 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2001, pg.27. 
21 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006. P. 27. 
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Sanitária, entre 44 mil e 98 mil pacientes são vítimas de erro médico, anualmente. “Ou, 

ainda, por que um em dez pacientes, na Europa, volta do hospital com algum efeito adverso 

(como uma infecção, por exemplo) provocado pela falta de maiores cuidados com a 

segurança hospitalar”. 

 O pressuposto basilar da perda de uma chance de cura consiste que o profissional 

retirou do paciente a possibilidade de se livrar daquela determinada enfermidade, gerando 

assim para ele o dever de indenizar. Utiliza-se como exemplo o paciente que procura 

determinado médico e o mesmo não diagnosticou um câncer de pulmão, sendo certo que o 

médico possuía todas as condições para fazer o diagnóstico correto. Meses após, o paciente 

procura outro especialista que confirma o diagnóstico de estágio avançado de câncer de 

pulmão. Neste exato momento é que se aplica a teoria da perda de uma chance, pois o 

primeiro médico retirou do paciente a chance (a probabilidade de cura) do tratamento correto. 

Salientando que para a aplicação da teoria da perda de uma chance caracteriza-se na retirada 

da chance do tratamento. Como é sabido, mesmo tendo realizado o diagnóstico correto no 

tempo certo ele não poderia garantir a cura do paciente, pois sua responsabilidade é de meio e 

não de resultado, fugindo assim de sua capacidade tal resultado. 

Conforme o exemplo visto anteriormente o erro que o primeiro médico cometeu gerou 

para si o dever de indenizar de forma patrimonial, moral. Acredita-se que o dano moral é o 

que melhor se encaixa nas situações de perda da chance de cura. Importante dizer que o dano 

moral deve ser reputado como a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-

lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Nenhum conceito de dano moral se 

encaixa perfeitamente quanto este, pois vai de encontro ao âmago da aplicação da teoria da 

perda de uma chance no erro médico. A dor de um diagnóstico errado, uma medicação 

prescrita de forma equivocada, uma cirurgia realizada de forma imperita, a ansiedade de que 

será que existe uma solução para tal problema. Se pararmos para analisar quantas pessoas são 

vítimas de erros médicos e absolutamente não fazem nada, pois já estão sofrendo 

demasiadamente com a falha desses “profissionais” que continuam atendendo, brincando com 

a vida alheia. A última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

constatou que 80% das mortes ocorridas em hospital no mundo são falhas humanas.  

Em sede da perda de uma chance, acredita-se que o dano que surge é o de natureza 

moral, mas conforme todas as divergências encontradas, parte da doutrina entende que os 

danos são emergentes, pois, a possibilidade de cura restou frustrada, a outra parte entende que 

seria lucro cessante, apesar da impossibilidade de quantificar o dano material. 
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De acordo com as palavras de Antonio Jeová Santos: 

 

 “Coloca-se a perda de uma chance, considerada como a frustração de uma 
oportunidade em que seria obtido um beneficio, caso não houvesse o corte 
abrupto em decorrência de um ato ilícito. A oportunidade que é frustrada não 
é a cura esperada, mas sim a probabilidade de que esse benefício surgiria,  se 
não houvesse um corte no modo viver do paciente.”22 

 

   Diante do exposto, a aceitação da perda de uma chance como uma espécie de dano 

certo aparece como caminho que o direito nacional segue e continuará a seguir, também se 

acredita que as propostas sobre a quantificação do dano serão posteriormente uníssonas. A 

teoria da perte d’une chance também faz surgir à presunção de culpa no agir do médico, pois 

passa a trabalhar em juízo, com a noção de que o seu atuar diminuiu a possibilidade de 

sucesso no tratamento do paciente. Isto pode implicar em agressão à integridade física deste, 

como, até, por vezes, se relacionar a sua própria sobrevivência – sua existência. Partindo 

deste paradigma almeja-se verificar a aplicação da teoria da perda de uma chance nos casos 

de erro médico. 

Como nos ensina Alaércio Cardoso: 

                                  

“Esta teoria é de grande utilidade na responsabilidade civil dos profissionais, 
cujas obrigações são taxadas como sendo de meios, tornando eficaz a 
proteção contra os danos dessa natureza. A chance tolhida com a culpa do 
profissional, entretanto, deve ser séria, viável, plausível e não meramente 
eventual”.23 

 

                               A grande divergência encontrada se baseia no que diz respeito a quantificar esse 

dano, sabe-se que o dano não pode ser hipotético, ou seja, que a perda da chance retirou do 

paciente a oportunidade de um tratamento correto. Não é mansa e pacífica na doutrina pátria o 

entendimento da perda de uma chance como dano certo e determinado, pois insistem ainda 

alguns autores em não admitir a cisão entre a possibilidade de ganho ou de se evitar um 

prejuízo com o resultado final. Para os adeptos da corrente tradicional, como inexiste 

possibilidade de se determinar qual seria o resultado final, não se cogita em dano pela perda 

da chance, pois esta recai na seara do dano hipotético, eventual. Entretanto com um profundo 

conhecimento a nova safra de doutrinadores civilista, entende que há reparação de dano sim, 

todavia não chegam a um consenso como quantificar esse dano, e qual seria a natureza deste: 

dano emergente, lucro cessante ou dano moral. Em princípio, a vítima só pode obter uma 

                                                           
22 SANTOS, Antonio Jeová. O Dano Moral Indenizável. São Paulo: Lejus, 1997.    
23 CF. HTTP: // jusvi.com/artigos/23992/2, acesso em 03/07/11. 
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indenização integral de seu prejuízo se ela provar que o médico é realmente a causa de todo o 

seu dano. 

Já mensurar o dano moral, apresentada a perda de uma chance é a maior divergência 

encontrada, pois, a corrente majoritária diz que nem se quer caberia o dano moral, para alguns 

o dano moral seria um valor irrisório conforme a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul. 

 

“Dano Moral. Desnecessidade de prova do prejuízo. Arbitramento da 
indenização. Razoabilidade. O dever de indenizar decorrente de dano moral 
se mostra presente a partir da comprovação da ocorrência de ilícito, 
desnecessária a prova do prejuízo moral sofrido. Indenização. Pedido certo. 
Condenação em valor inferior. Sucumbência. O deferimento de indenização 
em valor inferior aquele pretendido produz a sucumbência. Em razão 
decaimento. Perda de uma chance. A indenização pela perda de uma chance 
é devida quando demonstrado que a conduta do agente causador da lesão foi 
exclusiva ou preponderante na produção do dano”.24 
 

Para a autora Gracia Cristina Moreira do Rosário25 para mensurar o dano moral deve-

se analisar os seguintes aspectos: 

 

 A situação da vítima, se a chance invocada como perdida tivesse se realizado. 

 O caráter reversível ou irreversível do prejuízo que provoque frustração. 

 

Diante todo exposto procura-se estudar a aplicação da teoria da perda de uma chance 

no erro médico, e qualificar e quantificar os tipos de danos caracterizados nesta situação. 

 

 

4.2- A Teoria da Perda de uma Chance no Brasil 

 

O direito brasileiro tem vocação para a imposição da obrigação de indenizar, reparar 

ou compensar os danos injustos causados a um bem material ou imaterial de pessoa inocente, 

que não deu causa ao fato, com ou sem culpa provada, conforme retrata o direito positivo 

vigente. Baseando nesta natureza indenizatória do nosso direito, se vislumbra demonstrar para 

                                                           
24 Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70000126151. Relator: Maria 
Isabel Broggini, julgado em 28/06/2000.  
25 Rosário, Grácia Cristina Moreira do. A Perda da Chance de Cura na Responsabilidade Civil Médica. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p.98. 
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a sociedade de um modo geral que é possível sim a aplicação da teoria da perda de uma 

chance nos casos de erro médico.  

Surgida na França e comum em países como Estados Unidos e Itália, a teoria da perda 

da chance (perte d’une chance), adotada em matéria de responsabilidade civil, vem 

despertando interesse no direito brasileiro – embora não seja aplicada com frequência nos 

tribunais do país. A teoria enuncia que o autor do dano é responsabilizado quando priva 

alguém de obter uma vantagem ou impede a pessoa de evitar prejuízo. Nesse caso, há uma 

peculiaridade em relação às outras hipóteses de perdas e danos, pois não se trata de prejuízo 

direto à vítima, mas de uma probabilidade. Não é rara a dificuldade de se distinguir o dano 

meramente hipotético da chance real de dano. Quanto a este ponto, a ministra Nancy 

Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), avalia que: 

 

 “A adoção da teoria da perda da chance exige que o Poder Judiciário bem 
saiba diferenciar o ‘improvável’ do ‘quase certo’, bem como a 
‘probabilidade de perda’ da ‘chance de lucro’, para atribuir a tais fatos as 
conseqüências adequadas”.26 

 

A teoria da perda de uma chance repousa em uma probabilidade e uma certeza: que a 

chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo. Com todo arcabouço 

encontrado na doutrina pátria para que ocorra a reparação do dano por perda de uma chance, 

jamais o dano poderá ser hipotético. Em alguns casos, a análise dos elementos da 

responsabilidade civil encontra determinada dificuldade, mitigando o dever de reparação. 

Neste caso, consegue-se visualizar o prejuízo da vítima, porém, não se consegue vislumbrar o 

dano certo e determinado, assim, inviabilizando qualquer tipo de ressarcimento dessa violação 

de interesse juridicamente protegido. Partindo da possibilidade da aplicação da teoria, 

enfrenta-se outra dificuldade, como quantificar a proporção do dano? Pois deve ser bem 

explícito que, a reparação não é do dano, mas sim da chance perdida que levou o indivíduo a 

sofrer um prejuízo ou até mesmo um dano irreparável como a morte. 

Essa teoria possibilita ao lesado a oportunidade, juridicamente falando, de pleitear 

uma indenização em caso de dano causado devido um atendimento medico de baixa 

qualidade, gerando para o individuo uma frustração e conseqüente perda da chance de um 

tratamento adequado.  

 

 Para exemplificar tal teoria o prof. François Chabas apresenta o caso de uma 
mulher que apresentou hemorragia uterina e que, tendo procurado um 

                                                           
26 CF. http: //www.jusbrasil.com.br / noticias / busca; jse. Acessado em 03/07/11. 
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médico, este não diagnosticou o câncer que a acometia. Quando essa 
paciente, vindo a consultar outro especialista, descobre o mal que lhe 
acometia, já o fez tardiamente. Resultado: o câncer uterino já tinha atingido 
o estágio terminal e, em conseqüência, a mulher morreu. Não se pode 
afirmar que o primeiro médico foi o responsável pela morte da mulher, até 
porque mesmo que ela tivesse sido diagnosticada e tratada em tempo hábil, 
ainda assim poderia vir a morrer. O que se realça nessas circunstâncias é que 
a culpa médica foi a responsável direta pela perda, ao menos, de uma 
probabilidade de cura, e, por conseguinte, de sobrevivência.27 

 

 

No mesmo sentido, ocorreu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, 

em ação que havia sido julgada improcedente em primeiro grau, e dela tendo recorrido os 

autores, aplicou a teoria da perda de uma chance como motivo  para reformar a decisão e 

considerar procedente o pedido dos autores, conforme voto do Desembargador Paulo César 

Salomão. Eis um breve resumo do caso: 

 

Uma senhora com problemas cardíacos procurou uma clinica médica e lá 
tendo sido atendida foi, por duas vezes, tratada como se gripada estivesse. A 
vítima, que tinha somente 39 anos, veio posteriormente a falecer, o que 
motivou a propositura da ação pelo marido e seus filhos alegando 
negligência médica. Em primeiro grau, o magistrado julgou a ação 
improcedente, tomando como base o laudo do perito oficial. Irresignados, os 
autores apelaram da decisão e o Tribunal, agora com base no laudo do 
assistente técnico, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para 
condenar a clinica médica a indenizar por danos morais no importe de 100 
(cem) salários mínimos para o marido e de 1000 (mil) salários mínimos para 
cada um dos dois filhos. Por lapidar, colhe-se do voto do relato o seguinte 
trecho: “Não é admissível que se procure uma clinica que se propõe a 
atender emergências, com um sintoma tão evidente, perceptível até a um 
leigo, de problemas cardíacos e, ali, burocrática e negligentemente, seja 
medicada como se estivesse doente de um simples estado gripal. E, mais, 
medicada com remédio inadequado à moléstia que sofria, agravando-a. 
Ademais, mesmo após ter retornado, continuou a negligência no 
atendimento, já que somente foram diagnosticar o problema cardíaco quando 
do seu óbito. Poucas vezes se vê um processo com tantas provas clamando 
pela culpa dos prepostos da ré que causaram dano irreparável aos autores. 
Não se pode afirmar que o atendimento a contento, ficando a indagação se 
esse proceder não foi causador direto de sua morte. Na verdade, poderia ela 
ter sido atendida corretamente e falecer. Lógico que geraria, assim, 
enquadramento do caso em uma fatalidade (...)”. E conclui magistralmente o 
relator: “o que ocorreu na espécie em questão é que não se deu a ela, a 
vítima, chance de sobreviver.” 28 
 
 
 

                                                           
27 Ibidem, p.26 (apud: Kfouri Neto. Culpa médica e ônus da prova, p.97) 
28 TJRJ – 9ª CC – Ap. Cível nº 1998.001.01927 – rel. Des. Paulo César Salomão – j. 17-05-1999. 



33 
 

 

Em face da decisão por maioria, a clinica interpôs embargos infringentes que 

restou parcialmente acolhido, tão somente para reduzir o valor da condenação à metade. 

Houve a interposição de recurso especial e, no Superior Tribunal de Justiça, pelo voto do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Estado.29 

É de entendimento da maior doutrina, que o médico não tem obrigação de curar o 

paciente, mas sim de aplicar todo o seu conhecimento e técnica disponível naquele momento, 

proporcionando-lhe todas as oportunidades e chances de obter a cura ou a sua sobrevivência. 

Entretanto se os cuidados prestados forem falhos, e em razão desse fato, o paciente vier a 

perder a oportunidade que teria de se curar, ou a própria vida, torna-se imprescindível 

responsabilizar o médico. 

Pode-se perceber tal fato analisando o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro: 30 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL- DIAGNÓSTICO TARDIO- DANO MORAL 
CONFIGURADO- O perito vislumbrou demora no atendimento da paciente, 
fato que teria provocado retardamento no início do tratamento da doença que 
acometia a autora, comportamento profissional conhecido na literatura pericial 
francesa como perda de uma chance (perte d´une chance), que preconiza a 
perda da possibilidade de cura do paciente pela intervenção errada de 
profissional, pois as possibilidades de recuperação são muito maiores quando 
descoberta a doença no início. É o quanto basta para estabelecer-se a 
responsabilidade do réu, cuja culpa assenta em uma das três hipóteses: erro 
médico, erro de procedimento e erro de diagnóstico. 
Configurado o dano imaterial, pelos sofrimentos físicos e sensórias que o erro 
no procedimento provocou na autora, até que as providências para a correção 
da perfuração de seu útero fossem tomadas, dando-se início ai tratamento 
adequado, que não produziria o mesmo resultado se iniciado o quanto antes. 
Redução da capacidade física atestada pelo expert oficial. Honorários de 
sucumbência corretamente fixados. Improvimento de recurso.”  31  

 

 

Cabe ressaltar, que a indenização a esse título, será parcial ou mitigada, em razão, 

de que não se estará diante de uma certeza absoluta, mas sim de uma probabilidade. 

    

 

 
                                                           
29 STJ – Resp nº 299.836 – RJ (2001/0004226-0) – 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.07.2002, 
p.345. 
30 CF.< HTTP://www.jurisway.org.br/v2/> acessado em 04/07/11. 
31 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. AC. nº 2006.001.53158. 17ª Câmara Cível. Rel. 
Des. Edson Vasconcelos,  julgada em 24 de janeiro de 2007.   
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CAPITULO V 

ERRO MÉDICO E PROVAS 

 

5.1 – Reflexões sobre as provas 

 

Toda ação é uma pretensão formulada pelo autor e resistida pelo réu, que se 

embasa em fatos, que poderão ou não, corresponder a verdade. Dessa forma, o Código de 

Processo Civil, em seu art. 333, determinou que, quem alega ou nega, determinado fato, 

deverá provar a veracidade do alegado. 

Em sentido geral, prova é o meio pelo qual se busca convencer alguém no tocante 

a uma determinada alegação. Em relação a prova judiciária é o meio pelo qual as partes 

procuram demonstrar a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação com a finalidade 

de convencer o juiz da certeza do direito posto em apreciação. 

Segundo o mestre Moacyr Amaral Santos “prova é a soma dos fatos produtores da 

convicção apurados no processo.”32  

 

 

5.2 – Importância das Provas 

 

Em um processo pode ser encontrado um grande número de elementos probante e 

mesmo assim, o objetivo maior, que é o convencimento do magistrado não ter sido alcançado. 

Dessa forma, não houve prova em sentido jurídico, mas, tão somente, a apresentação de 

vários elementos com os quais se pretendia provar uma alegação, sem, contudo, atingir a 

verdadeira meta da prova, qual seja, o convencimento do juiz. 

As provas se subordinam a algumas condições, sob pena, de não atingirem os fins 

desejados. Sendo assim, as provas devem em primeiro lugar se reportarem a fatos pertinentes 

ao processo, isto é, relacionados com a causa, a fim de não correr o risco de serem declarados 

inúteis. É necessário também que sejam relevantes, ou seja, que possam influir de forma 

decisiva no julgamento da ação. 

Em face as relações de erro médico, a prova de tal alegação é no mais das vezes 

quase impossível ao lesado, principalmente em razão da falta de testemunha e documentos 

devido a confidencialidade da relação médico/paciente. Dentre outros fatores, a complexidade 

técnica dos procedimentos médicos, associados ao silêncio daqueles que assistem ou 
                                                           
32 CF. < HTTP// www.jus.uol.com.br / revista / texto/5583 / valorac.> 
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participam do ato cirúrgico, também complementam o quadro da dificuldade em se fazer a 

prova do erro médico. 

A doutrina tem elencado tais dificuldades e intitulado as mesmas de “provas 

diabólicas”, pois tudo o que diz respeito ao tratamento médico se relaciona com praticas e 

conhecimentos estranhos ao paciente leigo, os quais somente através da perícia médica, 

poderão provar o alegado, nascendo daí, uma outra grande dificuldade – o corporativismo. 

Em muitas situações, o lapso temporal entre o evento danoso e a propositura da 

ação, por si só, muitas vezes, já inviabiliza a obtenção das provas. 

Em face as dificuldades constatadas é que a doutrina e a jurisprudência, ao longo 

do tempo, tem se encarregado de “aliviar a carga probatória do autor, não sendo (nos dias 

atuais) mais necessárias uma prova acabada ou completa da culpa, mas sim deduzindo-se esta 

de determinados fatos que, “prima facie”, permitem presumi-la, segundo as regras do critério 

humano, que não são outras que as da lógica.33 

Esse entendimento, se justifica em razão de que impor a vitima do erro médico a 

demonstração cabal do fatos que, por sua natureza, pelas próprias circunstâncias que as 

cercam, impossibilitam à vitima a realização de qualquer meio de prova, seria o mesmo que 

negar-lhe o direito à qualquer reparação. 

Tendo em vista a constatação da dificuldade de provar o erro médico, os indícios 

e presunções passaram a ter uma grande importância no tocante de prová-lo, dessa forma as 

teorias da “carga probatória dinâmica”, da “perda de uma chance” (perte d`une chance) e da 

“coisa fala por si mesma” (res ipsa loquitur) são construções doutrinárias e jurisprudenciais 

que tem suavizado o encargo probatório da vitima de erro médico. 

Conforme preleciona Consuelo Salamancha, “o médico é quem esta em melhores 

condições de realizar a prova de um fato, uma vez que a prova está ligada diretamente a sua 

atividade.” 34 

 

5.2.1 – Teoria da carga probatória dinâmica 

 

A teoria da carga probatória dinâmica é aquela mediante a qual o juiz, em 

determinadas situações, pode fazer com que o sistema de atribuição de prova deixe de ser 

pétreo, para se tornar dinâmico. Significa dizer, que o juiz, em cada caso concreto, 

                                                           
33  MELO, Nehemias Domigos de. Responsabilidade Civil por Erro Médico: doutrina e jurisprudência. 1 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008, p.5 (apud: Miguel Kfouri Neto, 1994. p.75) 
34 MELO, Nehemias Domigos de. Responsabilidade Civil por Erro Médico: doutrina e jurisprudência. 1 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008, p.5 (apud: Consuelo Taques Ferreira Salamancha, 2006, p.108). 
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determinará que aquele que possui melhor condição de realizar a prova, com menos 

inconvenientes, ou seja, menos demora, humilhações e despesas, deverá trazê-la aos autos. 

Tratando do tema, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Junior afirma, com base em 

Luiz Adorno, que o principio da carga probatória dinâmica está lastreado no fato de que, 

tendo as partes o dever de agir com lealdade e boa fé, devem levar ao juiz o maior número de 

informações possíveis para a devida individualização do fato e para melhor solução da causa. 

Dessa forma, incumbe as partes concorrer com os elementos de prova ao seu alcance, para 

que se atinja tal desiderato. Assim, nas relações médico/paciente, a toda evidência, quem 

dispõe de maior número e de melhores dados sobre o fato é o médico, logo é seu dever 

processual leva-los ao processo, fazendo prova da correção do seu comportamento. Tocando 

ao médico o ônus de provar que agiu sem culpa, não se lhe atribui a produção de prova 

negativa, apenas se exige dele a demonstração de como fez o diagnostico, de haver 

empregado conhecimentos e técnicas aceitáveis, haver ministrado ou indicado a medicação 

adequada, haver efetuado a operação que correspondia em forma adequada, enfim, haver 

controlado devidamente o paciente.35 

Antonio Jeová Santos, magistrado paulista, também compartilha de tal 

entendimento, quando, afirma que, no caso de comprovação de culpa médica, não se pode 

deixar, exclusivamente, sobre os ombros da vitima, toda a carga probatória. Ainda faz uma 

advertência: o juiz não pode analisar a prova da culpa médica da mesma forma que o faz 

quando da averiguação da culpa de um motorista imprudente, pois, neste caso, há testemunhas 

confiáveis que podem relatar os fatos; marcas de frenagem que denotam a extensão da 

velocidade em que trafegava o veículo;  fotografias com a demonstração da extensão dos 

danos, tudo a auxiliar o julgador no momento de efetuar um balanço probatório adequado a 

aferir se houve culpa ou não do motorista. Contrariamente, como aferir a culpa do médico 

num ambiente sem testemunhas, em que o paciente, anestesiado, jamais poderá contribuir 

para esclarecer as manobras cirúrgicas feitas em seu corpo.36 

Dessa forma, já é aceito pela jurisprudência a aplicação da teoria da carga 

probatória dinâmica, especialmente se a prova dos fatos alegados se encontrar à disposição do 

réu, sempre que os exames de tais provas forem úteis e necessários à instrução do processo. 

 

 

 

                                                           
35 Ibidem, p. 181 (apud:Responsabilidade civil do médico in Revista Jurídica, nº 231, p.122). 
36 Ibidem, p.181 (apud: Antonio Jeová Santos, 2003, p.522). 
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5.2.3 – Teoria res ipsa loquitor (A coisa fala por si mesma) 

 

Essa teoria é aplicada em favor da vítima toda vez que a prova foi insuficiente 

para comprovar a culpa do médico, mas as circunstâncias forem tão evidentes que se possa 

dizer que “a coisa fala por si mesma.” 

Jorge Mosset Iturraspe leciona que essa construção teórica se insere naquilo que 

se pode denominar de “direito de evidência circunstancial”, aplicável quando se apresentarem 

as seguintes circunstâncias: quando não há evidência de como e por que ocorreu o dano; 

quando se crê que não teria ocorrido o dano se não houvesse culpa; quando recair sobre o 

médico que estava atendendo pessoalmente o paciente.37 

Sendo assim, diante da simples ocorrência de determinados fatos, pode-se 

presumir a culpa médica em favor do paciente. São exemplos: o esquecimento de pinças ou 

outro instrumental cirúrgico dentro do corpo do paciente; as queimaduras produzidas no 

paciente por diversas fontes de calor durante o transcurso do tratamento, ou o doente que 

venha a falecer após receber tratamento para sífilis, quando na verdade tem câncer. 

Assim, tanto a teoria da perda de uma chance, quanto a teoria da coisa fala por si 

só, foram desenvolvidas como forma de superar a dificuldade de se provar a culpa médica. 

 

5.3 – Ônus probatório 

 

A regra geral que pauta a legislação brasileira é de que o ônus da prova incumbe a 

quem alega, seja no que diz respeito ao fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou 

extintivo. 

Assim, a necessidade de provar para vencer a demanda é da essência do processo 

e recebe o nome de ônus da prova, de tal modo a afirmar que não se trata de uma obrigação 

nem de um direito, mas sim um ônus pelo qual aquele que não o fizer sofrerá as 

conseqüências de sua falta e omissão. 

Porém, a jurisprudência tem abraçado a tese da inversão do ônus da prova, 

cabendo, portanto ao médico e demais responsáveis solidários o seu fornecimento, em razão 

da dificuldade da vitima em obter tais documentos comprobatórios. 

É clara a desigualdade da possibilidade da realização de provas entre um médico, 

que está em seu meio de trabalho, onde há relativo domínio da ciência que está sendo 

                                                           
37 Ibidem, p.28 (apud: Jorge Mosset Iturraspe. Responsabilidad civil Del Médico, 1979, p.52.  
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contestada, e entre o paciente e a sua clara ignorância em relação á medicina, seus 

procedimentos, diagnósticos e medicamentos. 

Admitida a inversão do encargo probatório, em caso de erro médico, cabe ao 

paciente provar apenas a existência do serviço, o vínculo negocial e a ocorrência do defeito, 

ficando a cargo do médico provar que não agiu culposamente.  

 

5.4 – A prova pericial e o corporativismo da classe médica 

 

A legislação processual brasileira estabelece que o juiz, ao estar diante de uma 

demanda, onde não detenha conhecimento suficiente sobre o assunto que envolve o fato a ser 

provado, será assistido por perito, conforme preleciona o art. 145 do Código de Processo 

Civil. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: “perícia é o exame feito em pessoas ou 

coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter 

informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão á 

qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, 

porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem 

participar das atividades de extração de informes”.38 

Nas ações judiciais em que tratam de erro médico, não sendo o magistrado técnico 

no assunto, é imprescindível a realização de perícia. Porém, o laudo técnico deve ser recebido 

com a devida cautela, uma vez que, o perito pode tentar isentar o colega do ato incriminado, o 

que levou os irmãos Mazeaund intitularem essa solidariedade de “solidariedade profissional”. 

É basicamente nesse ponto que reside o grande problema das vitimas de erro 

médico. 

A ação para ser julgada procedente dependerá da prova da culpa do profissional. 

A prova dessa culpa é dificílima, para não dizer impossível, porquanto além do provável 

silêncio daqueles que presenciaram o ato médico, tem-se a priori uma quase certeza de que a 

perícia judicial será elaborada contra o paciente, tendo em vista a união da classe médica na 

defesa de seus próprios interesses, naquilo que já se chamou de “conspiração do silêncio” ou 

de “confraternidade profissional”.39 

                                                           
38 CF. < HTTP : // WWW.ambito – jurídico.com.br acessado em 04/07/11.>  
39 Ibidem, p. 172  (apud:  Teresa Ancona Lopez de Magalhães, p.310)  



39 
 

 

Porém, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, mesmo sendo 

leigo em assuntos médicos, ele está autorizado a formar sua própria convicção até mesmo 

divergindo da conclusão pericial. 

Oportuno lembrar as sábias palavras de René Savatier que, preocupado com a 

dificuldade do lesado em fazer a prova da culpa médica, entende que os magistrados estão 

autorizados a usar os indícios suficientemente lógicos e suficientemente fortes para tornar sua 

convicção legítima, pois existe uma lógica no desenvolvimento dos fatos, mesmo aqueles 

biológicos.40 

O cooperativismo em relação aos profissionais técnicos é a maior dificuldade 

encontrada pela vitima de erro médico e é exemplificada através de uma decisão do 

Desembargador Nilton Mondego que externou sua indignação diante de um laudo médico 

inconcluso. O processo versava sobre uma paciente que buscou uma cirurgia plástica 

embelezadora e saiu da cirurgia sem poder enxergar, falar, ouvir, andar e sem nenhuma 

coordenação motora, além da dificuldade de deglutição e com total deficiência cognitiva. 

 

Em dado momento de seu voto o ilustre magistrado afirma que: 
 
 

o laudo de fls. 292 a 351, que é confuso e parece ter sido elaborado, 
exatamente, para confundir, sabido que os juízes são leigos na matéria, 
considerando as disposições dos itens e subitens, não enfrentando as 
questões de frente e sempre partido das laterais, sem respostas positivas, 
informa à fls. 295, que, para ele, estar-se-ia diante de um quadro típico e 
característico de danos puramente neurológicos, sendo que o aspecto, a 
postura e o total alheamento e desligamento do meio lembravam algumas 
situação da esfera psiquiátrica, tal como o autismo ou mesmo algum quadro 
de esquizofrenia. (...) Essa referência, absolutamente desnecessária, só serviu 
para demonstrar o estado lamentável em que se encontra a segunda autora, 
após a cirurgia. (...) Vale dizer, hoje é uma mulher que apresenta 
anormalidades tais que lhe aniquilaram a vida e decorreram da referida 
cirurgia. É o quanto basta para demonstrar a responsabilidade dos réus e o 
dever de indenizar os danos materiais e morais, na forma do pedido.41 
 
 

A perícia não é uma superprova que se coloca acima de todas as outras, não 

permitindo nenhum questionamento, sendo assim, o magistrado pode e deve ir além das 

conclusões do laudo pericial, e se for o caso dele se afastar se entender que tal documento não 

serve para esclarecer a questão posta sob apreciação da jurisdição. 

                                                           
40 Ibidem, p. 172  (apud:  Teresa Ancona Lopez de Magalhães, p.311) 
41 TJRJ – Ap. Civ. Nº 9.721/2002 – 15ª CC – Rel. Desª Maria Helena Salcedo, Publ. 15.05.2003, in COAD 
Seleções jurídicas nº 2, p. 128. 
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Dentro desse contexto, o Desembargador Francisco Figueiredo, expressa que: “o 

juiz pode não possuir os conhecimentos técnicos do perito, mais possui discernimento e 

experiência para rever os termos do silogismo em que se apoiou o laudo e, por isso, pode 

criticar e até mesmo desprezar a sua conclusão.”42 

Cabe ressaltar, a fundamental importância da indicação de um assistente técnico, 

tanto para o réu quanto e principalmente pelo autor, como forma de advogado obter melhores 

condições de discutir a seriedade e profundidade do laudo oficial e, eventualmente, impugná-

lo requerendo nova perícia. 

Outra questão de grande importância é quanto a elaboração dos quesitos, que irão 

direcionar para o esclarecimento dos fatos e para bem individualizar as responsabilidades, 

portanto, deve ser elaborado em linguagem coloquial, sem a necessidade de se utilizar uma 

linguagem técnico - cientifica, porém que seja claro e objetivo nos questionamentos 

apresentadas. 

 

 

5.5 – O Código de Ética Médica e o Erro Médico 

 

Uma das criticas mais fortes que se lança contra o Código de Ética Médica, é que 

eles se preocupam muito com a defesa dos interesses médicos e da profissão médica e pouco 

com a defesa dos interesses do paciente e da sociedade. 

Historicamente, essa critica possui bastante fundamento. O primeiro Código de 

Ética Médica datado de 1929, propõe uma solidariedade de classe, orientando como devia 

proceder um médico que é chamado por outro para dar uma segunda opinião, que se traduz 

através do art. 48, que diz:  

 

O médico consultor observará honesta e escrupulosa atitude no que se referir à 
reputação moral e cientifica do assistente, cuja conduta deverá justificar 
sempre que não coincida com a verdade dos fatos ou com os princípios 
fundamentais da ciência; em todo o caso a obrigação do consultor será atenuar 
o erro quando realmente houver e abster-se de juízos e insinuações capazes de 
afetar o crédito do médico assistente e a confiança de que for objeto por parte 
do enfermo e de seus parentes...” A mesma formulação, com mínimas 
modificações, permanece no Código de 1931.43 

 

                                                           
42 Des. Francisco Figueiredo in COAD Seleções Jurídicas, v. 1 p. 113-114. 
43 Código de ética Medica de 1929.  
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Em 1945, ocorreu uma reformulação na orientação expressa nos Códigos 

anteriores, ou seja, 1929 e 1931, quando o art. 21, §2º passa a expressar que a obrigação do 

médico em justificar a conduta do colega, somente ocorrerá quando a justificação não colidir 

com a verdade dos fatos ou com os princípios fundamentais da ciência. Ocorre que, de 

qualquer forma é nítido a preocupação dos três códigos, em justificar o colega e em não 

prejudicar seu crédito e a confiança nele depositada pelo paciente e pela sociedade, mesmo 

apresentando um pequeno avanço no Código de 1945. 

Em 1953, o Código de Ética, embora frisando a solidariedade entre os membros 

da profissão estabelece que essa solidariedade deverá obedecer a um limite, de acordo com o 

art. 7º. 

Já o art. 8º, deixa claro que: “o espírito de solidariedade não pode, entretanto, 

induzir o médico a ser conivente com o erro, ou deixar de combater os atos que infligem os 

postulados éticos ou disposições legais que regem o exercício da profissão”. Ocorre, que o 

mesmo texto, porém, continua deixando bem claro, que em qualquer atitude tomada deverá 

prevalecer uma forte discrição: 

 

a critica de tais erros ou atos não deverá ser feita em público 
ou na presença do doente ou de sua família, salvo por força de 
determinação judicial, mas em reuniões de associações de 
classe e em debates apropriados, na presença do criticado, 
respeitando-se sempre a honra e a dignidade do colega.44  

 

O art. 8º do Código de 1965 estabelece quase textualmente a mesma orientação. 

O Código de 1984, em seu art. 6º, estabelece que é proibido ao médico “acobertar 

erro ou conduta imoral do colega”. Porém, no art. 33º, fica expresso que o médico é proibido 

de “deixar no exercício da profissão, de ter para com os colegas apreço, consideração e 

solidariedade ou contribuir para a desarmonia ou desprestigio público da classe.” 

Sendo assim, fica claro, que sempre houve uma solidariedade muito forte entre a 

classe médica, fato esse, que torna a prova do erro médico, bastante fragilizada em favor da 

vitima. Pois se trata de pessoa leiga e se faz necessário o parecer de profissional técnico para 

elucidar fatos controversos da demanda. Ocorre que, o atual Código de ética Médica, datado 

de 1988, procurou estabelecer um maior equilíbrio entre os interesses da classe médica, do 

doente e da sociedade, abandonando definitivamente o caráter nitidamente medico centrista 

de seu predecessor. 

                                                           
44 Código de Ética Medica de 1953. 
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Dessa forma, se espera que na atividade médica o profissional atue respeitando o 

principio geral da dignidade da pessoa humana, não só porque é o que recomenda seu Código 

de ética, mas, principalmente por ser a dignidade um valor supremo, universal e orientador da 

proteção dos Direitos Fundamentais da pessoa humana. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado procurou fazer uma abordagem desde a origem da doença, 

o surgimento da prática médica, o primeiro registro de caso de erro médico até a evolução da 

medicina nos dias atuais e toda a problemática que envolve a prova de um erro médico. 

Desde a origem da evolução humana, que o homem sofre com as doenças e as 

praticas médicas são realizadas desde então, primeiro através do empirismo e com a evolução 

da sociedade, passou a ser tratada sob a forma de ciência. 

Erros são passíveis em todas as classes profissionais, porém com relação a classe 

médica a expectativa de que não errem se torna maior em razão de lidarem com o bem maior 

do homem, que é a vida. 

Porém, cumpre ressaltar, que a obrigação do médico em relação ao paciente é de 

meio e não de resultado, ou seja, é imprescindível que ele use todo o conhecimento e técnica 

ao seu alcance para cuidar do paciente, com o objetivo de alcançar o resultado esperado pelo 

mesmo, que é a cura. 

Ocorre que, muitas vezes o paciente se sente frustrado em relação ao resultado 

obtido e demanda contra o médico, acusando-o da prática do erro médico, sendo assim, é de 

suma importância verificar o que de fato é um erro, passível de punição e o que não passa de 

uma mera expectativa não alcançada. 

Apesar de o ônus probante pertencer a quem alega devido à dificuldade que a 

vitima encontra em provar suas alegações, a doutrina e a jurisprudência têm permitido a 

inversão do ônus da prova, passando para a parte que tem melhores condições de responder 

sobre a acusação, ou seja, o médico, que é o detentor do conhecimento técnico especifico e 

também possui acesso a documentos que podem servir para comprovar todo o procedimento 

utilizado no tratamento, tal como o prontuário e com isso fornecer ao juiz meios para que ele 

de fato consiga realizar um julgamento baseado na prudência e coerência, acerca de fato 

muitas vezes extremamente controvertido. 
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É notório, que pelo fato do juiz ser leigo em assuntos médicos, ele necessita do 

auxilio de um perito, que através do laudo pericial, irá prestar para o magistrado 

esclarecimentos pertinentes a área médica, a fim de dar subsídios para que seja realizado um 

julgamento justo. 

Atualmente é muito criticado pela sociedade a dificuldade em relação a prova 

pericial, em face do extremo corporativismo que norteia a classe médica, muito cultuado nos 

Códigos de ética Medica anteriores ao ano de 1988. 

É de extrema importância, salientar que tal pratica corporativista foi totalmente 

abolida pelo Código de Ética vigente, dessa forma, obtendo a sociedade com esse 

desenvolvimento a esperança de que de fato a solidariedade médica venha a ser substituída 

por uma sensibilidade ética, garantindo dessa forma o sucesso tanto dos médicos, quanto da 

população de um modo geral. 
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