
 

 

São Paulo, 16 de julho de 2021.  

 

À 

Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo – SAESP 

 

 

Ref.: Esclarecimentos sobre a legislação brasileira pertinente à 

responsabilidade civil médica e os aspectos relevantes do seguro de 

responsabilidade civil para médicos 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Conforme solicitado, apresentamos abaixo breve parecer sobre a 

responsabilidade civil médica e os aspectos relevantes do seguro de 

responsabilidade civil para médicos, suas vantagens e desvantagens e as 

coberturas securitárias oferecidas no mercado.  

 

I - INTRODUÇÃO 

 

Diante da essencialidade da profissão médica e dos diversos riscos 

inerentes à responsabilidade do médico, os tratamentos médicos e os meios 

empregados pelo profissional médico, tais profissionais passaram a ser objeto de 

inúmeras demandas judiciais que visam a reparação de danos materiais, 

estéticos e morais sofridos pelos pacientes.  

 

Ante tal responsabilidade, se faz necessário o breve esclarecimento 

sobre a responsabilidade civil do profissional liberal, instituto este previsto na 

legislação brasileira, no Código Civil (Lei n.º 10.406/02) e no Código de Defesa de 

Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 

 

II – RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil pode ser conceituada como “a reparação de 

danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado” (CHAVES 

et al., 2018, p.8931), ou seja, trata-se de termo utilizado em qualquer situação 

em que uma determinada pessoa natural ou jurídica deva arcar com as 

consequências de determinado ato (comissivo ou omissivo), que tenha acarretado 

 
1 FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga, ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil, 2 ed. 

Ver. e atual, Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. 



 

 

dano (moral, material ou estético) na vítima, nascendo aí o dever de indenização 

pelo dano sofrido.  

 

Assim, a responsabilidade civil está ligada diretamente ao dever do 

agente de reparar um dano causado a outrem, buscando a restauração do 

equilíbrio patrimonial e moral que restou violado por ação ou omissão causada 

por terceiro ofensor.  

 

Neste sentido, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro dispõe em sua 

redação os três elementos intrínsecos ao reconhecimento da responsabilidade 

civil objetiva, também conhecida como responsabilidade civil aquilina ou 

extracontratual, quais sejam: (i) a conduta do agente (comissiva, omissiva, 

culposa ou dolosa); (ii) o dano causado (material, moral ou estético); (iii) e o nexo 

causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. Prevendo o 

dispositivo legal que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”.  

 

O primeiro requisito para a caracterização da responsabilidade civil 

subjetiva é a ocorrência do dano sofrido pela vítima, em outras palavras, o dano 

é um prejuízo sofrido, que pode ser de ordem patrimonial, atingindo seu 

patrimônio ou de ordem extrapatrimonial, atingido sua moral ou honra. 

 

É necessário, ainda, a presença do nexo causal entre a conduta do 

agente a o dano sofrido pela vítima, trata-se da comprovação do liame entre a 

conduta do agente e o resultado danoso de sua conduta à vítima. Em outras 

palavras é necessário demonstrar que foi a ação/omissão do agente que 

acarretou/agravou o dano sofrido pela vítima. 

 

Por fim, temos que verificar a conduta do agente, ou seja, sua culpa 

ou dolo, consubstanciado em um ato comissivo ou omissivo praticado pelo agente 

contrário ao dever jurídico, ou seja, um ato ilícito.  

 

II.I Responsabilidade Civil Médica 

 

Com relação à responsabilização dos profissionais liberais, como os 

médicos, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14.º, §4.º, assim 

estabelece: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa.” 

 

Dessa forma, o profissional liberal pode ser responsabilizado por 

eventuais ações ou omissões que causem um dano a outrem no exercício de sua 



 

 

profissão e que fique caracterizado dolo (vontade de causar o evento danoso) ou 

culpa no dano ocorrido (imperícia, negligência ou imprudência). 

 

Tal responsabilidade é classificada como subjetiva, eis que 

dependente do preenchimento de um quarto requisito, denominado “culpa”, 

configurada nos casos em que fique comprovada a ocorrência de imprudência, 

negligência ou imperícia do profissional liberal, que serão melhor destrinchados 

a seguir.  

 

A imprudência, nas palavras do I. Doutrinador Silvio Venosa, trata-

se de “agente intrépido, açodado, precipitado que age sem prever as consequências 

nefastas ou prejudiciais”. 2 

 

Na negligência o agente não age com a atenção devida em 

determinada conduta, exteriorizando sua desatenção com o dever. 

 

Por fim, a imperícia evidencia-se pela inabilidade do agente para seu 

ofício, sendo insuficiente seu conhecimento técnico para tal função.  

 

Ainda neste diapasão, o artigo 927 do Código Civil brasileiro estipula 

a obrigação de reparação do dano por aquele que pratica o ato ilícito: “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”.  

 

O dano sofrido pelo prejudicado deverá ser certo, não havendo 

previsão legal à reparação de danos hipotéticos, podendo tal dano ser classificado 

como material, quando gera uma perda econômica para o paciente ou seus 

familiares, ou como moral ou extrapatrimonial, inerente à vida e a integridade 

física do ofendido.  

 

Desta forma, em síntese, podemos estabelecer que, para que reste 

presente a responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal e o consequente 

dever de reparar deverão estar presentes quatro requisitos, a saber: (i) o dano, 

que pode ser material e/ou moral; (ii) o nexo de causalidade entre a ação do 

agente o dano sofrido pela vítima; (iii) a conduta voluntária do agente e (iv) o dolo 

ou culpa do agente. 

 

Nesta esteira, cumpre esclarecer, ainda, que a obrigação médica é 

considerada como uma obrigação “de meio” pelo direito brasileiro. Logo, não se 

 
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil – 18º ed. – São Paulo. Editora 

Atlas, 2018, pág. 465.  



 

 

obriga o médico, via de regra, a alcançar determinado resultado, cabendo a este 

somente garantir os meios à melhor condução médica possível do caso clínico que 

é alvo da sua prestação de serviços.  

 

Ou seja, o médico não se obriga a garantir um resultado positivo e 

esperado por seu paciente, como a cura, mas sim a utilizar todos os recursos 

disponíveis para a melhor condução possível do caso objeto de seus préstimos. 

 

Há, contudo, casos excepcionais, como o cirurgião plástico de 

atuação com foco meramente estético, que em decorrência do compromisso do 

profissional em atender o resultado almejado pelo cliente, contraí perante este 

uma obrigação “de resultado”, cabendo a ele responder pelo resultado não 

alcançado em procedimento estético.  

 

Cabe destacar que a responsabilidade civil dos estabelecimentos de 

saúde em geral, como hospitais, clínicas e laboratórios médicos também é 

classificada como “de meio”, de forma que tais estabelecimentos não assumem o 

risco de atingir determinado resultado, tendo o dever de atuação com prudência 

e diligência com o paciente, se utilizando das melhores técnicas científicas 

disponíveis e usuais ao quadro clínico.  

 

Em relação à constatação do dano, há a exigência da comprovação 

do erro médico, que depende da realização de prova pericial que demonstre 

indubitavelmente a culpa do profissional médico.  

 

Cabe também esclarecer que existem determinadas hipóteses 

excludentes de tal responsabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, como na 

ocorrência de Fato de Terceiro, Erro Escusável, Culpa Exclusiva da Vítima, ou 

ainda, no caso de caso fortuito e força maior. 

 

 A primeira excludente citada trata-se da exclusão da 

responsabilidade civil do médico em razão de conduta tida por terceiro que deu 

ensejo ao resultado lesivo.  

 

O erro escusável, por sua vez, trata-se do exercício regular da 

atividade médica, sendo a conduta médica correta, contudo, tendo sido utilizada 

técnica incorreta.  

 

A culpa exclusiva da vítima é verificada quando o dano foi ocasionado 

pelo próprio paciente, não tendo o médico contribuído a tal resultado.  

 



 

 

Por fim, a quarta excludente ocorre diante de fato imprevisível e 

inevitável que independe da conduta do profissional, sendo um evento alheio à 

vontade das partes.    

 

Dessa forma, em regra, ante a constatação de ação ou omissão do 

profissional médico que ocasione dano ao paciente, por dolo, ou por negligência, 

imprudência ou imperícia do médico, estará presente a culpa do profissional, e 

por conseguinte, terá este o dever de indenizar tal dano causado ao paciente 

lesado.   

 

Cabe esclarecer que a responsabilidade do médico por ação ou 

omissão de conduta médica pode ser apurada em quatro esferas diferentes, que 

são autônomas e independentes entre si, sendo elas: a esfera cível, a esfera 

criminal (penal), a esfera ética-profissional (nos órgãos de classe, como os 

Conselhos Regionais e Federal de Medicina, diante da abertura de processo ético 

profissional) e, por fim, a esfera administrativa (pública - no caso, p.ex., de médico 

e servidor público, por processo administrativo interno).  

 

II.I.I Das Esferas Da Responsabilidade Do Médico  

 

O médico, em razão da importância da sua profissão, pode responder 

judicialmente em ações de caráter cível ou penal, que vão discutir a 

responsabilização do profissional médico dentro de tais esferas perante o Poder 

Judiciário. 

 

Na esfera cível, haverá a discussão quanto à responsabilidade 

médica advinda da realização de ato ou omissão do profissional médico que gere 

o dever deste de reparação do dano, seja este material, moral ou mesmo estético 

quando configurados os requisitos dispostos na legislação brasileira, quais são: a 

conduta, o dano, o nexo causal e a culpa/dolo do médico. 

 

Trata-se de esfera que se respalda nos Códigos Civil e de Defesa do 

Consumidor, e que apenas alcança consequências de ordem patrimonial, ou seja, 

discute-se meramente se a conduta médica gerou um dano ao Autor do processo 

judicial e, se caso constatado o dano, sendo de entendimento do Poder Judiciário 

pela culpa do médico e o dever deste de indenizar o dano causado, responderá 

este somente financeiramente. 

 

Já a esfera penal, também discutida perante o Poder Judiciário, 

trata-se de outra situação. Isso porque nessa esfera há a discussão quanto à 

reponsabilidade do médico por ato ou omissão que esteja previsto no Código 



 

 

Penal, na Lei de Contravenções Penais ou mesmo, em leis esparsas como ilícito 

penal.  

Neste ponto, cabe esclarecer que a legislação penal prevê a existência 

de crimes tidos como comuns, que podem ter como agente qualquer pessoa, 

inclusive o profissional médico durante o exercício de sua profissão, e prevê 

também os crimes próprios do médico, que são inerentes à profissão do médico.  

 

Para um maior esclarecimento, temos dois exemplos. O primeiro 

exemplo é a prática de aborto, visto que é tido como crime na legislação brasileira, 

previsto no artigo 126 do Código Penal3, que pode ser cometido por qualquer 

pessoa, inclusive o profissional médico.  

 

Dessa forma, se por exemplo, um médico realiza o aborto de sua 

paciente sem que se trate de uma das circunstâncias excludentes descritas no 

Código Penal, não se tratando de um caso de estupro ou da tentativa de salvar a 

vida da gestante, caberá a este responder pela incidência da tipificação penal 

disposta no predito artigo.  

 

Um segundo exemplo é a elaboração de falso atestado médico, 

previsto no artigo 302 do Código Penal, 4com pena de detenção do médico 

responsável pelo atestado de um mês a um ano, trata-se de crime próprio e 

somente pode ter um médico como agente da conduta criminal.  

 

Cita-se ainda outros exemplos de crimes próprios do profissional 

médico, estes são o auxílio ao suicídio, omissão de socorro à pessoa ferida, 

revelação de segredo profissional sem justa causa, charlatanismo5, entre outros. 

Nesta esfera, o médico discutirá em processo judicial a sua responsabilidade, no 

exercício de sua profissão, por determinada conduta contrária à legislação penal 

brasileira.  

 

Cumpre ainda esclarecer que, nesta esfera, caso a conduta do 

profissional médico incida em algum dos ilícitos penais descritos na legislação 

penal vigente, seja em razão de crime próprio da profissão (tipo penal próprio à 

profissão médica, por exemplo, o crime de violação de segredo profissional), ou 

crime comum, e seja reconhecida a prática de crime, poderá este ser condenado 

 
3 "Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a vida da 

gestante; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, 

quando incapaz, de seu representante legal." 

4 Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: Pena - detenção, de um mês a 

um ano. 

5 Trata-se do crime de inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, nos termos do artigo 283 

do Código Penal, com a pena de detenção de três meses à um ano.  



 

 

a cumprir a pena relativa à tal tipo penal, ou seja, a pena prevista na lei para o 

agente que comete determinado crime.  

 

Importante ressaltar que o profissional médico pode responder por 

crimes na forma dolosa (praticado com a intenção do agente de determinado 

resultado) ou culposa (sem a intenção do resultado), respondendo este de acordo 

com as circunstâncias do crime cometido.  

 

As penas previstas na legislação brasileira podem ser: privativas de 

liberdade, restritivas de direitos ou, em alguns casos, meramente pecuniárias, 

coma a aplicação de uma multa ao infrator.  

 

Por exemplo, no caso do auxílio ao suicídio, previsto no artigo 122 

do Código Penal, a lei brasileira expressamente prevê que aquele que “induzir ou 

instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça” responderá 

pela pena de reclusão, que será de dois a seis anos no caso da consumação do 

suicídio e de um a três anos no caso da tentativa que resulte em lesão corporal 

de natureza grave.  

 

A esfera administrativa não envolve o Poder Judiciário, de forma que 

esta é discutida junto às instituições públicas nos casos de apuração de 

responsabilidade de um médico servidor público, ou seja, aquele que é empregado 

de uma administração estatal e possui o vínculo de trabalho com a União, Distrito 

Federal, estados ou os municípios do Brasil. 

 

Consoante o Código Penal, em seu artigo 327, considera o 

funcionário como público, quando “embora transitoriamente ou sem remuneração, 

exerce cargo, emprego ou função pública.” 

 

Quanto ao médico servidor público, este terá sua responsabilidade 

apurada mediante a instauração de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, em ocorrerá a investigação administrativa do servidor para verificar 

se este praticou alguma irregularidade perante à administração pública. 

 

Caso apurada sua responsabilidade, poderá ser aplicada penalidade 

de advertência ou suspensão do servidor de até 30 dias das atividades deste como 

médico servidor, ou ainda, poderá ensejar na instauração de processo disciplinar 

em que há a abertura de inquérito administrativo, sendo cabível a apresentação 

da defesa do servidor, havendo o julgamento deste.  

 

Sendo reconhecida a responsabilidade deste em processo 

administrativo, conforme a Lei 8.112/1990, que institui o Regime jurídico dos 



 

 

servidores da administração federal, serão cabíveis às penalidades suspensão e 

advertência do servidor, bem como, ainda sendo possível as penalidades de 

demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em 

comissão.  

 

Por fim, quanto à esfera administrativa-ética, esta ocorre junto aos 

órgãos de classe, como o CREMESP e o CFM, em que será apurada possível 

infração ética do profissional médico às Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina e o Código de ética médica. Tal investigação terá início por denúncia de 

algum paciente ou pode ainda esta ser instaurada de ofício, pelo próprio 

Conselho, sendo possível a defesa técnica do profissional médico.  

 

Havendo a abertura de processo ético profissional pelo respectivo 

Conselho, o médico poderá incorrer nas sanções disciplinares previstas no artigo 

22 da Lei nº 3.268/57, que se tratam de: “a) advertência confidencial em aviso 

reservado; b) censura confidencial em aviso reservado; c) censura pública em 

publicação oficial; d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; e) 

cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal.” Ressalta-

se que tais sanções são apuradas independentemente das esferas criminal e cível.  

 

II.II  Responsabilidade das Instituições de Saúde Privada 

 

No tocante à responsabilidade civil das clínicas e hospitais, quando se 

trate de pessoa jurídica de direito privado, terão sua responsabilidade civil baseada 

no artgio14 do Código de Defesa do Consumidor que determina que “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

 

Cumpre frisar que a responsabilidade civil das instituições privadas é 

considerada como objetiva, logo, não há a necessidade da comprovação da culpa do 

hospital ou clínica privada pela vítima, visto que este trata-se do fornecedor do 

serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a existência de 

dano e nexo de causalidade 

 

Dessa forma, independentemente da comprovação da culpa do dano 

sofrido, a instituição de saúde responderá pela prestação de seus serviços e pela falha 

médica dos profissionais médicos que possuam vínculo com a instituição, de forma 

que caso um dos profissionais médicos contratados pela instituição cause um dano 

à um de seus pacientes, caberá ao médico e à instituição reparar o dano causado.  

 



 

 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal entende em sua Súmula 341 

pela presunção da culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo de empregado ou 

preposto, ou seja, apurando a culpa de profissional médico pertencente ao quadro de 

funcionários da instituição de saúde, o hospital ou clínica também poderá ser 

condenado ao pagamento da condenação em reparação dos danos causados ao 

paciente, responsabilidade esta que é chamada juridicamente de “solidária”.  

 

II.III Responsabilidade Civil do Anestesiologista  

 

  Especificamente com relação à responsabilidade civil do 

anestesiologista, diante da grande importância deste profissional aos procedimentos 

e cirurgias, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 2.174/2017, que 

dispõe sobre a prática de ato anestésico em observância à redução de possíveis riscos 

e de diversas cautelas necessárias à execução da anestesia.  

 

Dentre suas disposições, a Resolução determina a necessidade da 

realização de consulta pré-anestésica, da elaboração de Termo de Consentimento 

Livre, esclarecido e informado sobre o tratamento a ser empregado no paciente e, 

também, da elaboração de ficha anestésica, para registro das informações relevantes 

para a continuidade do atendimento do paciente em sala de recuperação pós-

anestésica.  

 

Quanto à responsabilidade, nos termos do artigo 2º da Resolução CFM 

n.º 2.174/2017, “é responsabilidade do diretor técnico da instituição, nos termos da 

Resolução CFM nº 2.147/2016, assegurar as condições mínimas para a realização da 

anestesia com segurança, as quais devem ser definidas previamente entre: o médico 

anestesista responsável, o serviço de anestesia e o diretor técnico da instituição 

hospitalar” 

 

No artigo 3º da referida resolução ainda há a previsão das condições 

mínimas de segurança para a prática da anestesia, quais são: “I - Monitorização do 

paciente, incluindo: a) Determinação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos; b) 

Determinação contínua do ritmo cardíaco por meio de cardioscopia; e c) Determinação 

da temperatura e dos meios para assegurar a normotermia, em procedimentos com 

duração superior a 60 (sessenta) minutos e, nas condições de alto risco, 

independentemente do tempo do procedimento (prematuros, recém-nascidos, história 

anterior ou risco de hipertermia maligna e síndromes neurolépticas). II - Monitorização 

contínua da saturação da hemoglobina por meio de oximetria de pulso; III - 

Monitorização contínua da ventilação, incluindo os teores de gás carbônico exalados, 

monitorados por capnógrafo, nas seguintes situações: anestesia sob via aérea artificial 

(como intubação traqueal, brônquica ou dispositivo supraglótico) e/ou ventilação 

artificial e/ou exposição a agentes capazes de desencadear hipertermia maligna; e IV 



 

 

- Equipamentos obrigatórios (ANEXO VI), instrumental e materiais (ANEXO VIII) e 

fármacos (ANEXO IX) que permitam a realização de qualquer ato anestésico com 

segurança, assim como a realização de procedimentos técnicos da equipe voltados à 

reanimação cardiorrespiratória.” 

 

Assim, cabe ao diretor técnico da instituição de saúde assegurar as 

condições técnicas para a prática da anestesia, de forma a reduzir possíveis riscos 

e garantir a segurança do ato anestésico.  

 

Nos casos em que haja a escolha do médico anestesista pelo cirurgião 

chefe, entende o Superior Tribunal de Justiça que no eventual caso de erro 

médico por imperícia do médico anestesiologista, caberá também ao cirurgião 

chefe responder por possíveis danos ocorridos em procedimento ou cirurgia, visto 

que como chefe, deverá este responder pelas pessoas escolhidas à sua equipe 

médica.  

 

III. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO 

 

III.I Introdução 

 

Em razão da crescente judicialização da saúde, surgiu uma 

modalidade de seguro à responsabilidade civil própria ao exercício da profissão 

médica, denominada de “seguro de responsabilidade civil profissional médico”, 

com coberturas que atendem as necessidades específicas de tais profissionais no 

exercício de suas funções.  

 

Como a própria nomenclatura evidencia, a cobertura securitária 

restringe-se à esfera civil de responsabilidade médica, auxiliando o médico a se 

proteger das consequências adversas dos litígios judiciais e assegurando seu 

patrimônio e reputação.  

 

III.II Da finalidade do Seguro  

 

O seguro de responsabilidade civil tem como finalidade a cobertura, 

até o limite máximo da importância segurada, de prejuízos resultantes da conduta 

culposa, reparando eventuais danos morais, materiais ou estéticos causados à 

outrem de forma involuntária ou acidentária. Terá a seguradora o encargo de 

pagar as perdas financeiras decorrentes de qualquer ato danoso praticado pelo 

profissional médico no exercício de sua profissão.  

 

Assim, de forma a esclarecer tal possibilidade de ocorrência, diante 

do acionamento judicial do profissional médico de reclamação feita por terceiro 



 

 

sobre o serviço prestado pelo médico, caberá ao seguro cobrir todos os gastos 

necessários à defesa da reclamação feita  

 

Caberá ao seguro garantir ao segurado o reembolso ou mesmo o 

pagamento dos custos que o profissional médico tiver com o processo judicial ou 

administrativo, como custas processuais, honorários advocatícios, custas 

judiciais, custas periciais (incluindo-se aqui o laudo pericial elaborado por 

expert), despesas emergenciais, eventual acordo firmado no processo judicial, ou 

a sua condenação à reparação pecuniária pelo dano resultante do erro ou 

irregularidade no exercício de sua profissão.  

 

Desta forma, visando evitar que as despesas relativas à processo 

judicial e eventual condenação tida judicialmente para indenização ou reparação 

de determinado dano comprometam o patrimônio pessoal do médico, a 

seguradora possui um fundo de reserva constituído e garantirá ao médico 

acionado pelo Poder Judiciário o reembolso e/ou pagamento dos custos 

decorrentes ao processo judicial ajuizado em razão de suposto erro médico ou 

falha profissional do médico durante a vigência da apólice contratada. 

 

Diversas seguradoras oferecem o seguro de responsabilidade civil 

profissional a médicos, contando estas com apólices com coberturas diversas, e 

em muitos casos, oferecendo também a cobertura adicional para necessidades 

especificas do Segurado. 

 

III.III Vantagens e Desvantagens da Contratação de Seguro de 

Responsabilidade Civil Médica  

 

Dentre as vantagens do seguro de responsabilidade civil do médico 

verifica-se que sua contratação assegura uma melhor condição de serviço e 

segurança no trabalho ao profissional, protegendo seu patrimônio pessoal em 

decorrência de sua condenação, sendo a vítima devidamente ressarcida do dano 

causado.  

 

Frisa-se, ainda, que tal contratação também protege o profissional 

de ocasional imputação de erro médico equivocada, como no caso da confusão do 

profissional responsável pelo dano ocasionado ao paciente, ou de dano falsamente 

imputado ao profissional médico, na medida em que reembolsa ou custeia os 

custos com a defesa judicial.  

 

Todavia, dentre as desvantagens, ressalta-se, naturalmente, os 

custos envolvidos com tal contratação, além do fato de que tal modalidade 

incentiva o ajuizamento de litígios judiciais sob o fundamento de erro médico 



 

 

ocasionado, diante da facilidade e agilidade à liquidação do dano que o 

profissional foi condenado a reparar, podendo ensejar no aumento de demandas 

judiciais ajuizadas em face do profissional.  

 

III.IV Da Cobertura Securitária 

 

Ressalta-se que a apólice pode ser contratada individualmente pelo 

profissional médico ou ainda, coletivamente, à médicos de uma mesma instituição 

de saúde, podendo tal seguro cobrir os danos materiais, estéticos e morais que 

forem determinados judicialmente, visto que tais danos podem ser cumulados em 

pedido de condenação em ressarcimento e reparação de danos, consoante 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em súmula 387, que 

dispõe, ser “lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”   

 

Cabe ressaltar que é de suma importância a análise da apólice de 

seguro contratada, visto que há apólices no mercado que preveem a cobertura 

meramente em processos judiciais na esfera cível, e outras que cobrem as esferas 

cível, criminal e ético-administrativa. 

 

Exemplo de tal cobertura na esfera penal, como disposto na apólice 

de uma das seguradoras que oferece tal cobertura, prevê que a Seguradora 

cobrirá “Qualquer medida civil, administrativa ou criminal, contra o segurado, 

inclusive intimações para ser ouvido em declarações e inquérito policial”, prevendo 

esta a cobertura a qualquer demanda judicial criminal que o profissional médico 

seja acionado.  

 

Na referida apólice há ainda a previsão da exclusão de tal cobertura 

nos eventuais casos de Falhas Profissionais resultantes de atos ilícitos dolosos ou 

culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, de forma que nos casos de 

crimes cometidos dolosamente, ou de culpa grave equiparável ao dolo, o segurado 

não terá a cobertura das despesas e gastos relativos ao processo judicial criminal.  

 

Ainda se destaca que em algumas apólices de seguro oferecidas no 

mercado, há a exigência de notificação prévia ou aviso do médico à seguradora 

acerca de fato relevante que possa dar ensejo à reclamação judicial (envio de 

notificação do segurado sob o sinistro ocorrido).  

 

Há também algumas seguradoras que oferecem a possibilidade da 

cobertura especial e adicional ao chefe de equipe, diretor clínico ou diretor técnico 

da instituição de saúde, em decorrência do alto números de demandas ajuizadas 

em face daqueles que exercem a função de chefe, comando ou orientação na área 

da saúde humana. 



 

 

 

Cumpre esclarecer que as seguradoras, nas apólices oferecidas, 

também se diferenciam quanto à retroatividade da cobertura securitária, podendo 

tal retroatividade ser válida a partir do fim da cobertura anterior, ou seja, 

cobrindo reclamações judiciais ocorridas durante a vigência da contratação do 

seguro, ou em alguns casos, podendo ser em data igual ao início da vigência da 

primeira de uma série sucessiva e ininterrupta de apólices de seguro contratadas 

pelo médico, sendo previsto diferentes datas para tal retroatividade dentre as 

apólices oferecidas no mercado.  

 

Por exemplo, a apólice de seguro ofertada por uma das seguradoras 

do mercado, dispõe que a cobertura dos sinistros terá início “em data retroativa 

de cobertura relativa à primeira de uma série de apólices renovadas 

ininterruptamente e o período de vigência da apólice”, cabendo a contratação 

adicional de prazo suplementar à vigência da apólice, de 12 (doze), 24 (vinte e 

quatro) ou 36 (trinta e seis meses). 

 

Nesta apólice em específico, a contratação adicional de prazo 

suplementar deverá ser requerida até 30 (trinta) dias antes do término da vigência 

da apólice, conjuntamente ao pagamento do prêmio adicional, em uma única 

parcela.  

 

Ressalta-se que algumas apólices oferecem a cobertura adicional de 

prazo suplementar para reclamações, mediante o pagamento de prêmio adicional, 

que deverá ser requisitado por escrito até o final do prazo de vigência da cobertura 

do seguro contratado e será no mínimo de 1 (um) ano.  

 

Neste detalhe, cabe a minuciosa leitura da apólice do seguro ofertada 

pela Seguradora, eis que a data base à início da cobertura do seguro é de extrema 

importância, visto que eventual fato gerador ocorrido em período anterior ao 

estabelecido na data de retroatividade prevista em apólice do seguro não haverá 

cobertura pela Seguradora.  

 

Existem algumas apólices que também cobrem o caso específico de 

“Ato do bom samaritano” dentre suas condições gerais, que se trata da atuação 

do médico diante de pedido de socorro ou situação de emergência que este esteja 

presente, mesmo fora do seu horário de expediente e ocasione a reclamação de 

terceiros.  

 

Além de tais diversos apontamentos, nas apólices mais contratadas 

do mercado, também há ainda a possibilidade de cobertura adicional de outras 

situações, como consultoria jurídica e médica; prorrogação de vigência de 



 

 

afastamento do profissional médico, custo de restituição da imagem do médico, 

custos de comparecimento ao tribunal, extensão complementar do prazo de 

retroatividade da cobertura securitária, dentro outras.  

 

Importante pontuar que a cobertura de tal seguro, na maioria das 

apólices principais oferecidas no mercado, se restringe exclusivamente a esfera 

civil de eventual condenação/acordo judicial do profissional médico e as despesas 

processuais do processo judicial, não atingindo a esfera criminal da referida 

condenação, caso esta ocorra, nem mesmo a esfera administrativa e ética, nos 

órgãos de classe, Conselhos Federal e Regionais de Medicina (sindicâncias e/ou 

processos éticos profissionais). 

 

 Há poucas apólices que dão cobertura securitária nas esferas 

criminais e administrativas, que dispõe em apólice de seguro ofertada em 

mercado pela cobertura de “qualquer medida, civil, administrativa ou criminal, contra 

o Segurado, inclusive intimações para ser ouvido em declarações e inquérito policial”.  

 

Destaca-se que tal modalidade de seguro também não exime o 

médico de eventual responsabilidade na esfera criminal decorrente de seus atos 

ou omissões no exercício de sua profissão, ou mesmo de eventuais condenações 

administrativas ou relacionadas à ética profissional, como no caso de penalidade 

de sua conduta perante os órgãos de classe, como o CFM ou o CREMESP, tendo 

em vista que se tratam de responsabilidades pessoais do profissional, e logo, 

intransferíveis, podendo o seguro meramente cobrir as custas processuais e 

administrativas de tais condenações.   

 

Da mesma forma, na maioria das apólices oferecidas no mercado 

também há a previsão de possibilidade de escolha do advogado do médico 

segurado, de forma que o segurado poderá escolher o advogado que preferir para 

defesa da causa e o pagamento ou reembolso dos honorários advocatícios deste, 

quando autorizado pela seguradora, será consoante as condições gerais do seguro 

contratado. Caso não autorizado, não caberá à seguradora contratada o 

reembolso ou pagamento do valor acordado junto com o advogado à título de 

honorários advocatícios.  

 

Quanto ao caso de constatação de culpa grave do médico segurado 

ou, em outras palavras, erro grosseiro, esclarece-se que algumas apólices 

oferecidas no mercado declinam tal cobertura securitária, após avaliação 

realizada pela própria seguradora. 

 

Cumpre ainda esclarecer que em relação às despesas emergenciais, 

a maioria das apólices conhecidas no mercado possuem cobertura, desde que 



 

 

devidamente comprovado pelo segurado que tal despesa foi empreendida em ação 

emergencial para evitar ou ainda minorar danos ocasionados à terceiros. Neste 

ponto, cabe ainda expor que a soma de tais despesas devem se limitar ao teto da 

garantia vigente e fixado em apólice, de forma que os valores excedentes podem 

não ser cobertos pela seguradora.  

 

Há, ainda, apólices que oferecem, adicionalmente à sua cobertura 

geral, a cobertura do seguro a acusações de Calúnia, Injúria e Difamação, crimes 

estes que atingem a reputação de determinado indivíduo, cobrindo a defesa 

processual do médico bem como o pagamento da indenização, caso seja 

necessário. Oferece também a possibilidade da contratação adicional de 

cobertura à acusação de alegada Infecção Hospitalar e danos à reputação da 

prestação do serviço profissional, cobrindo despesas necessárias relativas à 

assessoria de imprensa e reabilitação de imagem.  

 

No eventual caso de reclamação judicial em face o médico segurado 

em época de suspensão, revogação, expiração ou não renovação da licença médica 

deste junto às entidades de classe dos profissionais médicos, pode também 

ocorrer a declinação da cobertura do seguro à tal ato.  

 

IV. Conclusão  

 

Ante o exposto, concluímos que a contratação de modalidade de 

seguro à responsabilidade civil médica deve ser realizada de forma muito 

criteriosa, sopesando, caso a caso, os riscos diante de tantos detalhes dispostos 

nas apólices que podem ensejar na limitação da cobertura do seguro, em muitos 

casos, em pontos que são de extrema relevância ao segurado 

 

Dessa forma, é de extrema necessidade a orientação jurídica para a 

análise e avaliação das apólices de responsabilidade civil do profissional médico 

e de suas respectivas coberturas securitárias, de forma a verificar o que melhor 

convém às necessidades do médico interessado, visando, assim, evitar sustos e 

eventuais prejuízos econômicos e inclusive, contribuindo a manutenção do nome 

e da boa reputação do profissional médico.  

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais a V.Sas. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Flavia Marcella Haddad Taralli de Moraes 


