
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

Para que ocorra a responsabilidade civil do médico deve haver: o (i) ato lesivo do médico, (ii) o dano, (iii) o nexo causal 

entre o ato lesivo e o dano e, também, a (iv) culpa do agente causador da lesão (esta culpa, caracteriza-se pela presença no agir 

deste de dolo ou pela presença só de culpa no sentido estrito, ou seja, de imprudência ou negligência ou imperícia). 

A responsabilidade civil do médico é uma responsabilidade civil subjetiva. O médico deve atuar de forma diligente, 

valendo-se de todos os meios adequados, com um cuidado objetivo.  

Deve, pois, somente, ser indenizado, aquele que, submetido a tratamento médico, venha, por causa deste tratamento e 

de culpa do profissional, a sofrer um prejuízo, seja de ordem material ou imaterial - patrimonial ou não patrimonial. 

“(...) Se denomina responsabilidade médica situação jurídica que, de acordo com o Código Civil, gira tanto na orbita 

contratual como na extracontratual estabelecida entre o facultativo e o cliente, no qual o esculápio assume uma obrigação de 

meio e não de resultado, compromissando-se a tratar do enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a 

adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre a natureza de certos exames 

prescritos, pelo que se não conseguir curá-lo ou ele veio a falecer, isso não significa que deixou de cumprir o contrato”.  

Em princípio, a contratação não engloba qualquer obrigação de curar o doente ou de fazer melhorar a qualidade de vida 

desfrutada, porque ao profissional incumbe a tarefa de empregar todos os cuidados possíveis para a finalidade última – e acima 

de tudo moral – de todo tratamento, ou seja, a cura seja alcançada. Todavia, a pura e simples falta de concretização de levar à 

cura não induz a existência da responsabilidade jurídica, que não dispensa a verificação da culpa do médico apontado como 

causador do resultado nocivo. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO x OBRIGAÇÃO DE RESULTADO 

Ao analisar o Código Civil, não há controvérsia quanto à classificação da responsabilidade civil do médico ser subjetiva. O 

que deve ser esclarecido é o que tange a obrigação. Qual é a obrigação do médico? Em relação ao médico, este, normalmente, 

assume uma obrigação de meio.  

Basicamente, a obrigação será de meio quando o profissional assumir o compromisso de realizar um serviço ao qual 

dedicará atenção, cuidado e diligência que serão exigidos pelas próprias circunstâncias da atividade, de acordo com o seu título 

e com os recursos de que dispõe, sem obrigá-lo, contudo a garantir o resultado final. 

Ocorre que pode ser que em alguns casos a obrigação do médico seja de resultado e isso ocorrerá quando o profissional 

se comprometer a garantir o resultado final, ou seja, determinado resultado precisa ser alcançado, pois o paciente contratou o 

médico apenas para realizar aquilo. O médico a assume, por exemplo, quando se compromete a efetuar uma transfusão de 

sangue ou a realizar certa visita. 

 



O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, §4º, traz que a responsabilidade civil do médico é subjetiva e decorre de 

uma obrigação de meio. Por esta razão, não é suficiente que um agente simplesmente alegue o erro e o prejuízo, sem 

demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto, ou seja, que não utilizou os corretos ensinamentos e métodos 

disponíveis da ciência médica na busca da cura e/ou reabilitação. 

A jurisprudência, em especial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem reiteradamente ressaltado a ideia de 

responsabilidade civil subjetiva: 

“Ação de indenização por danos morais e estéticos. Autora que apresentava um quadro de apendicite. Ausência dos sinais 

característicos da enfermidade. Diagnóstico, no caso, difícil. Ausência de defeito na prestação de serviços pelas rés. 

Inaplicabilidade, ademais, à atividade médica a responsabilidade civil decorrente do risco (artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil). Arte médica que não é ciência exata. Necessidade, apenas, de que seja dispensado o tratamento adequado, sem 

garantia de cura. Improcedência da ação reconhecida. Sentença reformada. APELO DO RÉU HOSPITAL SANTA PAULA 

PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.” (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 994080424203 

(6151574000)- Comarca de Origem: São Paulo – Donegá Morandini- 3ª Câmara de Direito Privado – Julgamento em 

15/12/2009) (grifos nossos) 

DEVERES DO MÉDICO  

O médico tem o dever de agir com diligência e cuidado no exercício da sua profissão, conduta exigível de acordo com as 

regras consagradas pela prática médica. 

No tocante a responsabilidade civil, as obrigações implícitas no contrato médico resumem-se em deveres de: 1) 

conselhos; 2) cuidados; 3) abstenção de abuso ou desvio de poder.  

O primeiro deles corresponde ao dever de informação. O médico deve esclarecer o seu paciente sobre a sua doença, 

prescrições a seguir, riscos possíveis, cuidados com o seu tratamento, aconselhando a ele e a seus familiares “sobre as 

precauções essenciais requeridas pelo seu estado”. Ao reverso do que ocorria anteriormente, a tendência, hoje, seguindo a 

escola americana, é a de manter o paciente informado da realidade do seu estado. Quando os prognósticos são graves, é 

preciso conciliar esse dever de informar com a necessidade de manter a esperança do paciente, para não levá-lo à angústia ou 

ao desespero. Se a perspectiva é de desenlace fatal, a comunicação deve ser feita ao responsável (art. 59 do Código de Ética, 

Resolução n. 1.246, de 1988, do Conselho Federal de Medicina). Em se tratando de risco terapêutico, o médico deve advertir 

dos riscos previsíveis e comuns; os excepcionais podem ficar na sombra. Na cirurgia, porém, muito especialmente na estética, a 

informação deve ser exaustiva, bem assim quanto ao uso de novos medicamentos. Tais esclarecimentos devem ser feitos em 

termos compreensíveis ao leigo, mas suficientemente esclarecedores para atingir seu fim, pois se destinam a deixar o paciente 

em condições de se conduzir diante da doença e de decidir sobre o tratamento recomendado ou sobre a cirurgia proposta. 

Isso toca outro ponto de crucial importância na atividade profissional: a necessidade de obter o consentimento do 

paciente para a indicação terapêutica e cirúrgica. Toda vez que houver um risco a correr, é preciso contar com o 

consentimento esclarecido, só dispensável em casos de urgência que não possa ser de outro modo superada, ou de atuação 

compulsória. É que cabe ao paciente decidir sobre a sua saúde, avaliar sobre o risco a que estará submetido com o tratamento 

ou a cirurgia e aceitar ou não a solução preconizada pelo médico. 

Já o erro no diagnóstico não gera responsabilidade, salvo se este for realizado sem atenção e precauções conforme o 

estado da ciência, apresentando-se como erro manifesto e grosseiro. Comete erro o médico que deixa de recorrer a outro meio 

de investigação ao seu alcance ou profere um juízo contra princípios elementares de patologia.  

A obediência às regras de higiene é comum a todos que lidam com a saúde, podendo levar à responsabilidade do 

médico quando de seu descumprimento resultar o dano. 



Além dos deveres de informação, obtenção de consentimento e de cuidado, tem o médico os deveres de: a) sigilo, 

previsto no artigo 102 do Código de Ética; b) não abusar do poder, submetendo o paciente a experiências, vexames ou 

tratamento incompatíveis com a situação; c) não abandonar paciente sob seus cuidados, salvo caso de renúncia ao 

atendimento, por motivos justificáveis, assegurada a continuidade do tratamento (art. 61, Código de Ética); d) no impedimento 

eventual, garantir sua substituição por profissional habilitado; e) não recusar o atendimento de paciente que procure 

seus cuidados em caso de urgência, quando não haja outro em condições de fazê-lo. 

Na mesma medida, em que existem direitos para o paciente, existem deveres que este deve cumprir, para proporcionar 

ao médico condições favoráveis a realizar sua função, dentre eles a de remunerar o médico; fornecer-lhe todos os dados, úteis 

para a formação de seu histórico clínico; seguir seus conselhos e obedecer rigorosamente todas às prescrições receitadas pelo 

profissional. 

De todas essas obrigações inerentes ao profissional de medicina, estas têm a função de garantir ao paciente o devido 

acompanhamento de sua enfermidade por agente capaz, de agir no intuito de restabelecer o perfeito estado clínico do paciente, 

e de garantir a manutenção da saúde ou até mesmo de uma morte digna. 

Ao atender um paciente o médico exerce, obrigatoriamente e ao mesmo tempo, seus direitos e deveres. As obrigações 

do médico para com seu paciente, em regra, são apenas obrigações de meios, de zelo e de prudência e não de resultados. Esta 

situação nada mais é do que uma obrigação contratual e para demonstrar que não foram cumpridas tais obrigações, o doente 

deverá provar que houve imprudência ou negligência e o médico procurará verificar se o paciente cumpriu com sua parte no 

contrato, ou seja, se acatou sua prescrição e recomendações que levariam ao resultado positivo esperado. 

A CULPA E A SUA PROVA 

Após a análise dos deveres do médico, há necessidade de entender o que acontece quando médico viola algum 

daqueles. Inicialmente, a partir do momento em que há a violação de algum dos deveres imposto a ele, considera-se como 

pressuposto para sua responsabilidade civil. Juntamente com a violação, deve somar-se a culpa, nas modalidades de 

imprudência (descuido), de negligência (deixar de adotar as providências recomendadas) e de imperícia (falta de técnica 

profissional). 

Basicamente, levando o caso para solução jurídica, o juiz deve analisar o caso concreto, as circunstâncias envolvidas e 

estabelecer quais os cuidados possíveis que o profissional deveria praticar ao doente, de acordo com os padrões determinados 

pelos usos da ciência médica, e confrontar essa norma concreta, fixada para o caso, com o comportamento que foi efetivamente 

adotado pelo médico. Desta forma, caso ele não a tenha observado os cuidados necessários, agiu com culpa e assim deve ser 

responsabilizado. 

Quando o assunto é ônus probatório, encontra-se maior facilidade em transferir o ônus da prova ao médico, tendo em 

vista que basta a ele com todo o conhecimento técnico comprovar que não houve erro de técnica profissional aplicada, com 

recurso às leis da arte e da ciência médica do que ao paciente, considerado leigo no assunto, conseguir provar de alguma forma 

que a técnica profissional utilizada não foi adequada ou provar que aquele médico, naquelas circunstâncias, podia e devia ter 

agido de maneira diferente. 

A polêmica ainda fica com a cirurgia geral e a estética ou corretiva, porém, de qualquer maneira mais facilmente se 

constata a imprudência na conduta do cirurgião que se aventura à prática da cirurgia estética que tem chances reais de fracasso 

e deve ser resolvidas à luz dos princípios que regem a obrigação de meio. 

POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RELAÇÃO MÉDICO E PACIENTE 

É possível a inversão do ônus da prova insculpida no artigo 6º, VIII do CDC, ainda que se trate de responsabilidade 

subjetiva do médico, cabendo ao profissional a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas, 



conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 25.838/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012). 

MEDICINA ESTÉTICA 

Nos casos dos tratamentos estéticos, o profissional se compromete com o resultado final do trabalho, bastando, tão 

somente, a não realização dessa pretensão para dar ensejo à responsabilização.  

Apesar da relação entre médico e paciente ser contratual, e de modo geral, ser obrigação de meio, no caso de cirurgias 

plásticas de natureza exclusivamente estética a obrigação é de resultado, devendo o médico comprometer-se com o efeito 

embelezador prometido. 

 Importante ressaltar que mesmo que a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do médico no caso de cirurgia 

meramente estética permanece sendo subjetiva, no entanto, com inversão do ônus da prova, cabendo ao médico comprovar que 

os danos suportados pelo paciente advieram de fatores externos e alheios à sua atuação profissional.  

A responsabilidade com culpa presumida permite que o devedor (no caso, o cirurgião plástico), prove que ocorreu um fato 

imponderável que fez com que ele não pudesse atingir o resultado pactuado. Conseguindo provar esta circunstância, ele se 

exime do dever de indenizar. 

O caso fortuito e a força maior, apesar de não estarem expressamente previstos no § 3º do art. 14 do CDC, podem ser 

invocados como causas excludentes de responsabilidade dos fornecedores de serviços. Desse modo, se o cirurgião conseguir 

provar que não atingiu o resultado por conta de um caso fortuito ou força maior, ele não precisa indenizar o paciente. 

 Quanto ao caso da cirurgia plástica que seja tanto reparadora quanto estética, entende-se a responsabilidade do médico 

não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, conforme cada finalidade da intervenção. Assim, a 

responsabilidade do médico será de resultado em relação à parcela estética da intervenção e de meio em relação à sua parcela 

reparadora. 

AS ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURO E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Os planos de saúde privados têm uma estreita relação com os profissionais médicos que prestam serviços aos seus 

usuários, o que pode implicar em responsabilidade quando os seus beneficiários sofrem um dano no atendimento médico-

hospitalar. 

Na relação jurídica entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e a pessoa que a contratou deve-se 

aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, com a contratação do plano, a pessoa torna-se consumidora, visto que 

é a destinatária final do serviço contratado. De outro lado, as operadoras de planos privados de assistência à saúde são pessoas 

jurídicas de direito privado, sendo considerada fornecedora e prestadora de serviços, nos termos do artigo 3º do CDC. 

Quanto à responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes de serviços médicos ou hospitalares, é certo que a 

entidade privada de assistência à saúde que associa interessados através de planos de saúde e mantém hospitais ou credencia 

outros para a prestação de serviços a que está obrigada responde solidariamente pelos danos. 

A conduta do médico, contudo, deve ser avaliada antes de se responsabilizar o plano de saúde. Este só pode vir a ser 

responsabilizado civilmente se a conduta do médico que causou o dano foi culposa – negligência, imprudência, imperícia. Se o 

médico, porém, 

tomou todos os cuidados que para o caso era exigido, foi diligente, não há que se falar em responsabilidade do plano de 

saúde. 



Diferentemente ocorre com os planos de saúde que dão liberdade para a escolha de médicos e hospitais e, com os 

seguros-saúde, que apenas reembolsam as despesas efetuadas pelo beneficiário do plano. Nestes casos, as entidades privadas 

não respondem pelos erros dos profissionais livremente selecionados e contratados pelo seu segurado. 

HOSPITAIS PÚBLICOS 

Os hospitais públicos, da União, Estados, Municípios, suas empresas públicas, autarquias e fundações, estão submetidos 

ao regime de Direito Público, tendo, portando, segundo artigo 37, § 6º da Constituição Federal responsabilidade objetiva ao dano 

decorrente da sua atividade administrativa. 

Em resumo, nota-se que a Constituição Federal adotou o princípio da responsabilidade objetiva, cabendo ao Estado o 

dever de indenizar sempre que demonstrada a existência do fato, praticado pelo agente do serviço público que, nessa qualidade, 

causar o dano (é a responsabilidade pelo fato do serviço), eximindo-se a Administração, total ou parcialmente, se provar a força 

maior, o fato necessário ou inevitável da natureza, ou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 

Ocorre que essa não e regra absoluta, pois se elimina a responsabilidade do Estado sempre que a administração pública 

demonstrar o procedimento regular dos seus serviços, sendo atribuída a causa do resultado danoso a um fato da natureza. 

Assim, o Estado se exonera do dever de indenizar por danos decorrentes do exercício de sua atividade médico-hospitalar 

sempre que demonstrar que o médico a seu serviço não lhes deu causa, mas que esta adveio das condições próprias do 

paciente (demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro). 

Por fim, importante notar que a responsabilidade que surge para o Poder Público é de natureza extracontratual, 

submetida às regras do Direito Administrativo, pois na relação entre paciente e hospital, de contrato não se trata. 

CASOS JULGADOS 

01)  Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a responsabilidade civil do plano de saúde por erro médico 

provocado por profissional referenciado. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO DE PROFISSIONAL REFERENCIADO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A operadora de plano de saúde 

ostenta legitimidade passiva ad causam em demanda cujo objeto é a responsabilização civil por suposto erro médico de 

profissional por ela referenciado, porquanto a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus 

associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela 

filiados. Precedentes. 2. No caso, a caracterização da agravante como uma seguradora de saúde - e não como uma 

cooperativa de saúde - é questão que, para sua aferição, comportaria o revolvimento de matéria fático-probatória, mormente 

tendo o Tribunal de origem asseverado que, qualquer que seja a sua natureza, a recorrente oferece médicos credenciados 

ou referenciados, e que o médico que realizou o procedimento cirúrgico foi por ela indicado, tendo inclusive assinado o 

faturamento e todos os requerimentos de exames em papel timbrado da seguradora. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. 

Agravo regimental não provido. 

(STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA) 

02) Responsabilidade civil do médico no caso de cirurgia bariátrica (redução de estômago), trazendo um acórdão em que a 

sentença foi reformada, por não haver nexo causal entre os danos da cirurgia e a morte. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Erro médico. Cirurgia bariátrica. Perfuração do hilo esplênico (baço) como intercorrência 

cirúrgica. Ausência do nexo causal dessa intercorrência com os desdobramentos pós-cirúrgicos que conduziram o paciente 

ao óbito. Prova pericial favorável aos apelantes. Culpa, ademais, não demonstrada. Precedentes jurisprudenciais nesse 

sentido. Sentença reformada. Recurso provido. Apelação n° 990.10.054032-7 – Tribunal de Justiça de São Paulo. 



03) Responsabilidade civil de hospital público por aplicar injeção que fez com que a paciente perdesse parcialmente 

movimento do membro inferior. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cubatão. Pronto Socorro Municipal. Monoparesia em membro inferior direito decorrente de 

injeção de Voltaren. Incapacidade parcial permanente do membro 

inferior direito. Dano moral. Dano moral. Indenização. A indenização do dano moral assume dupla função de compensar o 

sofrimento e advertir o causador do dano, sem que haja enriquecimento ilícito da parte indenizada. No caso, o valor fixado 

pela sentença se amolda ao que a Câmara tem proposto para casos semelhantes. O valor fica mantido. Procedência. 

Recurso da autora provido em parte apenas para fixar os honorários. 

 

04) Mulher que optou pela inseminação artificial e que apresentou quadro clínico de febre e dores após a inseminação, 

acusando o médico de negligência, pois não a orientou, tendo que fazer uma cirurgia de urgência para retirar ovários e 

trompas. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CLÍNICA MÉDICA. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇAO. 

CABIMENTO. FECUNDAÇAO IN VITRO . RECURSO ESPECIAL.1. Na hipótese de condenação baseada em negligência 

no atendimento do médico que deixa de prestar assistência pós-cirúrgica sob alegação de que o estado decadente de saúde 

do paciente não decorre de ato cirúrgico, mas de causas que não lhe dizem respeito, deve-se responder pelo dano 

ocasionado. Essa prestação de assistência pós-cirúrgica não depende, necessariamente, de prova pericial, podendo o 

julgador fundar suas conclusões em outros meios, por exemplo, na prova testemunhal. 2. Em se tratando de danos morais, é 

incabível a análise do recurso com base na divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja grande semelhança nas 

características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são sempre distintos.3. Recurso especial conhecido 

em parte e desprovido. 

 

05) Paciente submetido à cirurgia plástica do nariz faleceu em decorrência de asfixia, hemorragia nasal com aspiração 

pulmonar, obstrução das vias aéreas, inundação sanguínea pulmonar e edema cerebral evidenciando a ocorrência de erro 

médico e a responsabilidade civil do médico e do hospital.  

 

Ação de indenização por danos morais e materiais - Ero médico configurado – Falha no procedimento - Complicação pós-

operatória em razão tanto da melhor técnica não empregada e desatendimento posterior que levou ao evento morte do 

paciente – Responsabilidade dos réus reconhecida, tanto pela responsabilidade objetiva, quanto pela responsabilidade 

subjetiva na modalidade negligência e imprudência - Indenização devida - Valor majorado para R$200.000,00 (duzentos mil 

reais) diante da fatalidade - Cuidando-se de responsabilidade civil contratual os juros de mora fluem da data da citação – 

Sentença reformada em parte – Recursos improvidos dos réus e provido em parte o dos autores. Apelação TJ/SP 

201.0010432. 
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