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favorável aos médicos. Na maioria dos casos, vimos com-
plicações e intercorrências serem confundidas com erros. 
Vimos também falhas do sistema de saúde, como falta de 
medicamentos ou vagas para internação, equivocadamen-
te atribuídas aos colegas. 

Vimos ainda o quão importante é a relação médico-pa-
ciente na prevenção das acusações. O diálogo claro e aces-
sível ao paciente e familiares; a atenção e o empenho do 
médico somam-se ao rigor técnico e científi co e ao cum-
primento dos preceitos éticos. A documentação completa 
do caso, com papeletas e prontuários bem descritos, tam-
bém é fundamental, senão para evitar o processo, para 
provar a correção da conduta médica. A relação entre os 
profi ssionais também pode ser crucial para o surgimento 
ou não de ações. Vimos médicos sendo processados devido 
a comentários maldosos de colegas que sequer acompa-
nharam o caso.

Todo esse contexto fez com que a Comissão, ao longo dos 
anos, atuasse também na prevenção, promovendo pales-
tras e publicações, como é o caso deste guia. As próximas 
páginas foram escritas por membros da Comissão – médi-
cos, assessores jurídicos, jornalista – e pretendem contri-
buir não apenas para aqueles que enfrentam acusações 
de pacientes, mas para toda classe, já que nenhum profi s-
sional, por mais brilhante e ético que seja, está imune ao 
problema.

PREFÁCIO
Por José Alvarenga Caldeira

Ginecologista e obstetra, membro fundador da Comissão, 
integrante do Conselho Fiscal do Sinmed-MG

O ano era 1991. No noticiário, frequentes notícias sobre mé-
dicos acusados de erro. Ao ver um colega na TV acusado de 
maneira injusta por um paciente, senti que era hora de agir. 
Procurei o então presidente da Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG), Ricardo Biagioni, e propus a criação de um 
grupo para apoiar médicos injustamente acusados de erro. 
Visionário, Biagioni aprovou a ideia de imediato. Em segui-
da, consegui o apoio do então presidente do Sindicato dos 
Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), Roberto Assis.

Da parceria dessas duas entidades representativas dos mé-
dicos, nascia a Comissão Estadual de Defesa do Médico de 
Minas Gerais, que completa 25 anos em outubro de 2016. 
Foram horas e horas de reuniões e pesquisas para defi nir a 
composição da equipe. Médicos, advogados especializados 
e assessor de imprensa passaram, então, a atender os co-
legas que enfrentam questionamentos de pacientes, ações 
judiciais (indenizatórias ou criminais) e também aqueles 
que precisam lidar com a imprensa. 

Até hoje, cerca de 1.500 médicos mineiros já foram assisti-
dos. Apesar de toda a difi culdade de se enfrentar um pro-
cesso judicial, a maior parte dessas histórias teve desfecho 
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Reunião da Comissão Estadual de Defesa do Médico em 1992. Da esquerda 
para a direita, os médicos José Alvarenga Caldeira, Ricardo Savassi Biagioni, 
Eliane de Souza, Cláudia Mendes Lessa, Ricardo Ferreira Deusdará e Maria 
Regina Iglésias e Silva.

Acervo Sinmed-MG
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A Comissão Estadual de Defesa do Médico de Minas Ge-
rais (CEDM-MG) é uma parceria entre Associação Médica 
de Minas Gerais e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. 
Fundada em 1991, tem como objetivo defender o médico 
injustamente acusado em processos cíveis e criminais por 
alegação de “erro médico”.

Sua criação surgiu da necessidade de as entidades médicas 
estarem ao lado do médico, que vem sendo vítima com fre-
quência cada vez maior de acusação de má prática e, mui-
tas vezes, exposto na mídia como “culpado” antes mesmo 
que a responsabilidade tenha sido realmente verifi cada.

Entre 2010 e 2015, a Comissão atendeu 356 médicos proces-
sados na Justiça. A maioria dos casos é de processos cíveis 
indenizatórios e refere-se a complicações ou intercorrên-
cias. Nesse período, as especialidades com maior número 
de processos foram: Ginecologia e Obstetrícia (34,6%), Or-
topedia (11,2%) e Clínica Médica (9,6%). De maneira geral, 
profi ssionais que fazem atendimento de urgência e emer-
gência e/ou realizam procedimentos cirúrgicos têm maior 
risco de enfrentar o problema. 

O trabalho da CEDM-MG tem foco não só na defesa do mé-
dico acusado, mas na informação e orientação da classe 
médica no intuito de empreender atitudes no dia a dia da 
prática clínica que minimizem os riscos de acusação.

APRESENTAÇÃO
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Médicos filiados à AMMG e ao Sinmed-MG que estejam 
em dia com as anuidades das entidades.

Oferece orientação, assessorias jurídica e de 
imprensa a médicos envolvidos em inquéritos 
policiais ou ações cíveis (indenizatórias) e 
criminais na Justiça.

O serviço não acompanha processos éticos no 
Conselho Regional de Medicina, nem atende 
pessoas jurídicas.

As reuniões são realizadas às terças-feiras, a 
partir das 18h30. O médico expõe o caso, esclarece 
dúvidas e recebe as primeiras orientações.

O atendimento tem garantia da privacidade.

A assessoria jurídica atua diretamente 
somente nos processos que tramitam em 
Belo Horizonte (incluindo as ações em 2ª 
instância, no TJ-MG), Betim, Brumadinho, 
Caeté, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa 
Luzia e Vespasiano

O médico cujo processo tramita em 
outras cidades pode procurar a Comissão 
para orientação e/ou solicitar assessoria 
especializada para seu próprio advogado.
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ERRO MÉDICO

Conceito

“É o resultado da conduta profi ssional inadequada, que 
supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir 
dano à vida ou agravo à saúde de outrem, mediante 
imperícia, imprudência ou negligência.”

Genival Veloso de França, José Geraldo de Freitas Drummond e Júlio 
Cézar Meirelles, no livro Erro Médico (Ed. Guanabara Koogan)

Por Cristiana Fonseca Beaumord
Ginecologista e obstetra, diretora de Defesa do Exercício Profi ssional da 

AMMG e integrante da Comissão entre 2005 e 2014
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É importante diferenciarmos o erro médico do acidente impre-
visível e do resultado incontrolável. Segundo Genival Veloso de 
França, José Geraldo de Freitas Drummond e Júlio Cézar Mei-
relles, no livro Erro Médico:

“acidente imprevisível é o resultado lesivo, caso fortuito 
ou força maior, incapaz de ser previsto ou evitado, qualquer que 
seja o autor e dentro das mesmas circunstâncias”;

“resultado incontrolável é aquele decorrente de situação 
incontornável, de curso inexorável e próprio da evolução do caso, 
quando a ciência e a competência profi ssional não dispõem de 
solução até o momento da ocorrência”. 

Causas de acusação de erro médico

Segundo o professor José Geraldo de Freitas Drumond, o erro pro-
fi ssional aparece como resultado de quatro fatores:
4	aqueles causados pela personalidade de quem exerce a medi-

cina, sendo, portanto, de caráter subjetivo;
4	aqueles derivados de má formação profi ssional, pessoal ou es-

colar;
4	aqueles provenientes do sistema ou modelo de saúde vigente;
4	aqueles produzidos pelo meio social em que o médico atua.

Podemos então perceber que existem erros que dependem da 
atuação direta do médico, que são os evitáveis, e aqueles que in-
dependem da atuação do médico, que são os inevitáveis.

Sem dúvida, entre as causas evitáveis estão a má relação médico 
paciente e a falta de atualização técnico científi ca, que são o alvo 
do trabalho de todas as entidades médicas.

AÇÕES
DE PREVENÇÃO À  

ACUSAÇÃO DE ERRO

MÉDICO
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Saber ouvir 

É preciso ouvir o paciente para que possamos situá-lo no con-
texto social em que está inserido, compreender o significado 
da doença em sua vida e tentar manter a visão do paciente 
como um todo. Cuidado com as consultas superficiais e muito 
rápidas!

Examinar bem o paciente 

Cuidado ao examinar o paciente despido 
O ideal é orientar o paciente antecipadamente sobre como será 
feito o exame, perguntar se autoriza a fazê-lo e, se possível, ter na 
sala um(a) acompanhante ou um(a) atendente.

Informar de modo claro o paciente e seus 
familiares
4	Informar o diagnóstico e as possibilidades terapêuticas e per-

mitir que o paciente ou responsável participe da decisão;

4	Informar as possíveis complicações e chances de sucesso de 
cada procedimento proposto;

4	Formalizar a decisão terapêutica através do Termo de Consen-
timento Informado, que deve ser assinado pelo paciente ou 
por seu responsável.

Prontuário médico
É obrigação ética do médico ter prontuário completo de todo pa-
ciente, com dados completos da anamnese, exame físico, exa-
mes complementares e propostas terapêuticas. Essas normas se 
aplicam não só aos prontuários de consultório, mas também aos 
hospitalares, nos quais devem estar documentadas as datas e 
horários dos atendimentos e descritos todos os exames e pro-
cedimentos realizados. É importante lembrar que o prontuário 
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deve ser redigido com letra legível, conter data e hora, ser assina-
do e carimbado. Ele é fundamental como peça da defesa no caso 
de processo.

Saber o seu limite

Conhecer os recursos que a instituição onde você 
atua oferece

Atualização técnico científica

Más condições de trabalho e baixa remuneração
Todos nós estamos inseridos no contexto dos problemas das polí-
ticas de saúde em nosso País e frequentemente nos vemos traba-
lhando em locais que não oferecem recursos mínimos para um 
atendimento digno. Nessas situações, não podemos nos omitir. É 
nosso dever ético comunicar oficialmente à diretoria das institui-
ções e aos conselhos regionais de medicina as condições de trabalho 
às quais estamos submetidos. É direito do paciente ser informado 
sobre os recursos disponíveis no local onde ele está sendo aten-
dido e, no caso desses recursos serem insuficientes, ser encami-
nhado para outro local.

Melhora da relação entre médicos
Muitos processos têm origem quando um colega afirma ou dá a en-
tender ao paciente que os tratamentos feitos por outro profissional 
não foram corretos. Antes de questionar o tratamento feito por ou-
tro profissional, é fundamental que se tente um contato com ele, 
pois, muitas vezes, o paciente não entendeu o que lhe foi dito, não 
cumpriu as prescrições médicas ou até mesmo está mentindo ou 
agindo de má fé. Por outro lado, não pode o médico tomar atitudes 
no sentido de acobertar ou minimizar o erro de um colega, devendo 
inclusive denunciar ao CRM os casos claros de má prática.

Cumprimento de horários de trabalho e escalas
de plantão
Inúmeros processos se iniciam porque o médico não cumpriu 
seu horário de trabalho ou realizou plantões à distância ou de 
sobreaviso, prática reconhecida pelos conselhos de medicina 
apenas em áreas e situações específicas. É importante consultar 
as resoluções do CFM sobre o tema. O entendimento geral é que o 
plantão é físico, principalmente em especialidades como Clínica 
Médica, Cirurgia, Ortopedia e Obstetrícia.

Alta médica
A alta somente pode ser dada quando o paciente tiver condições 
claras de recebê-la. O médico não deve conceder alta “a pedido”, 
pois essa atitude pode configurar conduta negligente. Caso o pa-
ciente deseje sair do hospital, mesmo sem condições, ele deve 
assinar termo no qual declare estar ciente e esclarecido sobre os 
riscos. No caso de menores, pessoas embriagadas ou com defici-
ência mental, o médico deve fazer uma ocorrência policial para 
se resguardar.

Atestado de óbito
Para fornecer o atestado de óbito, o médico deve ter plenas con-
dições de fazê-lo. É inadequado tentar “descobrir” a causa do óbi-
to apenas com informações de familiares. Caso o médico não 
consiga determinar a causa do óbito, deve preencher o atestado 
colocando “causa desconhecida” ou encaminhar o corpo para o 
Instituto Médico Legal (IML).

Atestado médico
O médico somente pode atestar o que efetivamente examinou. 
Por isso, não deve fornecer atestado sem ter realizado consulta 
prévia.



COMISSÃO ESTADUAL DE DEFESA DO MÉDICO DE MINAS GERAIS 2120

Segredo médico 
O segredo médico é dever do médico e direito do paciente, não 
cabendo ao médico decidir quem deve ou não tomar conheci-
mento dos fatos. O sigilo médico somente deverá ser quebrado 
nos casos de prejuízos a terceiros (por exemplo: paciente com 
DST que se recusa a contar ao parceiro) ou naquele caso em que 
esteja sendo processado, quando poderá solicitar ao juiz que o 
processo corra em segredo de justiça. Quando o paciente não res-
guarda fatos inerentes ao seu caso e difama o médico, na socie-
dade ou mesmo através da imprensa, não há porque o médico 
resguardar o segredo, sob pena de não se defender. No caso de 
ordem judicial, o médico deve encaminhar o prontuário ao juiz, 
fazendo, se for o caso, menção ao magistrado da necessidade de 
ser mantido segredo sobre o conteúdo do prontuário.

A natureza da relação médico-paciente é contratual. A relação 
médico-paciente é um contrato de prestação de serviços, que 
pode ser descumprido por qualquer das partes.

O contrato médico, para o direito brasileiro, é o chamado con-
trato de meios, também conhecido como contrato de empenho, 
ou seja, o médico assume com seu paciente uma obrigação de 
utilizar-se dos meios reconhecidos e consagrados pela ciência 
médica, disponíveis e reconhecidos legalmente, para o melhor 
tratamento.

Diante de tal posicionamento, verificamos que o médico não se 
obriga com o resultado obtido, satisfatório ou não, desde que 
comprove que os meios foram adequados.

Apesar desse entendimento, qualquer ato médico pode ser ava-
liado como obrigação de resultado, desde que haja promessa ou 
compromisso assumido pelo médico com o resultado.

A responsabilização civil do médico necessita essencialmente de 
três requisitos:

A RESPONSABILIDADE

MÉDICA
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Culpa
Confi gura-se quando presentes a negligência, imperícia ou im-
prudência.

Negligência
É caracterizada pela inação, ou seja, o médico não fez o que 
era devido no momento adequado.
                  
Imprudência
Ocorre quando a conduta médica segue sem que sejam toma-
dos os cuidados que o caso demanda, ou seja, o médico age 
antes da hora, atabalhoadamente.
              
Imperícia
Muitas vezes se confunde com a especialização, pois apesar de 
o médico ter prerrogativa legal para atuar em qualquer área da 
medicina, quando ele não tem conhecimento ou experiência para 
certa prática médica e realiza o ato de maneira inadequada, pode 
fi car caracterizada a imperícia. Na doutrina do Direito, a defi nição 
mais usual para imperícia é falta de aptidão para arte ou ofício.

Nexo causal 
O nexo causal é a fi gura que liga a conduta médica inadequada 
(culposa) ao dano suportado pelo paciente.

Dano 
O dano é caracterizado como todo prejuízo, de ordem material 
ou moral sofrido pelo paciente ou familiares, em virtude de má 
prática médica.

QUESTIONAMENTOS

JURÍDICOS

Na tentativa de dar orientações aos médicos, a Comissão 
Estadual de Defesa do Médico passa a responder a alguns 
questionamentos feitos durante palestras. Ressalta-se, 
no entanto, que cada caso é um caso e deve ser analisado 
individualmente, havendo questões polêmicas e que 
podem ter entendimentos diversos.

Por Auro Valadares, Fernando Mitraud e Francisco Gaudereto
Advogados, assessores jurídicos da Comissão desde 1991
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1 Como surge o dever de indenizar, questionado nas 
ações indenizatórias? 

 De acordo com o Código Civil, aquele que, por ação ou omis-
são voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, co-
mete ato ilícito.”

 No entanto, para caracterizar um “erro médico” deve-se veri-
ficar três requisitos: culpa, dano e nexo causal.

2 O que são imprudência, negligência e imperícia? 
 A imprudência é a ação traduzida pela descautela, descuido, 

prática de ação irrefletida ou precipitada, inconsiderada, sem 
as necessárias precauções, resultante de imprevisão do médi-
co em relação a ato que podia e devia pressupor;

 A negligência é a não ação, que se caracteriza pelo desleixo, o 
descuido, a desídia para com o paciente e seu tratamento.

 A imperícia é “a falta de aptidão para arte ou ofício”, que não 
pode ser confundida com falta de especialização, pois mesmo 
o especialista pode praticar um ato passível de ser caracteri-
zado como imperito na sua execução.

3 Como o juiz verifica a responsabilidade civil ou a culpa 
do médico? 

 Três condições são necessárias para que se conclua pela res-
ponsabilidade civil do médico: a existência de um dano, a cul-
pa do autor do dano e a relação de causalidade entre o fato 
culposo e o mesmo dano.

 A verificação da culpa e avaliação da responsabilidade re-
gulam-se pelo disposto no Código Civil.
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 Nos processos envolvendo médicos a prova principal é a pe-
rícia médica, que dará ao juiz subsídios técnicos para julgar 
o caso. Também são provas a serem produzidas nos autos de-
poimentos de testemunhas e das partes, literatura médica e 
pareceres. É muito importante também juntar cópia do pron-
tuário médico. Com todas as provas produzidas, o juiz terá 
melhores meios para julgar a ação.

4 Deve-se assinar atestado de óbito sem ter assistido ao 
paciente?

 O médico só deve atestar o óbito após verificá-lo pessoalmen-
te. Da mesma forma, o médico é obrigado a atestar o óbito 
de paciente ao qual vinha prestando assistência, ainda que o 
mesmo ocorra fora do ambiente hospitalar.

 
 Estando o paciente em ambiente hospitalar e, em caso de im-

pedimento do médico responsável, a obrigação de atestar o 
óbito recairá sobre o médico de plantão.

 Nos casos de morte violenta, de suspeita de prática crimi-
nosa ou de causa mortis ignorada ou desconhecida, a obri-
gação pelo fornecimento do atestado de óbito é do médico 
legista.

 Evidentemente, todo médico deve saber preencher correta-
mente o atestado de óbito.

 
 Quando não há médico legista no local ou em caso de dúvida, 

assinalar no atestado causa indeterminada. Havendo indícios 
de morte violenta ou criminosa, elaborar laudo assinado por 
dois médicos remetendo-o à autoridade policial, sugerindo o 
enterro em cova rasa para facilitar futura exumação para a 
investigação da causa mortis.

5 O médico residente e o estudante de medicina têm obri-
gações legais?

 O médico residente tem responsabilidades legais, a partir da 
obtenção do diploma de médico e de seu registro no Conse-
lho Regional de Medicina. Todos os profissionais da medicina 
respondem por seus atos na medida em que estes venham a 
causar dano a algum paciente.

 O acadêmico de medicina deve sempre atuar sob a super-
visão de um médico e o médico residente, sob a responsa-
bilidade de um preceptor. Dessa forma, o médico preceptor 
pode vir a ser responsabilizado pelos atos dos médicos re-
sidentes, assim como o médico supervisor dos acadêmicos, 
estando sujeito ao regulamento interno do hospital onde 
trabalha, conforme esclarece a Resolução CFM 663/75, bem 
como ao Código de Ética Médica e à legislação cível e penal. 
O preceptor não pode abandonar o hospital sem deixar um 
responsável em seu lugar.

6 Deve-se informar o paciente sobre medicamentos 
prescritos?

 Sim. Não só o paciente, como seus responsáveis e/ou acompa-
nhantes. O Código de Ética Médica, em seu artigo 34, estabe-
lece que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o 
diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamen-
to, salvo quando a comunicação direta possa provocar dano, 
devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representan-
te legal.

 Um médico pode ser acusado de “erro médico” por qualquer 
imprevisto que ocorra. Entretanto, para que seja considerado 
culpado pela Justiça, deve-se provar, no decorrer do processo, 
que agiu com imperícia, imprudência ou negligência, e que 
tenha um nexo causal entre a conduta e o dano, ou seja, que 
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tal reação era previsível e que ele não tomou os cuidados ne-
cessários para evitá-la. 

 
 Para que isso não aconteça, sugerimos que o médico faça mi-

nuciosa pesquisa quanto a hipersensibilidade do paciente a 
medicamentos e que o oriente quanto a possíveis efeitos in-
desejáveis. Não sendo possível avaliar a história clínica ou em 
caso de dúvida, recomendar outra medicação.

7 O “plantão de sobreaviso”, mesmo sem nenhuma re-
muneração, pode causar problemas legais?

 Sim, pois os problemas começam quando o médico chamado 
protela o atendimento, demorando ou mesmo não compare-
cendo. Quando qualquer dessas hipóteses acontece e resulta 
em dano para o paciente, o médico, que estava de sobreaviso, 
poderá ser responsabilizado. O fato de haver ou não remune-
ração não minimiza a responsabilidade.

 O plantão médico deve ser sempre físico, no entanto, a Reso-
lução do CFM nº 1.834/2008 veio regulamentar o “sobreaviso” e 
dispõe que os médicos em sobreaviso devem obedecer normas 
de controle que garantam a boa prática médica e o direito do 
Corpo Clínico sobre sua participação ou não nessa atividade. A 
disponibilidade médica em sobreaviso deve ser remunerada.

 O lugar do plantonista é na unidade de atendimento. Os de-
mais membros do corpo clínico, que não estão de plantão, po-
dem ser acionados, em suas residências ou consultórios, para 
avaliar o paciente.

8 Pode-se dar alguma orientação médica por telefone? 
 O ideal seria que isso não ocorresse. No entanto, existem si-

tuações inevitáveis, como naqueles casos em que o paciente 
está usando alguma medicação e está lhe causando proble-

mas ou não está surtindo o efeito esperado, necessitando de 
uma reavaliação. O mais importante é que o médico realize 
o atendimento pessoal o mais breve possível. Veja Art. 37 e 
parágrafo único do Código de Ética Médica. 

 
9 Como agir perante pacientes, que por motivos religiosos, 

recusam tratamento ou, mais especificamente, transfu-
são sanguínea?

 Trata-se de questão delicada e polêmica, pois envolve a liberda-
de das pessoas. A função primária do médico é a preservação da 
saúde e da vida do paciente, independentemente de credo, raça 
ou ideologia, conforme determina o Código de Ética Médica. 

 Por isso, nos casos em que o paciente ou familiares recusam 
a prática de qualquer ato médico ou a utilização de derivados 
sanguíneos, especialmente no caso de menores, sugerimos uma 
análise da necessidade da transfusão. Havendo indicação, deve-
se comunicar imediatamente a autoridade policial, judiciária ou 
o Promotor de Justiça, relatando o ocorrido e, se necessário, soli-
citando autorização judicial, o que certamente será concedido. 

 Em regra, se o paciente estiver em risco de morte, deve-se mi-
nistrar o sangue, só respeitando a vontade do paciente se não 
estiver em risco de morte.

 
 Caso o médico não tome esses cuidados e deixe de ministrar 

o devido tratamento ao paciente e este venha a sofrer algum 
dano, o médico  responderá judicialmente por seus atos.

10 Um médico pode deixar o responsável assinar o termo 
de responsabilidade para retirar paciente do hospital?

 Não havendo indicação ou segurança para a transferência, o 
médico deve negar a remoção do paciente, fazendo constar 
no prontuário, conforme Resolução CFM nº 1.672/2003. 
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 Caso haja resistência por parte do paciente, familiar ou respon-
sável, relatar o ocorrido no prontuário, não se esquecendo de 
fazer o mesmo em relação à chefia imediata. Deve-se comuni-
car ainda a autoridade policial, especialmente no caso de me-
nor ou incapaz e de suspeita de risco de vida para o paciente.

 Em se tratando de transferência, encaminhar o paciente com 
laudo detalhado, colhendo sua assinatura ou do responsável 
e de testemunhas no termo de responsabilidade, caso a remo-
ção seja desaconselhável.

 O mais importante é que a alta só deva ocorrer quando o pa-
ciente estiver em condições clínicas para recebê-la.

 Quanto à evasão do paciente, o médico não pode ser respon-
sabilizado, a menos que tenha dado causa a tal. Sempre que 
o paciente evadir-se do hospital, a conduta correta é acionar 
imediatamente a autoridade policial, lavrando-se ocorrência 
e registrando o fato no prontuário do paciente. O médico e o 
hospital, portanto, não ficarão resguardados em casos de alta 
por indisciplina. 

11 O que o médico deve fazer quando notar que não terá con-
dições de atender a um número excessivo de pacientes?

 Toda vez que o médico perceber que existe um número de 
pacientes que exceda a sua capacidade de atendimento, ou 
que o local de trabalho não lhe ofereça as mínimas condições 
para tal, deverá solicitar a presença de uma autoridade poli-
cial, relatando os fatos. 

 Deverá também encaminhar, por escrito, um relato ao Conse-
lho Regional de Medicina e à direção do hospital ou do posto 
de saúde, solicitando que sejam tomadas providências o mais 
rápido possível.

 O Código de Ética Médica, em seu inciso XIV do Capítulo I 
dos Princípios Fundamentais, por sua vez, estabelece que 
o médico deve empenhar-se para melhorar os padrões dos 
serviços e em assumir sua responsabilidade em relação à 
saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente 
à saúde. 

12 A quem pertencem os prontuários médicos?  E os exa-
mes? O que deve ser feito quando o paciente, seu res-
ponsável ou mesmo uma autoridade policial ou judicial 
requisitam as cópias dos prontuários?

 Os prontuários e os laudos de exames complementares per-
tencem ao paciente, sob a guarda do médico ou da institui-
ção hospitalar. As cópias devem ser fornecidas sempre que 
requisitadas pelos pacientes ou seus responsáveis, além de 
também fornecer aos Conselhos de Medicina, quando solici-
tado por tal órgão.

 A Resolução do CFM nº 1.605/2000 altera a resolução an-
terior e deve ser analisada. Se houver dúvida sobre o for-
necimento de documentos de pacientes a autoridade re-
quisitante, deve-se consultar o Conselho de Medicina. 
Ressalta-se ainda que, para a defesa judicial, “...o médico 
poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autorida-
de competente, solicitando que a matéria seja mantida em 
segredo de justiça”.

13 Se o médico for ameaçado, o que fazer?
 Toda vez que o médico for ameaçado durante o exercício 

profissional deve solicitar o comparecimento de uma autori-
dade policial, lavrando o Boletim de Ocorrência com o relato 
dos fatos, incluindo também os nomes de testemunhas. Ou-
tra opção é se dirigir à Delegacia de Polícia mais próxima e 
relatar o ocorrido.
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14 Pode-se deixar um plantão para transportar um doente 
grave em ambulância?

 A Resolução CFM nº 1.672/2003 orienta o médico nas transfe-
rências, no entanto, o caso fica a critério do próprio médico. 
Para a tomada de decisão, ele deverá levar em conta se sua 
presença na ambulância será essencial ou não para a preser-
vação da saúde e da vida do paciente.

 É obrigatório fazer contato com o médico que irá receber o 
paciente para saber se há disponibilidade de vagas e redigir 
relatório de encaminhamento. Se possível, o ideal é procurar 
informações posteriores sobre o paciente.

 O médico deverá estar atento à boa relação com o paciente e 
seus familiares ou responsáveis. Acreditamos ser de impor-
tância fundamental que o próprio profissional preste os de-
vidos esclarecimentos sobre o caso clínico e os motivos pelos 
quais o paciente está sendo encaminhado. 

 Ressaltamos que todo encaminhamento deverá ser realizado 
por escrito e, se possível, deve ser arquivada cópia do enca-
minhamento. Caso a presença do médico na ambulância seja 
imprescindível, tomar o cuidado de designar substituto, para 
não deixar o plantão descoberto; na hipótese de não se conse-
guir substituto, deixar por escrito o motivo de sua ausência.

15 O médico deve se dirigir a local perigoso para atender 
a paciente? Se negar o atendimento, fica caracterizada 
omissão de socorro?

 Havendo risco de comprometimento de integridade física, o 
médico deverá solicitar que um policial o acompanhe ao local 
do atendimento, comunicando à sua chefia imediata.

 No entanto, a omissão de socorro só é caracterizada quando 

o médico ou qualquer cidadão deixa de prestar assistência, 
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abando-
nada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, em de-
samparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública.

16 Os casos de aborto provocado devem ser encaminhados 
à polícia?

 Os médicos que atendem pacientes que provocaram aborto 
não devem dar conhecimento a terceiros ou mesmo à auto-
ridade policial desse fato sob pena de estarem violando o se-
gredo profissional, conforme estabelece a alínea c do art. 73 
do Código de Ética Médica: “...na investigação de suspeita de 
crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa 
expor o paciente a processo penal”.

 A Resolução CFM 1.605/2000 também deixa bem claro que o 
médico não deve divulgar qualquer informação que possa im-
plicar em prejuízo ao paciente, exceto nos casos em que este 
expressamente o autorize.

17 Médicos de plantão podem emprestar seu carimbo a ou-
tra pessoa?

 Não. Segundo o Art. 5º do Código de Ética Médica, é vedado ao 
médico assumir responsabilidade por ato que não praticou ou 
do qual não participou efetivamente.

 No transcorrer de um inquérito policial, fase investigatória, 
é praxe o delegado solicitar a folha de sala e/ou fatura do 
procedimento, além do prontuário do paciente, no sentido de 
identificar os responsáveis pelo ato médico.

 O médico, ao justificar o não atendimento ao paciente, poderá 
vir a ser indiciado por crime de estelionato.
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18 O Termo de Consentimento Informado exime o médico 
de ser processado?

 Não, porém ajuda em sua defesa. Além disso, o médico pode-
rá ser responsabilizado pela falta de informação, que por si só 
pode gerar indenização. 

 Lembramos que o termo é um documento em que o médico 
deve esclarecer o paciente, fazendo constar o estado clínico, o 
tratamento necessário, as possíveis complicações e a neces-
sidade da participação efetiva do paciente e familiares para 
sucesso dos procedimentos. 

 Deve ser bem elaborado, já que nele o médico comprovará 
que todos estavam cientes dos riscos e limitações do tra-
tamento. Este termo não isenta, mas demonstra a respon-
sabilidade dos envolvidos. Tal documento é muito útil na 
hipótese de processo judicial, pois muitas vezes as recla-
mações dos pacientes e familiares não procedem quando 
defrontadas com o mesmo.

 A questão primordial a ser destacada é que todo fato que 
possa gerar dúvida e acarretar um processo judicial deve ser 
provado e, na maioria das vezes, sem o termo de responsabi-
lidade, a prova fica prejudicada. Com o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), tornou-se obrigação informar para dar a 
oportunidade de o paciente fazer ou não o tratamento, exceto 
nos casos de emergências. 

 Apesar de o inciso XX do Código de Ética Médica dizer que 
“a natureza personalíssima da atuação profissional do médi-
co não caracteriza relação de consumo”, na prática, a Justiça 
vem aplicando o CDC nos casos em que é discutida a conduta 
médica, ou seja, como relação de consumo.

 O Art. 34 do Código de Ética Médica trata a informação como 
um dever ético e o Código de Defesa do Consumidor como 
um direito, art. 6º, inciso III: - A informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem”.

 Especialmente em procedimentos com prognóstico reservado 
ou em cirurgia de esterilização, além de obrigatório, é ainda mais 
importante o Termo de Consentimento Informado, sob pena de 
o médico ser responsabilizado pela ausência de informação.

19 Como examinar uma paciente no posto de saúde, quan-
do não há atendente ou mesmo uma mera camisola?

 Caso isso ocorra, o médico deverá comunicar imediatamente 
à direção do estabelecimento de saúde para que tome provi-
dências, comunicando também o fato ao CRM, resguardando-
se para futuras eventualidades.

 Deverá também comunicar o ocorrido à paciente informando
-a dos fatos. É muito importante que, nesses casos, o médico 
não negue o atendimento à paciente, solicitando sempre que 
possível a presença de um acompanhante.

20 O que deve ser feito para evitar acusação de assédio se-
xual no consultório?

 Procurar realizar o exame clínico sempre com a presença de 
um atendente ou acompanhante. Lembre-se de que, nos casos 
em que o exame é delicado, podendo causar constrangimento 
ou ofender o pudor do paciente, deve-se esclarecer como o ato 
médico será realizado antes de se iniciar o procedimento. 

21 Como devem ser feitos os encaminhamentos?
 Todo encaminhamento deve ser feito por escrito e esse procedi-
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mento, anotado no livro de ocorrência do local de trabalho. Deve-
se informar o dia, a hora do atendimento, o nome dos profissio-
nais que atenderam ao paciente, um breve relato do caso com a 
indicação do local para onde o paciente foi encaminhado e ainda, 
se possível, a assinatura do paciente ou de seu responsável.

22 O médico pode se recusar a atender paciente portador 
de doença infectocontagiosa?

 Não. Evidentemente devem existir condições seguras para 
que esse tipo de atendimento seja prestado, sem que expo-
nha os responsáveis pelo atendimento a contágio, conforme 
estabelece a Resolução do CFM número 1.665/2003. Caso o 
local de atendimento não forneça as mínimas condições de 
segurança para a realização do atendimento, o paciente deve-
rá ser imediatamente encaminhado para o local apropriado 
mais próximo, sem contudo deixar de comunicar ao paciente 
e/ou aos seus responsáveis.

23 Qual o tempo ideal para uma consulta?
 Apesar de a Organização Mundial de Saúde preconizar que as 

consultas devem durar, em média, de 15 a 20 minutos, não há, 
na legislação brasileira, nenhum parecer definitivo do Conse-
lho Federal de Medicina, nada que estabeleça uma regra ge-
ral. Deve haver sempre o bom senso do profissional (evitando 
a tentativa de justificar excessos). 

 Segundo pareceres de diversos CRM´s, o médico deve dispen-
der o tempo necessário para atender o paciente com qualida-
de. Uma resposta vaga, mas que esbarra na impossibilidade 
de prever a complexidade dos casos que serão atendidos. 

 Em vários serviços tem-se tentado estabelecer um mínimo de 
atendimentos e, em outros, um teto também tem sido discu-
tido (acima do qual não há acréscimo da remuneração). Caso 

o médico compreenda que o acordo sobre o número de pa-
cientes não satisfaça a necessidade de um bom atendimento, 
deve denunciar a questão ao Conselho de Medicina. 

24 No caso de acusação não comprovada, como fica a repa-
ração dos danos causados ao acusado do ponto de vista 
legal? Ao ser processado injustamente ou ganhar um 
processo, o médico pode processar o paciente?

 Se o paciente ou seus familiares promovem excessos, ou seja, pra-
ticam atos que configurem calúnia, injúria ou difamação, o mé-
dico poderá processá-los criminalmente e/ou exigir indenização 
por danos morais e materiais que porventura tenha sofrido. 

 Em princípio, a pessoa que sentir ofendida pode buscar am-
paro no Judiciário. Deve-se, no entanto, analisar o risco bene-
fício, pois o processo em si, pelo Direito brasileiro, como regra 
não gera danos morais. E, enquanto o paciente normalmente 
está sob o pálio da justiça gratuita, o médico fica sujeito a pa-
gamento de custas e honorários de sucumbência.

 Hoje com os Juizados Especiais, qualquer cidadão pode ajui-
zar por termo ação indenizatória sem advogado, se o valor 
pleiteado for até 40 salários-mínimos. Nesses casos, não há 
custas processuais, nem honorários de sucumbência em pri-
meira instância. Pode ser, portanto, um caminho para o médi-
co também exercer seu direito. 

25 Um médico de plantão pode se negar a atender ocorrên-
cia de outra especialidade? 

 O médico de plantão não pode recusar o atendimento a qual-
quer paciente. Sugerimos que, após constatação de que o pa-
ciente necessita de cuidado especializado, impossível de ser 
obtido no local do atendimento, que se faça encaminhamen-
to objetivo, por escrito, a um hospital com mais condições, 



comissão estadual de defesa do médico de minas gerais 3938

dando detalhes aos familiares e/ou  responsáveis. Se existir 
condições para o atendimento do paciente, aconselhamos 
que o plantonista solicite interconsulta com especialista. 

 No caso de o plantonista recusar atendimento alegando não 
dominar tal especialidade, este estará sujeito a responder 
pelo crime de omissão de socorro, pois a legislação considera 
o médico capaz de trabalhar em qualquer área da medicina, 
não existindo assim fundamento para a recusa em prestar 
atendimento ao paciente. O médico, no entanto, não é obriga-
do a atender dois casos ao mesmo tempo.

26 Em caso de atendimento a paciente com risco de vida, é 
obrigatório comunicar familiares ou responsáveis?

 Havendo risco de vida é importante tentar comunicar fami-
liares e/ou responsáveis, mesmo sem permissão do paciente. 
Tal fato deve ser anotado no prontuário e a chefia imediata 
comunicada, especialmente se no local não houver condições 
de oferecer tratamentos que possam vir a ser indicados.

27 O médico é obrigado a notificar à Saúde Pública que um 
paciente é portador de doença infectocontagiosa?

 O médico é obrigado a notificar à Saúde Pública casos espe-
cíficos de doenças infectocontagiosas. A listagem completa 
deve estar disponível nos serviços de saúde e pode ser obti-
da através do site do Ministério da Saúde. 

 Apesar de questão polêmica, acreditamos que familiares 
também devam ser comunicados, desde que esta decisão seja 
compartilhada com o paciente, devidamente alertado sobre 
os riscos às pessoas e de sua responsabilização caso ocorra 
contaminação de alguém.

 Por outro lado, caso o médico se recuse a proceder inter-
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venção cirúrgica eletiva em paciente HIV+ sem condições 
de segurança para tal, ele possui base legal para isso, pois 
ninguém é obrigado a se expor a contágio. Dessa forma, 
torna-se indispensável relatar por escrito, no prontuário do 
paciente, os motivos que levaram à recusa. 

 O médico deve sempre reivindicar – através da Comissão de 
Ética do hospital, da diretoria clínica ou de sua chefia ime-
diata – boas condições de trabalho para o exercício profis-
sional. Em caso de dúvida ou omissão da direção do hospi-
tal, o médico deve acionar o Conselho Regional de Medicina

28 Na verificação de um óbito, o que o estudante de medi-
cina deve fazer?

 O acadêmico de medicina deve verificar o óbito e orientar os 
familiares de que o atestado deve ser fornecido por um médi-
co ou, na ausência desse, por autoridade constituída.

29 No plantão de pronto-socorro, o estudante de medicina 
pode receitar?

 Não, pois receitar é ato privativo de médico. Além disso, o aca-
dêmico só pode atuar mediante supervisão.

30 Deve o médico alertar seus pacientes que, mesmo com 
todos os exames pedidos, um câncer, por exemplo, pode 
não ser diagnosticado?

 Durante as consultas, o médico deve orientar os pacientes, 
sem alarde, de que ocasionalmente pode ocorrer algum tipo 
de problema não detectado através dos exames.

31 Qual a importância de o médico administrar seu tem-
po, visando melhorar o diálogo com seu paciente e/ou 
familiares?

 A boa relação médico-paciente é fundamental para o diagnósti-

co e o tratamento da enfermidade. O médico deve buscar sem-
pre que possível um tempo maior para esclarecer o paciente e 
seus familiares sobre o caso. A Comissão Estadual de Defesa 
do Médico vem atuando sistematicamente junto a faculdades 
de medicina, serviços que mantêm residência médica e corpos 
clínicos dos hospitais, da capital e do interior, alertando sobre a 
importância de estar sempre atento a esse aspecto.

32 Um erro que não acarretar danos ao paciente pode com-
prometer de alguma forma o médico?  

 Se não houve dano físico ou moral, não há que se falar em in-
denização ou processo criminal contra o médico, porém pode 
ser que o médico venha responder a processo ético no Conse-
lho Regional de Medicina.

33 Como a Comissão Estadual de Defesa do Médico analisa 
se o “erro médico” de fato existiu?

 A Comissão não julga, mas membros médicos avaliam criteriosa-
mente cada caso sob alguns aspectos como: condições do aten-
dimento, conduta ética, preenchimento completo do prontuário, 
literatura médica, complicações médicas, riscos, limitações do 
tratamento. Quando necessário, debatem com especialistas da 
área em questão para só então decidir pelo acompanhamento 
ou não do caso. A existência ou não de “erro médico” só poderá 
ser comprovada ao final do processo judicial e/ou ético.

34 Configura abuso de poder o médico ser retirado de seu 
local de trabalho algemado ou colocado em carro de po-
lícia contra sua vontade? 

 Ocorrerá abuso de poder se não houver flagrante delito ou 
mandado judicial determinando a prisão. Quanto ao fato de 
ser algemado, isso depende da autoridade policial, que avalia-
rá a necessidade do uso de algemas, como, por exemplo, no 
caso de recusa à prisão ou de comportamentos violentos. 
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35 Como agir quando um superior hierárquico não médico 
(comandante de batalhão, por exemplo) pede para ver o 
prontuário de subordinado?

 Em casos dessa natureza, os aspectos éticos e hierárquicos 
devem ser levados em consideração. Julgamos conveniente 
que o médico comunique sua chefia imediata, que determi-
nará as providências a serem tomadas. Mas a premissa que 
respalda o médico é o fato de que ele só é obrigado a mos-
trar a papeleta para o paciente ou aos responsáveis legais. Em 
caso de dúvida, acionar o Conselho Regional de Medicina.

36 Nos casos de atestado médico, é obrigatória a colocação 
de CID, exigido pelas empresas?

 O médico não deverá citar o CID, sob pena de quebra de sigilo, 
a não ser que possua autorização do paciente ou ainda em 
casos de doenças infectocontagiosas.

37 Um cardiologista que fez risco cirúrgico de paciente que 
teve problema cardíaco (por exemplo, parada cardíaca) 
pode também ser acusado de “erro médico”?

 O cardiologista poderá vir a ser acusado de erro médico, mas, 
desde que tenha tomado todas as precauções que o caso exi-
ge, a possibilidade de condenação é muito menor, dependen-
do de inúmeros fatores avaliados somente no decorrer do pro-
cesso. Se processado, também deverá ser provado que houve 
erro no risco cirúrgico realizado.

38 O médico é responsável por injeção mal aplicada por 
atendente de enfermagem?

 O médico não será responsabilizado por tal tipo de ato, exce-
to naqueles casos em que ele tenha completo conhecimento de 
que a atendente não era apta para tal. O hospital poderá vir a ser 
acionado judicialmente. Evidentemente é importante que a di-
reção dos hospitais contratem pessoal paramédico competente.

39 Do ponto de vista jurídico, o excesso de trabalho com 
desgaste de profissional é fator atenuante na acusa-
ção de erro médico? Somente o profissional pode ser 
responsabilizado ou também a instituição que acata o 
trabalho excessivo?

 O médico que não tiver condições físicas para o trabalho não 
deve fazê-lo, sob pena de ser imprudente. Caso a instituição o 
obrigue ou seja conivente com essa prática, ambos podem ser 
responsabilizados.

40 A instituição hospitalar deve manter o prontuário por 
quanto tempo?

 A resolução do CFM nº 1.821/2007 estabelece normas sobre 
o prontuário eletrônico e estabelece “...prazo mínimo de 20 
(vinte) anos, a partir do último registro, para a preservação 
dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não 
foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfil-
mado ou digitalizado”. 

 Cumpre lembrar, no entanto, que a prescrição nos processos 
éticos só ocorre após cinco anos do conhecimento do fato pelo 
CRM/CFM – o que torna quase indeterminado o prazo para 
prescrição.

 O atual Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 2002) alterou os 
prazos de prescrição. Nos casos de ações indenizatórias, pas-
sou a ser de três anos. A prescrição, entretanto, deve ser ana-
lisada caso a caso, pois só começa a contar a partir da ciência 
do paciente do fato questionado. 

 Temos ainda o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que 
é uma lei especial que vem sendo aplicada nas relações de 
consumo. Segundo essa norma, o prazo prescricional é de 
cinco anos. 
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 Ressalta-se ainda que a prescrição não ocorre contra meno-
res e incapazes; por isso, nos casos de sequela neonatal, por 
exemplo, o prazo da prescrição só se inicia quando o paciente 
atingir a maioridade.

 Em casos de acusação de erro, quando os prontuários já te-
nham sido destruídos, os médicos poderão ter sua defesa pre-
judicada, utilizando-se, porém, dos outros meios de defesa, 
tais como perícias e testemunhas, por exemplo.

41 Os médicos são obrigados a cumprir as resoluções do 
Conselho Federal de Medicina? Elas têm força legal?

 Sim. As resoluções expedidas pelo CFM e pelos CRMs têm for-
ça de lei para todos os médicos. Tanto é que esses órgãos pos-
suem o poder de aplicar penalidades aos médicos que vierem 
a descumprir seus preceitos. As resoluções são mais dinâmi-
cas e acompanham de perto as demandas da sociedade e os 
avanços tecnológicos. 

42 Qual a conduta para paciente ou familiar que recusa 
tratamento ou internação?

 Em tais situações, caso haja insucesso do médico na tentati-
va de alcançar seus objetivos, ele deverá anotar os fatos no 
prontuário e, no caso de menor ou de evidente risco, fazer 
ocorrência policial.

43 Se a instituição não tem prontuário, qual deve ser a 
conduta do médico?

 Na ausência do prontuário, o médico pode fazer anotações 
em qualquer tipo de papel. É extremamente importante que 
o profissional reivindique de sua chefia imediata o prontuário 
ou, pelo menos, um livro para registro de ocorrências. Essa 
reivindicação deve ser feita preferencialmente por escrito. Ele 
também deve comunicar o fato ao CRM. Médicos e institui-

ções que não adotam ou não preenchem o prontuário estão 
descumprindo o Código de Ética Médica. Além disso, terão di-
ficuldade em formular defesa, em caso de processo. 

44 Rasuras, rabiscos e uso de corretivos desabonam a 
papeleta?

 A princípio, não, desde que não tenham sido feitos com má 
fé. O melhor caminho seria usar o termo “digo...” e, após, fazer 
a correção. O Código de Ética Médica exige letra legível, sob 
pena de configurar infração ética.

45 Como deve proceder o médico indicado como testemu-
nha em processo indenizatório movido por paciente?

 Todo cidadão deve cumprir suas obrigações legais. No caso es-
pecífico, deverá depor procurando explicar a sua participação 
no caso, destacando para o juiz ou delegado a questão do segre-
do médico. Constitui crime a recusa em prestar depoimento. A 
testemunha deve lembrar que ela está em Juízo para informar 
o que souber ou lembrar, mas não deve fazer juízo de valor.

46 O médico deve dar atestado de virgindade?
 Apenas por determinação judicial, para fins de comprovação 

de crime sexual.

47 Existem meios de o médico, no exercício da profissão, as-
segurar-se de que nunca enfrentará um processo judicial? 

 Não. O importante é ter meios para comprovar que a conduta 
médica foi correta. Isso se faz basicamente por documentos 
médicos bem preenchidos (prontuários, laudos, papeletas e 
termo de consentimento informado). O médico deve ainda 
buscar sempre uma boa relação médico/paciente/familiares 
e levar à direção clínica, técnica e administrativa da insti-
tuição todo e qualquer problema que enfrente no exercício 
profissional.
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48 O que o médico dever fazer quando é arrolado como 
testemunha pelo promotor de justiça ou pelo paciente 
que está acusando outro médico de erro?    

 Ele deve prestar o depoimento e se limitar a falar o que sabe so-
bre os fatos, eximindo-se de fazer uma avaliação da conduta do 
outro profissional, pois isso deve ficar a cargo do perito judicial.

49 Um acordo extrajudicial feito entre o médico acusado 
de má pratica médica e o paciente ou seus familiares 
tem validade legal? 

 A Comissão orienta os médicos a não fazer acordo extraju-
dicial, pois eles podem virar “reféns” nas mãos de pacientes 
inescrupulosos.  Qualquer tipo de acordo deve ser feito com 
orientação de advogado e ser homologado judicialmente.

50 Em caso de processos criminais, deve o médico aceitar 
proposta de pagamento de multa ou suspensão do pro-
cesso da Lei 9.099, quando feita pelo promotor de justiça?

 O médico deve ser orientado por advogado e ser analisado 
o caso concreto, sob vários aspectos como: conduta médica, 
riscos de condenação, disposição do médico em se sujeitar a 
um processo que pode ser penoso, os termos da proposta etc.

 Deve ficar claro que, mesmo solucionado o processo criminal, 
o médico ainda poderá estar sujeito a um processo ético e 
também cível indenizatório, para reparação de danos. Devem 
ser bem analisados os riscos e os benefícios.

51 O contrato médico é de meio ou de fim? 
 O contrato médico é de meio, ou seja, o médico não está obri-

gado a curar o paciente. Ele está obrigado a prestar um atendi-
mento consciencioso, utilizando seu conhecimento e recursos 
disponíveis para proporcionar o melhor atendimento. A obriga-
ção, no entanto, poderá ser de resultado sempre que o médico 

“prometa” ou se “comprometa” com um determinado resulta-
do, criando expectativas no paciente.

52 Qual a responsabilidade dos hospitais nos processos 
contra médicos? 

 Deve ser analisado caso a caso. Apesar de alguns hospitais 
tentarem dizer que os médicos são profissionais autônomos 
e que não possuem vínculo empregatício, para a lei brasileira 
a responsabilidade dos hospitais é solidária, ou seja, os hospi-
tais respondem por atos de seus prepostos, tendo ainda res-
ponsabilidade distinta da do médico. No entanto, existem de-
cisões judiciais divergentes, favoráveis ou não à solidariedade.

Importante

 Além da correção técnica da conduta, o prontuário médico 
continua sendo o principal instrumento de defesa em qual-
quer esfera de processo. Ele deve ser preenchido conforme 
orientação do Código de Ética Médica, com os dados clínicos 
necessários, avaliação em ordem cronológica com data e hora, 
obedecendo ao Art. 87. É recomendável registrar que foi for-
necida informação ao paciente sobre determinada conduta 
ou tratamento, dando a ele, quando possível, a oportunidade 
de realizar ou não a conduta indicada.

 Ressalta-se que a principal orientação encontra-se no Código 
de Ética Médica, hoje atualizado e mais próximo da necessi-
dade do médico, em face de nova realidade de trabalho, após 
o surgimento da Constituição de 1988, do Código de Defesa do 
Consumidor e do Novo Código Civil.
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SEGURO CONTRA
ERRO MÉDICO

Em um país de perspectivas sombrias no mercado de trabalho, 
há de se buscar opções para sobreviver no dia-a-dia. Algumas op-
ções, no entanto, escondem objetivos pouco claros de prestação 
de serviços relevantes à população brasileira.

Por que bancos e seguradoras, entre outros, insistem na venda de 
seguros para o profissional médico na prerrogativa de assegurar 
a ele uma reserva financeira capaz de suportar uma indenização 
por um erro supostamente praticado? Não se deve crer que as 
instituições financeiras pensariam em perder dinheiro com esses 
seguros. O que está por trás dessa oferta?

Na tentativa de se entender o momento atual da educação mé-
dica no Brasil, país que possibilita a formação de inúmeros pro-
fissionais inaptos, pode-se parodiar a frase de Guimarães Rosa 
na epígrafe de O Grande Sertão Veredas: “O diabo na rua no meio 
do redemoinho...” São vítimas do sistema educacional brasileiro 
os jovens médicos, sem adequada formação; seus pais, que in-
vestiram pesado em seus estudos, e a população, que poderá ser 
submetida a atendimentos questionáveis e até perigosos.

Por Maria Ester Massara Café (in memoriam)
Dermatologista, diretora de Defesa do Exercício Profissional da AMMG 

e integrante da Comissão entre 2002 e 2009

A situação é caótica. Estão se formando no Brasil cerca de 20 mil 
novos médicos por ano, além dos que estudam em escolas de 
medicina de outros países da América do Sul e Caribe e voltam 
para trabalhar no País. Já temos 270 escolas de medicina, mais de 
140 criadas a partir do ano 2000.

A abertura de escolas privadas tornou-se um negócio rentável, 
com mensalidades que chegam a ultrapassar o valor de 10 sa-
lários mínimos. Esse ramo de comércio floresceu no Brasil, ala-
vancado por uma política inescrupulosa de troca de favores e 
de votos.

Temos acompanhado a incessante luta das entidades médicas 
contra o devaneio educacional no País. Muito se denuncia, mas 
os políticos não conseguem ver o fim do túnel, ou melhor, até 
enxergam, mas interesses particulares se sobrepõem ao óbvio, 
que seria uma análise profunda das escolas em funcionamento 
e rigor extremo no pedido de abertura de novas instituições. Pois 
bem, temos aí uma massa crítica de profissionais pouco prepara-
dos para o mercado e que, devido à má qualidade de formação, 
ficam vulneráveis aos processos nos tribunais. Não seria essa 
uma boa hora para se oferecer um seguro contra o erro profissio-
nal? Além da grave questão abordada anteriormente, criou-se no 
Brasil a “indústria do erro médico”, segundo a qual profissionais 
médicos são muitas vezes acusados injustamente de erro pro-
fissional. Não há nada a perder para quem acusa, muitas vezes, 
pessoas instigadas pela possibilidade de lucro fácil.

A partir da instituição do Código de Defesa do Consumidor e da 
criação dos juizados especiais cíveis e, valendo-se das garantias 
estabelecidas no inciso X do Art. 5° da Constituição Federal (que 
assegura o pagamento de indenizações por prejuízos não só ma-
teriais, mas também morais), o número de processos por danos 
morais cresceu enormemente no Brasil.
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Em vista da delicada situação atual para o exercício da medicina, 
com excesso de profissionais pouco preparados e um mercado 
consumidor mais exigente, vem à tona a questão do “seguro por 
danos pessoais decorrentes do erro médico”.

O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assim 
se referiu ao seguro de responsabilidade médica: “Para melho-
rar nosso sistema de assistência médica, devemos tratar de uma 
das principais causas do alto custo: a constante ameaça de que 
médicos e hospitais serão processados injustamente. Devido ao 
excesso de litígios, todos pagam mais pela assistência à saúde e 
muitas partes da América estão perdendo bons médicos”. A men-
sagem de Bush é clara: o modelo de assistência à saúde norte-a-
mericano, baseado nos seguros, não funciona.

A Comissão Estadual de Defesa do Médico do Estado de Minas 
Gerais, que atua há 25 anos na defesa de médicos acusados, acre-
dita que devemos ponderar os seguintes tópicos ao tomar a deci-
são por contratar ou não o seguro contra erro médico: 

1. Nos processos cíveis, indenizatórios e/ou de “obrigação de fa-
zer”, pelo ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos:
4	Encarecimento da medicina, como ocorreu nos Estados Unidos;
4	Perda na qualidade da relação médico-paciente;
4	Incentivo ao aumento do número de processos de respon-

sabilidade civil, na medida em que os pacientes passarão a 
contar com uma companhia seguradora para também res-
ponder pelas indenizações;

4	Livre arbítrio do juiz para fixar o valor a ser indenizado no 
caso de dano moral. Considerando-se que a apólice terá um 
limite, no caso de condenação em valores superiores, o mé-
dico teria de arcar com a diferença;

4	Encarecimento do seguro, na hipótese de envolvimento em 
processo anterior;
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4	Aumento potencial do valor das indenizações, visto que o 
Judiciário tenderá a estabelecer indenizações mais altas, 
sempre que se verifique a existência de companhia segura-
dora no processo;

4	Necessidade de disputa judicial para que a seguradora ve-
nha a pagar a indenização, inclusive devendo ela figurar no 
processo.

2. Nos processos criminais: 
4	Somente na hipótese de lesões corporais culposas (sem in-

tenção) é que o ressarcimento dos danos evitaria o proces-
so. Conforme o caso, o médico poderá ser condenado em 
um processo criminal, mesmo que o seguro indenize o pa-
ciente e/ou seus familiares.

3. Nos processos éticos (perante o CRM)
4	Não existe a mínima menção no Código de Ética Médica de 

que o ressarcimento do dano evitaria o processo ético. As 
responsabilidades cível, criminal, administrativa e ética são 
independentes, podendo o médico, em decorrência de um 
só fato, responder a vários processos.

O seguro contra erro médico, portanto, está longe de ser uma 
solução para todos os problemas. O melhor caminho é investir 
em atualização científica, no bom relacionamento médico-pa-
ciente e, em especial, participar dos órgãos de classe, que podem, 
a exemplo da Associação Médica de Minas Gerais e do Sindicado 
dos Médicos de Minas Gerais, oferecer assessoria jurídica gratui-
ta a associados.

* Texto atualizado em 2016 pela Comissão Estadual 

de Defesa do Médico de Minas Gerais.

COMO LIDAR COM A 
IMPRENSA?

A acusação de erro, mesmo infundada ou improcedente, tem im-
pacto profundo na vida profissional e pessoal dos médicos. Vê-la 
estampada na imprensa talvez seja um dos maiores medos dos 
profissionais. Por isso, ao ser procurado por um repórter para co-
mentar o assunto, a reação mais comum do médico é fugir. Ele 
teme que o jornalista deturpe os fatos e acredita que, com seu 
silêncio, a notícia não será publicada ou terá uma repercussão 
menor. Na maioria das vezes, no entanto, a afirmação “nada a de-
clarar” torna-se sinônimo de “culpado”. Nessa hora, vale o velho 
ditado: “Quem não deve, não teme”. 

É preciso lembrar que, quando o médico (ou seu representante) 
não se pronuncia, a única versão divulgada é a do paciente e este 
nem sempre distingue complicação de erro. É melhor atender o 
jornalista do que correr atrás do prejuízo após a publicação de 
uma versão falsa ou parcial. O ideal é que o médico busque orien-
tação antes de se pronunciar. E isso deve ser feito o mais rápido 
possível, pois as notícias circulam com grande agilidade. Além do 
mais, acusações contra médicos costumam causar grande como-
ção, além de ter grande apelo comercial.

Por Fabíola Sanches
Jornalista, assessora de imprensa da Comissão desde 2002
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Como minimizar as chances de problemas com a imprensa? 

Apresentaremos, a seguir, algumas sugestões. Não temos a pre-
tensão de esgotar o tema, por demais complexo, e muito me-
nos sugerir “receitas de bolo”. Pretendemos apenas dar algumas 
orientações e estimular o debate sobre o relacionamento médi-
co-imprensa. É certo que existem jornalistas competentes e in-
competentes, assim como há bons e maus profissionais em todas 
as áreas. Se médicos estão insatisfeitos com alguma cobertura 
relacionada à saúde, é preciso que eles se manifestem. 

Ao falar sobre relacionamento médico-jornalista, costumamos 
fazer uma comparação entre a rotina de trabalho dos dois pro-
fissionais, dizendo que a maioria dos jornalistas trabalha em 
serviços de urgência, não em ambulatórios. Isso significa que os 
repórteres geralmente têm muito pouco tempo (às vezes, poucas 
horas) para produzir uma matéria, seja ela para jornal, revista, 
internet ou emissoras de rádio e TV. Atender prontamente é, por-
tanto, o primeiro passo para um bom relacionamento.

Se não puder conversar com o jornalista no momento em que for 
procurado, seja solícito e pergunte a ele o tempo de que dispõe 
para redigir a matéria e se é possível conversar em outra hora. 
Prepare-se para a entrevista. Consulte o prontuário do paciente 
em questão para se lembrar do caso e não se assuste com per-
guntas duras. Quanto mais absurda (ou mal feita) a acusação, 
costuma ser mais simples esclarecer os fatos.

O ideal é que o médico conte com o suporte de um assessor de im-
prensa especializado e de um advogado. A Comissão Estadual de De-
fesa do Médico oferece esse tipo de serviço aos médicos filiados à 
Associação Médica de Minas Gerais e ao Sindicato dos Médicos de Mi-
nas Gerais. Outras entidades de classe, sociedades de especialidades 
ou serviços médicos também podem fornecer algum tipo de apoio. 
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É comum o médico ficar receoso de comentar o caso na imprensa 
e incorrer em quebra do sigilo profissional. De maneira geral, vale 
lembrar que, se o próprio paciente já expôs a público o seu caso, 
não há quebra de sigilo. É óbvio que o médico não deve mostrar 
prontuários a jornalistas, mas ele tem o direito de se defender 
de acusações feitas por pacientes. Na dúvida, busque orientação.

Lembre-se de que repórter não conhece medicina e, com raras 
exceções, não está familiarizado com termos técnicos. Por isso, 
é fundamental falar de forma simples e didática. Não se irrite 
com perguntas básicas. Elas são necessárias para que o jornalista 
entenda o caso. Lembre-se de que ele vai “contar a história” aos 
leitores/telespectadores/ouvintes e precisa adequar a linguagem 
técnica do médico a uma linguagem acessível à população. É de-
ver do jornalista e do veículo de comunicação ouvir as várias par-
tes envolvidas no caso e veicular diferentes versões (do paciente, 
do médico, do hospital, do plano de saúde...). 

Ao final da entrevista, indague ao jornalista se ele compreendeu 
bem suas afirmações e coloque-se à disposição para sanar even-
tuais dúvidas que possam aparecer no momento em que ele esti-
ver finalizando a reportagem. Se tiver estatísticas ou figuras que 
possam ajudar na compreensão do caso, forneça-as ao jornalista. 
Ou sugira a ele buscar dados junto a sociedades de especialida-
des médicas.

É importante ressaltar que existem várias maneiras de o médico 
se pronunciar: em entrevistas diretas com os repórteres (pesso-
almente, por telefone ou e-mail), através de nota oficial, com a 
ajuda de porta-vozes (diretor clínico do serviço envolvido ou ad-
vogado, por exemplo). Quando a demanda da imprensa é muito 
grande (dezenas de jornalistas solicitam entrevista sobre o mes-
mo assunto), deve-se avaliar a possibilidade de convocar uma 
entrevista coletiva. A escolha deve ser feita caso a caso e deve le-

var em consideração, inclusive, as condições emocionais em que 
o profissional acusado se encontra.

Por fim, é preciso lembrar que “médico questionado” não é si-
nônimo de “médico culpado”. Jornalistas e veículos de comu-
nicação podem ser responsabilizados judicialmente em caso 
de difamação, injúria ou calúnia. Há casos de profissionais que 
receberam indenizações por dano moral, além de espaço para 
retratação, por terem sido erroneamente apresentados como 
autores de erros médicos em veículos de comunicação. Feliz-
mente, são relativamente poucos os médicos que enfrentam 
esse tipo de problema.
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Associação Médica de Minas Gerais
www.ammg.org.br

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais
www.sinmedmg.org.br

Associação Médica Brasileira
www.amb.org.br

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
www.crmmg.org.br

Conselho Federal de Medicina
www.cfm.org.br

Ministério da Saúde
www.saude.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
www.anvisa.gov.br

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
www.ans.gov.br
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