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ERRO MÉDICO

JURISPRUDÊNCIA:

Na seção de jurisprudência é possível encontrar julga

dos dos tribunais pátrios (estaduais, federais e superiores) 

que poderão servir de base para o desenvolvimento de teses 

voltadas à defesa das instituições de saúde. Também tem o 

* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 

propósito de apresentar as orientações jurisprudenciais mais 

recentes e relevantes, oportunizando que a atuação interna 

dos profissionais que auxiliam as entidades de saúde esteja 

pautada na posição judicial mais atualizada.

 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO- 
H O S P I TA L A R  -  PA R T O  N O R M A L ,  S E M 
INTERCORRÊNCIAS - QUADRO DE SEPTICEMIA 
CONSTATADO NO RECÉM- NASCIDO NO DIA 
S E G U I N T E  A O  N A S C I M E N T O  - 
ENCAMINHAMENTO À UTI NEONATAL - CRIANÇA 
A C O M E T I D A D E  S E Q U E L A S  C E R E B R A I S 
IRREVERSÍVEIS - INFECÇÃO DECORRENTE DO 
MEIO HOSPITALAR NÃO CONSTATADA - NEXO DE 
C A U S A L I D A D E  E N T R E  A C O N D U TA D O S 
R E Q U E R I D O S  E  O S  D A N O S  N A R R A D O S 
INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O 
HOSPITAL OU SEUS PREPOSTOS TENHAM DADO 
CAUSA AO EVENTO DANOSO - REQUISITOS 
ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR NÃO 
CONSTATADOS - CULPA DOS RÉUS - NÃO 
E V I D E N C I A Ç Ã O  -  R E Q U I S I T O S  D A 
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS - 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE - REFORMA - RECURSO 
PROVIDO,  COM INVERSÃO DO ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA.
Trata-se de ação condenatória de reparação de danos, com 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela movida por 
XXX contra Hospital e Médico, visando obter indenização 
por danos materiais e morais, e o pagamento de pensão 
mensal vitalícia. Alegam os requerentes, em essência, que 
em abril de 1999 conceberam o primeiro filho 
(Requerente). Revelaram que a genitora passou a ser 
atendida no Hospital, o qual pertence ao médico. Segundo 
os autores os médicos que então prestavam serviços 
na referida casa hospitalar incorreram em erros 
procedimentais, assim como, negligenciaram a requerente 
genitora, remarcando a data do parto para o dia 1º de 
janeiro de 2000, quando a previsão de nascimento era entre 
os dias 25 e 27 de dezembro de 1999. Assim, na data do 
parto, o segundo requerido teria chegado tardiamente 
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que deverão ser apresentados os respectivos comprovantes 

de pagamentos, descontados os valores já pagos após a 

concessão da tutela antecipada;

 b) a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, no 

importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos 

monetariamente pela média do INPC/IGPDI desde esta 

data, e acrescidos de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês 

desde o evento danoso (nascimento) até a entrada em 

vigência do Código Civil de 2002 (13/01/2003) e a partir 

deste até o efetivo pagamento à taxa de 1% ao mês;

c) condenar os réus a pagar aos autores pensão mensal no 

valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional, 

acrescido do 13º salário, devido desde a data que a vítima, 

se viva fosse, completasse 14 anos até 25 anos, e a partir 

daí, reduzido para 1/3 do salário até que a vítima viesse a 

completar 65 anos;

d) determino a constituição de capital para garantir o 

adimplemento da pensão nos termos do artigo 475-Q do 

CPC, mas somente na época de liquidação".

Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% 

sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignados, Médico e Hospital interpuseram recurso de 

Apelação (fls. 658/675), alegando que o tratamento 

oferecido à parturiente foi o mais recomendado e seguiu os 

métodos tradicionais da doutrina médica. Os danos 

percebidos foram decorrentes da paralisia cerebral 

oriundas de complicações imprevisíveis do pós-parto.

Afirmam que o laudo pericial acostado aos autos, 

demonstra cabalmente a impossibilidade de conectar a 

atuação do médico apelante com o evento ocorrido, não 

restando caracterizado o nexo de causalidade.

Sustentam que, ainda que se verifique que as complicações 

tiveram início logo após o parto, não se pode 

automaticamente responsabilizar aqueles que estavam 

encarregados do procedimento médico. Logo, como nos 

autos não se demonstrou o nexo de causalidade, nem se 

ao hospital, não acompanhando a requerente nos 

momentos que antecederam a expulsão do feto do útero. 

Devido a tais equívocos, sustentam os requerentes que o 

menor apresentou sofrimento fetal terminal com 

importante edema cerebral, o que lhe tolheu o regular 

desenvolvimento, causando-lhe deficiências físicas e 

mentais. Em razão disso, aduzem os requerentes, tiveram 

dispêndios com os tratamentos destinados ao menor na 

cidade de Pato Branco/PR, e também abalos de ordem 

moral.

Recebeu-se a inicial e determinou-se a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida (fls. 34/35).

Citaram-se os requeridos (fls. 41) para apresentar resposta.

(...)

Apresentaram os requeridos, outrossim, resposta na 

modalidade contestação (fls. 64/85). Alegaram os 

requeridos, sucintamente, que não existem provas sobre a 

negligência da imprudência por parte dos réus, tampouco 

quanto aos prepostos da casa hospitalar. Salientaram que a 

obrigação dos médicos é de meio, e não de resultado, assim 

como, que não existem elementos probatórios aptos a 

demonstrar que os problemas do infante advieram do 

parto.

Asseveraram a impossibilidade de cumulação dos pedidos 

de indenização por danos morais e materiais. E por fim, 

ventilaram que o quantum indenizatório postulado é 

excessivo.

(...)

Concluída a instrução, sobreveio a r. sentença que julgou 

procedentes os pedidos dos autos n. 215 e 429, para 

condenar os réus solidariamente: 

«a) a ressarcir aos autores por todos os gastos com 

médicos, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 

ocupacional, exames, medicação, intervenções cirúrgicas 

e funeral, corrigidas pelo INPC, desde o desembolso, com 

juros de mora a partir da citação, cujo montante deverá ser 

apurado em liquidação de sentença por artigos, ocasião em 
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vinculou a conduta dos Apelantes à causa do fato danoso, é 

inviável a sua responsabilização.

Na hipótese de manutenção da sentença, requerem a 

minoração da condenação a título de danos morais, fixada 

na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 

50.000,00 (cinquenta mil  eais), a ser dividido entre os 

Apelados.

Contrarrazões (fls. 684/697), pela manutenção da 

sentença.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e 

extrínsecos, impõe-se o conhecimento do recurso.

Antes de analisar os elementos de prova dos autos, todavia, 

algumas considerações sobre o tema merecem ser tecidas.

É sabido que a obrigação que o médico assume frente ao 

paciente é uma obrigação de "meio" e não de "resultado", 

uma vez que nenhum médico pode garantir a cura, mas sim 

que usará de todos os meios técnicos indispensáveis, 

atuando com zelo e diligência.

 

Bem por isto a responsabilidade do médico é subjetiva, a 

teor do artigo 14, parágrafo 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo quatro os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e o dano experimentado 

pela vítima. Ausente qualquer um destes pressupostos, 

afasta-se o dever de indenizar.

Por conseguinte, ao prejudicado incumbe a prova de que o 

médico agiu com culpa, em quaisquer de suas modalidades 

- imprudência, negligência ou imperícia -, com exceção de 

casos em que foi deferida a inversão do ônus da prova, 

quando, então, incumbe ao médico provar ter agido de 

acordo com as regras da medicina, tomando todas as 

cautelas cabíveis para o sucesso do tratamento dispensado 

ao paciente. 

Aqui, necessário se faz reproduzir as palavras do insigne 

doutrinador José de Aguiar Dias, quando discorre sobre as 

normas para a apuração da responsabilidade do médico:

"Do fato de ser o contrato de tratamento médico uma
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dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança 

que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de 

novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa."

A responsabilidade civil do hospital, pois, é de ordem 

objetiva, nos termos do supracitado dispositivo legal, pelas 

atividades única e exclusivamente relacionadas com o 

estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, 

aquelas que digam respeito à estada do paciente 

(internação), instalações, limpeza, equipamentos e 

serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), 

cumprindo investigar se o serviço prestado pela entidade 

hospitalar foi defeituoso ou não.

Nesse passo, a configuração dos elementos nexo causal e 

dano geram o dever de indenizar, sendo as excludentes de 

responsabilidade possíveis para o caso em comento 

(inexistência de defeito no serviço e culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro).

Na dicção de Sérgio Cavalieri Filho "os estabelecimentos 

hospitalares são fornecedores de serviços e, como tais, 

respondem objetivamente pelos danos causados aos seus 

pacientes. Esta responsabilidade, como se constata da 

leitura do próprio texto legal, , tem por fundamento

obrigação de meio e não de resultado, decorre, como 

vimos, que ao prejudicado incumbe a prova de que o 

profissional agiu com culpa. Na apuração dessa 

responsabilidade há que atender a estas normas: a) a prova 

pode ser feita por testemunhas, quando não haja questão 

técnica a elucidar; caso contrário, será incivil admiti-la, 

dada a ignorância da testemunha leiga com relação aos 

assuntos médicos. Por outro lado, sendo a perícia o 

caminho naturalmente indicado ao julgador, é necessário 

que se encare esse meio de prova prudentemente, atenta a 

possibilidade de opinar o perito, por espírito de classe, 

favoravelmente ao colega em falta; b) indispensável 

estabelecer a relação de causa e efeito entre o dano e a falta 

do médico que acarreta a responsabilidade ainda quando o 

nexo  de  causa l idade  se j a  med ia to . "  ( in  "Da 

Responsabilidade Civil", Forense, 10ª ed, p. 256).

Ressalte-se que o julgador não deve, nem pode, entrar em 

apreciações de ordem técnica, quanto aos métodos 

científicos que, por sua natureza, sejam passíveis de 

dúvidas e discussões.

Como se vê, para que subsista a obrigação de indenizar, 

não é bastante que o agente tenha cometido um "erro de 

conduta", seja por ação ou por omissão, sendo necessário 

que se estabeleça uma relação de causalidade entre a 

antijuridicidade da ação do médico e o dano causado, ou, 

na expressão de Demogue, "é preciso esteja certo que, sem 

este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que 

uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que 

sem esta contravenção, o dano não ocorreria" (Traité des 

Obligations em Général", vol IV, n. 66).

Além disso, muito se discute sobre a natureza da 

responsabilidade dos nosocômios e assemelhados. 

Vale lembrar, mais uma vez, que na qualidade de 

prestadores de serviços, é aplicável ao estudo da sua 

responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, em 

especial o artigo 14:

"Art .  14.  O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação
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o fato gerador do serviço, que, fornecido ao mercado, vem 

dar causa a um acidente de consumo.

O serviço é defeituoso quando, diz o artigo § 1º do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, não oferece a 

segurança necessária que o consumidor do produto pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a 

época em que foi  fornecido" .  ("Programa de 

Responsabilidade Civil", 4ª edição, Malheiros, São Paulo, 

2003, p.380).

Ainda, "a responsabilidade dos hospitais em face de seus 

pacientes, internos ou não, é contratual. Como mostra José 

de Aguiar Dias, trata-se de obrigação semelhante à dos 

hoteleiros, pois 'na realidade, essa obrigação participa do 

caráter das duas responsabilidades com que se identifica, 

isto é, tanto compreende deveres de assistência médica, 

como de hospedagem, cada qual na medida e proporção em 

que respondem, isoladamente, os respectivos agentes'.

E prossegue: 'Assim, para dar exemplo expressivo, a 

direção de um hospital é responsável pelos danos 

decorrentes de ter o médico do estabelecimento deixado, 

por vários dias, de verificar o estado de um cliente aí 

internado, do que resultou agravação do seu estado e 

anquilose da perna, por ter ficado na mesma posição por 

tempo prolongado. Não procede a defesa fundada em que 

se trata de erro técnico, que a direção do hospital não pode 

impedir, nem mesmo criticar, porque o caso é de 

negligência, cujas conseqüências ela poderia evitar, se 

empregasse fiscalização mais severa. Admitido o doente 

como contribuinte, forma-se entre ele e o hospital um 

contrato, que impõe ao último a obrigação de assegurar ao 

primeiro, na medida da estipulação, as visitas, atenções e 

cuidados reclamados pelo seu estado.’

A questão mais polêmica que surge é a que pertine à 

seguinte indagação: quando a responsabilidade deve ser 

carreada ao médico, pessoalmente, e quando deve atribuí-

la ao hospital?
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óbito, ficando assim prejudicado estabelecer nexo causal 

entre a atuação do Médico e a trágica evolução do menor " 

(fls. 480).

A testemunha ouvida em audiência, Dr. xxxx, que também 

fazia o tratamento pré-natal em âmbito particular da 

genitora, disse que a "gravidez foi normal, sem alteração 

nenhuma...não lembra de nada de nenhuma patologia 

significativa".

Porém esta testemunha não estava presente no momento do 

parto, nada podendo acrescentar sobre o que teria ocorrido 

na oportunidade.

Resta, no entanto, perquirir a causa da infecção que 

acometeu o recém-nascido, ou seja, se ele foi - ou não - 

acometido por infecção de origem hospitalar, a autorizar a 

responsabilização do requerido.

Tal prova - contaminação do recém-nascido decorrente da 

internação hospitalar - competia aos autores que, no 

entanto, não se desincumbiram do ônus imposto pelo 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

A data provável do parto, constante na Carteira de Pré-

Natal de Ana Paula seria o dia 08/01/2000 (fls. 25). O 

menor nasceu no tempo previsto, na data de 01/01/2000 às 

15h:30min (fl. 250), por meio de parto normal, sem 

intercorrências.

Conforme prontuários médicos de fls. 250/250v., somente 

no dia seguinte, 02/02/2000 às 13:00 horas o recém 

nascido apresentou febre e convulsões,  sendo 

imediatamente encaminhado ao CTI do Hospital xxxx de 

Pato Branco.

O recém-nascido exibiu bom estado de saúde até o dia 

seguinte ao seu nascimento, e deu entrada no Hospital 

xxxx de Pato Branco apresentando quadro de "septicemia" 

(fl. 265), sendo internado imediatamente na CTI neonatal, 

com "risco iminente de vida", e já nesse momento, iniciou-

se a sua medicação com antibióticos.

Recebeu alta do CTI no dia 05/02/2000 (fls. 353).

Não há dúvidas de que a enfermidade que acometeu

A nós parece que se deve examinar primeiro se o médico é 

contratado do hospital, de modo a ser considerado como 

seu preposto.

Se tal ocorrer, aplica-se a surrada e vetusta regra de que o 

patrão responde pelos atos de seus empregados, serviçais 

ou prepostos". (Rui Stoco, 'Responsabilidade Civil', 4ª ed., 

São Paulo: RT, 1999, p. 393).

Feitas as ponderações acima e trazendo tais ensinamentos 

para o caso concreto, impende destacar que, da análise dos 

elementos probatórios do feito, não se vislumbra qualquer 

responsabilidade do médico obstetra pelo evento danoso.

A conclusão do laudo pericial de fls. 399/400 foi no 

seguinte sentido: "acreditamos ter ocorrido interferências 

no parto e pós parto imediato, fatos não relatados no 

prontuário do Hospital, para que o RN da genitora 

apresentasse severo comprometimento do cérebro, 

conforme exames realizados no Hospital de Pato Branco e 

tais comprometimentos levaram ao RN ter sequelas 

irreversíveis, de retardo severo de desenvolvimento neuro 

psicomotor" (sem grifos no original).

Insatisfeito com o resultado empírico do lacônico laudo 

pericial apresentado, o eminente Juiz determinou a 

intimação do sr. Perito para completá-lo, respondendo os 

quesitos (fls. 425) e, em resposta este consignou que "mais 

nada tenho a acrescentar" (fls. 432).

Diante  disso,  vis to  que a  matér ia  não res tou 

suficientemente esclarecida, foi determinada a realização 

de nova perícia (fls. 433), cuja análise foi a seguinte:

"Examinando o prontuário do Hospital, com prescrição 

médica a partir das 6:15h do dia 01/01/200 (429 fl. 250) e o 

partograma (429 fl. 252), não se encontra indício de 

sofrimento fetal ou alteração do RN, no pós parto imediato, 

sugestivas de trauma ou anóxia (Apgar 7 e 9), que 

poderiam ser a causa da evolução desfavorável".

A conclusão do laudo foi a seguinte: "Não é possível firmar 

"sofrimento fetal terminal" como causa única e exclusiva 

para o quadro de paralisia cerebral grave e consequente 
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o neonato deixou sequelas graves, facilmente constatáveis 

pelas fotografias de fls. 127/134 dos autos n. 215/2006, que 

demonstram as condições/limitações do menor.

Nada há nos autos, contudo, que demonstre se tratar a 

moléstia desencadeadora dos danos de infecção hospitalar 

ou que a contaminação decorreu de causa exógena ao 

ambiente hospitalar, em razão da exposição do feto aos 

germes existentes no próprio corpo materno, após o 

rompimento da bolsa. Não há provas também de que houve 

sofrimento fetal ou demora na realização do parto.

O menor não nasceu prematuramente, não houveram 

intercorrências durante o parto e somente no dia seguinte 

ao nascimento seu estado se agravou.

E, cumpre destacar que o sr. Perito concluiu que "não é 

possível firmar "sofrimento fetal terminal", como causa 

única e exclusiva para o quadro de paralisia cerebral grave 

e consequente óbito, ficando assim prejudicado estabelecer 

nexo causal entre a atuação do Médico e a trágica evolução 

do menor " (fls. 450).

Some-se a isso que a criança passou a apresentar sintomas 

de infecção por bactéria já no segundo dia de vida, 

indicativo de contaminação por germe presente no próprio 

organismo materno, como se extrai dos ensinamentos 

constantes do artigo "Sepse neonatal: diagnóstico e 

tratamento", publicado no Jornal de Pediatria 0021-

7557/99/75- Supl.1/S57 (fls. 427/432):

"A sepse neonatal precoce ocorre nos primeiros seis dias de 

vida, relacionada diretamente a fatores maternos 

gestacionais e periparto, o comprometimento é 

multissistêmico, e o germe, quando identificável, é do trato 

genital materno. A sepse neonatal tardia, por sua vez, é 

relacionada à germe hospitalar, ocorrendo após seis dias de 

vida".

Por tais motivos, não há que se falar em falha no 

tratamento, erro no diagnóstico ou na prevenção de 

infecções pelo nosocômio, capaz de autorizar a 

responsabilização dos requeridos pelos danos narrados na 

exordial.

Nessa seara, inexiste comprovação de erro médico ou falha 

no tratamento ou negligência no desenvolvimento da 

atividade, capaz de gerar o dever de reparação.

Some-se a isso que para a apreciação da culpa médica "três 

fatores seriam de extrema relevância, a saber: por 

primeiro: não esperar, ou exigir que um médico, radicado 

no interior, tenha o mesmo conhecimento, o mesmo 

desempenho e se utilize das mesmas técnicas e práticas 

sofisticadas, que seriam exigíveis de um seu colega que - 

vivendo em grande centro urbano - pode dispor de 

moderno e completo aparato hospitalar.

Por segundo, o diagnóstico é obtido, inicialmente, de uma 

forma genérica. Destarte, o erro de diagnóstico não pode 

constituir em culpa, a não ser que se trate de erro de 

diagnóstico grosseiro ou crasso, isto porque, apenas uma 

pequena porcentagem da etiologia das doenças é 

conhecida. Mais ainda: um mesmo sintoma pode estar 

ligado a várias doenças, propiciando, assim, a 

possibilidade de ocorrer um falso primeiro diagnóstico. 

Entendemos que agiria o médico com culpa se, 

acompanhando o caso de seu paciente, e constatando que o 

tratamento não estava adequado, visto não surtir os 

resultados de melhora esperados, continuasse a insistir no 

mesmo. Ele teria, então de mudar sua conduta, pedindo 

novos exames e partindo para uma outra linha de 

tratamento. Do que se conclui que erro de diagnóstico não 

enseja culpa, mas erro de conduta, sim.

Por terceiro, uma situação de emergência é uma atenuante 

de um certo valor, podendo modificar a avaliação de uma 

presumida culpa. Portanto, é completamente diversa a 

posição do médico que teve tempo para refletir sobre o 

problema de seu paciente e, ainda assim, vem a cometer um 

erro, daquele que o comete ao atender um acidentado com 

grave hemorragia ou com uma parada respiratória ou, 

ainda, qualquer outra situação emergencial." (sem 

destaque no original - Hildegard Taggesell Giostri. In 

"Erro Médico à Luz da Jurisprudência Comentada. 2ª 

edição. Juruá)
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ANTE A CULPA DE SEU PROFISSIONAL; 3) MÉDICO 

- ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO - CULPA 

SUBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

APLICÁVEL - 4) ACÓRDÃO QUE RECONHECE 

CULPA DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA - 

IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR ESTE 

T R I B U N A L -  S Ú M U L A 7 / S T J .  ( . . . )  2 . -  A 

responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade 

de seu profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que 

dispensada demonstração da culpa do hospital 

relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de 

médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. 

(...) 5.- Recurso Especial do hospital improvido." (STJ. 

RESP 696284/RJ. 2004/0144963-1. 3ª Turma. Relator 

Sidnei Beneti.J: 03.12.2009. DJ: 18.12.2009).

"APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO. APELAÇÃO 

01 - APELANTE QUE NÃO ERA MÉDICO DA 

AUTORA - REALIZAVA PLANTÃO EM OUTRA 

L O C A L I D A D E  E  F O I  C H A M A D O  PA R A 

ACOMPANHAR A AUTORA - PROCEDIMENTO 

ADOTADO PELO APELANTE CORRETO PARA O 

CASO -  AUSÊNCIA DE ATO CULPOSO DO 

APELANTE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - 

RECURSO PROVIDO.APELAÇÃO 02 - AUSÊNCIA 

DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL - PARTO 

Q U E  O C O R R E U  S E M  A  P R E S E N Ç A  D E 

PROFISSIONAL QUALIFICADO - PROVA PERICIAL - 

PRESENÇA DE MÉDICO NA SALA DE PARTO NÃO 

D I M I N U I R I A O  N Ú M E R O  D E  F R AT U R A S 

OCORRIDAS NO RECÉM- NATO -  PORÉM 

PODERIAM TER SIDO DIAGNOSTICADAS DE 

IMEDIATO MINIMIZANDO O SOFRIMENTO DO 

MESMO - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL É 

OBJETIVA - HOSPITAL RESPONDE PELOS DANOS 

CAUSADOS AOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE 

DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SEUS 

S E RV I Ç O S  I N D E P E N D E N T E  D E  C U L PA

De fato, não se evidencia o necessário nexo de causalidade 

entre o atendimento médico-hospitalar prestado e os danos 

alegados exordial.

Muito pelo contrário, observa-se que o paciente, diante do 

quadro de saúde gravíssimo apresentado, cuja 

contaminação não se comprovou, em nenhum momento 

deixou de ser assistido e todas as condutas médicas 

adotadas na oportunidade foram certas e condizentes com 

o seu quadro clínico.

Conclui-se, portanto, após estudo detido das provas 

colacionadas aos autos, que não restou comprovado o nexo 

de causalidade essencial à configuração do dever de 

indenizar.Ressalte-se, novamente, quanto às entidades 

hospitalares, ser cediço que essas, sem exceção, 

respondem independentemente do elemento culpa, com 

amparo na legislação consumerista.

Clínicas, hospitais, sanatórios, nosocômios e congêneres 

respondem objetivamente pelos danos causados a seus 

pacientes, relativos aos serviços hospitalares (art. 14, do 

Código de Defesa de Consumidor).

Vale dizer, basta ao lesado comprovar o dano e o nexo 

causal para que nasça o direito a reparação, cabendo, nessa 

órbita, à entidade hospitalar refutar a ocorrência de tais 

elementos, ou, então, apontar a existência de causa 

excludente de responsabilidade, lembrando- se, contudo, 

que a ela pertence tal ônus (art. 14º, §3º, do CDC).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE 

CIVIL -HOSPITAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

ERRO DE DIAGNÓSTICO DE SEU PLANTONISTA - 

OMISSÃO DE DILIGÊNCIA DO ATENDENTE - 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

C O N S U M I D O R ;  2 )  H O S P I T A L  - 

RESPONSABILIDADE - CULPA DE PLANTONISTA 

ATENDENTE, INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL  

NOVEMBRO, 2014
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- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - 

Q U A N T U M  I N D E N I Z AT Ó R I O  F I X A D O  D E 

MANEIRA APELAÇÃO DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - NECESSIDADE - PROVIMENTO 

PARCIAL" (TJPR - Acórdão nº 23773 - 8ª CC. Relator 

Des. João Domingos Küster Puppi. DJ: 09/11/10).

Entretanto, ainda que se aplique ao caso em tela a 

responsabilidade objetiva, frise-se que o nexo de 

causalidade entre qualquer atitude do Hospital e o evento 

danoso narrado na inicial não restou evidenciado a 

contento, na medida em que inexiste nos autos qualquer 

indicativo de que ocorreu alguma falha da prestação do 

serviço (infecção hospitalar).

Rui Stoco preleciona:

"É necessário, além da ocorrência dos dois elementos 

precedentes, que se estabeleça uma relação de causalidade 

entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz 

expressão de René Demogue, `é preciso esteja certo que, 

sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta 

que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso 

que sem essa contravenção, o dano ocorreria' (Traité des 

Obligations em general, v. 4, n. 66).

O nexo causal se trona indispensável, sendo fundamental 

que o dano tenha sido causado pela culpa do sujeito. 

Dessarte, antes mesmo de verificar se o agente do fato sob 

análise agiu com culpa, tem-se como, antecedente lógico, 

que examinar se foi ele quem deu causa ao resultado". 

(Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e 

jurisprudência. 7ª Edição. São Paulo: RT, 2007, p. 151).

O Desembargador Miguel Kfouri Neto, sobre o nexo de 

causalidade, ensina:

"Deve haver uma relação entre a ação ou omissão culposa 

do agente e o dano à vítima (...). O laço causal deve ser 

demonstrado às claras, atando as duas pontas que 

conduzem à responsabilidade. Se a vítima sofre o dano, 

mas não se evidencia o liame de causalidade com o 

comportamento do réu, improcedente será o pleito

indenizatório" (Responsabilidade Civil do Médico. 6ª ed. 

rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 107).

Insta salientar, portanto, que as provas produzidas nos 

autos não são seguras para atestar que houve 

responsabilidade do Hospital pelos danos suportados pela 

criança.

Sobre o tema:

"RESPONSABILIDADE CIVIL .  MORTE DE 

PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA 

APÓS SER SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. 

C I R U R G I A Q U E  A P R E S E N TA R I S C O S  E 

C O M P L I C A Ç Õ E S  I N E R E N T E S  A O 

PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO 

HOSPITAL DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DA 

FA L H A  N A  P R E S TA Ç Ã O  D O  S E RV I Ç O .

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ALEGADA MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, O QUE 

AFASTA O NEXO DE CAUSALIDADE QUE 

AUTORIZARIA A REPARAÇÃO CIVIL. CONCLUSÃO 

DO LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA 

DO HOSPITAL E AS COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 

QUE LEVARAM A PACIENTE A ÓBITO. FALHA NA 

P R E S TA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O  H O S P I TA L A R  

AFASTADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

I N D E N I Z A R .  R E C U R S O  A Q U E  S E  N E G A 

PROVIMENTO" (TJPR - Acórdão nº 19008 - Apelação 

Cível nº 604224-8 - 9ª Câmara Cível - Rel. Des. Francisco 

Luiz Macedo Junior - j. 12/11/2009 - DJ 07/12/2009).

Desta feita, não há que se falar em procedência da 

pretensão inicial, merecendo ser reformada a r. sentença, a 

fim de serem julgadas improcedentes as presentes ações 

(autos n. 429/2000 e 215/2006). Por fim, a solução 

conferida à lide impõe a inversão do ônus da sucumbência,
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Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho 

Médico.

Relatório.

O B ajuizou "ação cominatória, com pedido de tutela 

antecipada" em desfavor de UNIMED REGIONAL. 

Requestou liminarmente a concessão de tutela antecipada 

para determinar à ré a obrigação de custear procedimento 

cirúrgico no Hospital Nove de Julho, localizado em São 

Paulo (SP). Além disso, requereu: "c) a confirmação da 

tutela antecipada e a procedência do pedido para o 

reconhecimento definitivo do direito do autor à cobertura 

securitária pleiteada, condenando a ré ao pagamento dos 

danos morais suportados pelo autor, a serem arbitrados 

judicialmente,  segundo os cri térios legais;  d) 

subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do 

pedido principal, requer-se a condenação da ré ao 

ressarcimento integral dos valores a serem despendidos 

pelo autor com o procedimento cirúrgico, internação 

hospitalar e todo o tratamento médico prescrito, segundo a 

cobertura contratual". Juntou documentos.

Em sede liminar, o juízo a quo deferiu a tutela antecipada 

para fins de determinar a Unimed de Maringá, a obrigação 

de autorizar ou custear o procedimento cirúrgico no

  P L A N O  D E  S A Ú D E  -  N E G AT I VA  D E 

CUSTEAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL 

- MÉDICO CIRURGIÃO NÃO COOPERADO DA 

U N I M E D  -  S E N T E N Ç A  Q U E  J U L G A 

IMPROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS . 

APELAÇÃO CÍVEL - AUTOR - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - 

PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA O 

DESLINDE DA CAUSA - MÉRITO - CASO QUE NÃO 

ERA DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE MORTE OU DE 

PROPAGAÇÃO DA DOENÇA - PROVAS ROBUSTAS 

N O S  A U T O S  N E S T E  S E N T I D O  - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C DA L. 9.656/98 - 

DESCABIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PEDIDO SUBSIDIÁRIO 

ACOLHIDO - REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES CONFORME CONTRATO - 

READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Cível nº 1.082.917-3, da Vara Única, da Comarca de 

Astorga, em que figuram como apelante Osvaldo 

B e c k e r  e  c o m o  r e c o r r e n t e  a d e s i v o 

devendo os autores arcarem com as custas e despesas 

processuais, bem como com os honorários advocatícios 

das partes adversas, os quais, nos termos do artigo 20, 

parágrafo 4º, devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em respeito aos princípios da eqüidade e da 

razoabilidade, considerando a complexidade da causa 

(ação indenizatória), o lugar da prestação do serviço 

(Chopinzinho), o grau de zelo, o trabalho com afinco, o 

tempo despendido pelos profissionais para a prestação do

serviço (mais ou menos 14 anos), bem como o encargo 

financeiro envolvido no litígio sem, com isso, onerar em 

demasia a parte contrária ou deixar de recompensar 

adequadamente o Procurador.

Suspensa, porém, a exigibilidade das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos exatos termos do artigo 12 da 

Lei n. 1060/50.

Curitiba, 07 de agosto de 2014.

SAÚDE SUPLEMENTAR

NOVEMBRO, 2014



13Caderno de Direito Médico

Hospital Nove de Julho, localizado em São Paulo (SP), 

seguindo as prescrições do médico do autor, sob pena de 

multa em caso de descumprimento (pp. 70/71).

A ré, então, requereu a reconsideração da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela, com o fito de determinar 

que o procedimento cirúrgico seja realizado por 

profissional cooperado/credenciado e em estabelecimento 

credenciado da Unimed.

O decisum restou mantido (p. 153).

A ré apresentou contestação. Alegou ausência de 

credenciamento do Hospital Nove de Julho, ausência de 

credenciamento do médico que realizou o procedimento 

cirúrgico, o que acarretaria a improcedência da demanda. 

À frente, ressaltou que apresentara profissionais e rede 

credenciada para que a realização do procedimento 

cirúrgico fosse coberta pelo plano.

Impugnação à contestação - pp. 220/223.

Sentenciando (pp. 246/250), o juiz singular julgou 

improcedentes os pleitos iniciais em razão da ausência de 

credenciamento do Hospital Nove de Julho, bem como da 

carência de credenciamento do cirurgião responsável. 

Assim, revogou a liminar anteriormente concedida. No 

mais, assentou que a ré deverá formular ação própria para 

receber os valores gastos com os procedimentos 

cirúrgicos. Ao final, condenou o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de 

Apelação Cível (pp. 267/285). Alegou preliminarmente 

cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustentou que o 

Hospital Nove de Julho é credenciado à Unimed Paulistana 

e, por força do contrato celebrado, de abrangência em todo 

o território nacional, a disponibilidade dos serviços 

prestados, profissionais e clínicas cadastradas nas 

regionais, é estendida aos demais usuários das outras 

unidades Unimed. Trouxe à baila o art. 6º, IV, do CDC, pois 

no momento da adesão contratual o consumidor é 

informado de que o plano assistencial pertence ao Sistema

Nacional Unimed.

Ponderou que o médico especialista e signatário do laudo 

ainda que não credenciado pela Unimed, é profissional 

tecnicamente habilitado para a recomendação feita quanto 

ao centro cirúrgico apto a proporcionar condições mínimas 

para o procedimento. À frente, afirmou que o Dr. XXX, 

CRM 71430, credenciado no Sistema Unimed, foi o 

signatário de todas as guias de solicitação de serviços 

encaminhados à Unimed. Salientou que a emergência da 

intervenção cirúrgica, para evitar a proliferação do tumor 

maligno, salta aos olhos porque é inerente à própria 

prescrição médica de intervenção cirúrgica imediata, em 

decorrência do diagnóstico da doença cancerígena (art. 35-

C, L. 9.656/98). Assentou que a negativa de cobertura gera 

indenização por danos morais. Nada obstante, declarou 

que seja resguardado o direito ao reembolso dos valores, 

no limite contratado, conforme dispõe o art. 12, VI, da L. 

9.656/98. Por derradeiro, solicitou a redução dos 

honorários advocatícios.

Eis o relatório.

Fundamentação.

Conheço dos recursos interpostos - Apelação Cível e 

Adesivo -, porquanto presentes seus requisitos de 

admissibilidade.

Ante acta, o objeto da presente demanda consistente no 

custeio da cirurgia de esofagectomia cervical foi 

devidamente satisfeito na data de 15 de junho de 2012, 

tendo o autor recebido alta no dia 27 de junho de 2012. 

Logo, coube ao juízo a quo decidir a obrigatoriedade ou 

não da ré em custear as despesas cirúrgicas do 

procedimento realizado no Hospital Nove de Julho, Estado 

de São Paulo.

O juiz singular, por sua vez, julgou improcedentes os 

pleitos iniciais em razão da ausência de credenciamento do 

Hospital Nove de Julho, bem como da carência de 

credenciamento do cirurgião responsável, Dr. XXX. 

Sustentou o MM. Juiz com base na cláusula 11.1 do 

contrato e do contido na Lei nº 9.656/98 que o caso não era
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DJe de 18/05/2001).

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cumpre verificar se o caso do apelante 

era de emergência ou de urgência que o autorizasse a 

realizar o procedimento cirúrgico em hospital não 

credenciado e sob a responsabilidade de cirurgião também 

não cooperado. Tanto o hospital (Nove de Julho) como o 

médico que executou a cirurgia (Dr. XXXX) não são 

credenciados e cooperados da Unimed, que é com quem o 

apelante entabulou o "Contrato Particular de Prestação de 

Serviços Médicos, Hospitalares, Serviços e Diagnóstico e 

Terapia" por meio da Associação xxxx.

Conforme veremos à frente o caso não era de emergência 

ou de urgência. Emergência é uma situação que exige 

atuação médica imediata sem tempo de preparo do 

paciente e que implica risco de vida ou de lesões 

irreparáveis para o usuário.

É entendimento deste Tribunal que demonstrada a situação 

de emergência ou urgência, deve a seguradora custear o 

procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada, 

vejam-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA DE CUSTEIO 

D E  P R O C E D I M E N TO  E M  H O S P I TA L N Ã O 

CREDENCIADO REALIZAÇÃO DE PARTO E 

CIRURGIA DO FILHO DA AGRAVANTE, PORTADOR 

DE SEVERA PATOLOGIA CARDÍACA (SÍNDROME 

DE HIPOPLASIA DO VENTRÍCULO ESQUERDO), 

LOGO APÓS O NASCIMENTO INDICAÇÃO MÉDICA 

CARACTERIZADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA IMINENTE RISCO DE MORTE 

CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

T U T E L A  P R E S E N Ç A  D O S  R E Q U I S I T O S 

AUTORIZADORES (ART. 273, DO CPC) DEVER DA 

COOPERATIVA EM CUSTEAR O TRATAMENTO 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (TJPR - AI nº 

8 3 9 . 5 6 0 - 2  -  9 ª  C C  -  R e l .

de emergência ou urgência que ensejasse a realização do 

procedimento cirúrgico fora do sistema credenciado.

Ambas as partes litigantes insurgem-se contra o decisum.

Apelação Cível - Autor.

Alega o apelante preliminarmente o cerceamento de 

defesa.

(...)

A prova pretendida pelo apelante consistente na oitiva dos 

médicos que participaram da intervenção cirúrgica do 

apelante não é necessária, in casu, para os esclarecimentos 

quanto à técnica de realização da intervenção cirúrgica no 

Hospital Nove de Julho, quanto à gravidade do tumor 

maligno e quanto à emergência de sua extirpação.

Dos documentos juntados e do próprio interregno entre a 

constatação da doença e a realização do procedimento 

cirúrgico é possível verificar o caráter de emergência ou 

não da medida.

Com efeito, cabe ao Juiz indeferir as provas inúteis ou 

meramente protelatórias (art. 130 do CPC), em respeito aos 

princípios da celeridade e da razoável duração do processo 

(art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal). Nesse 

sentido: "Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a 

ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua 

realização' (RT 305/121)" (TJPR, Ap. Cível nº 481.831-1, 

3ª Câmara Cível, Relator Des. Dimas Ortencio de Melo, 

DJe de 17/06/2008).

Também o  Supremo Tr ibuna l  Federa l  firmou 

entendimento de que o propósito de produção de provas 

não obsta o julgamento antecipado da lide se os aspectos 

decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o 

convencimento do magistrado: "A decisão judicial que 

considera desnecessária a realização de determinada 

diligência probatória, desde que apoiada em outras provas 

e fundada em elementos de convicção resultantes do 

processo, não ofende a cláusula constitucional que 

assegura a plenitude de defesa" (STF, Ag. Reg. Em Ag. De 

Inst. Ou de Petição nº 153467/MG, Relator Ministro 

CELSO DE MELLO, Primeira Turma, jul. em 27/09/1994, 

NOVEMBRO, 2014
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Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julg. 22.03.2012) 

(destacou- se).

"APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO 

DE DESPESAS. PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO 

CREDENCIADOS. PLANO QUE DISPONIBILIZA 

C E N T R O  M É D I C O  C R E D E N C I A D O  PA R A 

TRATAMENTO DA DOENÇA. O reembolso das 

despesas médicas efetuadas em rede não referenciada 

somente é admitido em situação de urgência/emergência 

quando não for possível o atendimento em rede 

credenciada, de acordo com o contrato. RECURSO NÃO 

PROVIDO" (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1001725-7 - Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 16.05.2013) (destacou-

se).

No mesmo sentido confira-se o seguinte precedente do 

STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS FORA 

DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NO CASO 

D E  A T E N D I M E N T O  D E  U R G Ê N C I A . 

POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA 

NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

1. O reembolso das despesas hospitalares realizadas em 

hospital não conveniado ao plano de saúde é admitido em 

casos excepcionais e de urgência. 2. (...). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 

54.991/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012) (destacou-se).

Pelo cartão individual de identificação do apelante (p. 15) 

nota-se que o plano contratado é de abrangência nacional. 

Ademais, estabelece a cláusula 3.1 do contrato aventado 

(p. 19): 

"Os serviços ora contratados serão prestados pelos 

Médicos Cooperados, Serviços próprios, contratados ou 

credenciados da CONTRATADA ou das cooperativas 

associadas a esta e por qualquer serviço médico cooperado, 

contratado ou credenciado de qualquer cooperativa médica 

UNIMED, constantes na relação entregue ao Contratante, 

excetuando-se os hospitais que mesmo credenciados por 

Cooperativas médicas UNIMEDs encontram-se 

discriminados na relação entregue ao CONTRATANTE e 

constantes como não cobertos por este Plano cuja 

atualização será mensal e estará disponibilizada na sede da 

CONTRATADA, devendo ser consultada sempre quando 

da utilização de serviços fora do Estado do Paraná".

Em que pese se tratar de plano de saúde com abrangência 

nacional, nem todos os hospitais do país, principalmente 

aqueles de alto custo, como o Nove de Julho, são 

credenciados à Unimed. O Hospital Nove de Julho é 

credenciado à Unimed Paulistana e não à Unimed.

Nesta linha, observe-se: "Uma vez anunciada que há 

cobertura do seguro de saúde em todo território nacional, 

pode o consumidor eleger a instituição médica em que será 

atendido, desde que comprovada a inexistência de outra 

instituição qualificada no âmbito da sua região" (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 809568-9 - Maringá - Rel.: Rosana Amara 

Girardi Fachin - Unânime - J. 08.12.2011) (destacou-se). 

No caso, o apelante não comprovou a inexistência de outra 

instituição no âmbito da sua região. Pelo contrário, dos 

exames, recibos colacionados do Hospital Sírio-Libanês 

(SP), averigua-se que o apelante desprezou, por sua conta, 

a realização da cirurgia dentro da rede credenciada.

A cláusula 9 do contrato (p. 27) mostra as condições de 

atendimento, ressaltando que "os usuários serão atendidos 

no local de atendimento dos médicos cooperados da 

UNIMED, cAinda, esclarece que: "atendimentos clínicos, 

cirúrgicos e ambulatoriais: serão prestados em 

consultórios, clínicas serviços ou hospitais próprios, 

contra tados  ou credenciados  pela  UNIMED".
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Assim, recomendo autorização do procedimento no Hosp. 

9 de Julho, que dos hospitais credenciados pela Unimed é o 

único com condições mínimas para procedimento seguro".

A guia de solicitação de internação (p. 40), no mais, torna 

evidente que o caráter do procedimento cirúrgico era 

eletivo (E) e não de emergência/urgência (U). Do mesmo 

documento resta demonstrado que a doença que acometeu 

o autor era crônica.

O lapso temporal entre a constatação da doença 

(18.05.2012) até a realização do procedimento cirúrgico 

(15.06.2012) revela que o caso não era de emergência ou de 

urgência. O beneficiário poderia, assim, muito bem ter 

aderido ao pedido da Unimed para que o procedimento 

cirúrgico fosse realizado em Curitiba, no Hospital Erasto 

Gaetner, com os médicos credenciados Dr. XXXX e Dr. 

XXXX.

A propósito, reitere-se o contido no decisum:

"Na hipótese dos autos, não há propriamente recusa de 

cobertura da cirurgia pela operadora requerida, a qual se 

dispôs a arcar com o procedimento em um hospital diverso 

da escolha do autor, ou seja, no Hospital Erasto Gaetner, de 

Curitiba, com os médicos credenciados Dr. xxxx e Dr. 

xxxxx, conforme aviso juntado na contestação.

(...).

Haveria emergência ou urgência se o procedimento 

cirúrgico fosse realizado horas após o diagnóstico, no caso 

de vida ou morte. Após o diagnóstico, o autor 

provavelmente retornou ao seu domicílio e requereu 

administrativamente a cobertura da cirurgia, o que levou 

dias.

(...).

Da análise da referida cláusula, há comprovação nos autos 

que era possível a utilização de serviços próprios (Hospital 

credenciado de Curitiba).

Mera liberalidade do autor em escolher o Hospital Nove de 

Julho recomendado pelos médicos como mais seguro.

O que ocorreu foi a recusa em conferir cobertura para o 

procedimento cirúrgico , nos termos e exigências não

Por sua vez, quanto às condições de reembolso, a cláusula 

11 .1  do  con t r a to  (p .  29 )  de t e rmina  que :  "A 

CONTRATADA assegurará o reembolso no limite das 

obrigações deste contrato, das despesas efetuadas pelo 

usuário titular ou ainda dependente regularmente inscrito, 

com assistência à saúde dentro do território Nacional, nos 

casos exclusivos de urgência e emergência, quando não for 

comprovadamente possível a utilização de serviços 

próprios, contratados ou credenciados pelo Sistema 

Nacional UNIMED" (destaque conforme original).

A partir documentos colhidos pelo apelante vislumbra-se 

que ele estava realizando check-up quando recebeu o 

diagnóstico de carcinoma epidermóide de esôfago. O autor 

em 12.05.2012 realizou avaliação cardiológica (p. 11); em 

14.05.2012 avaliação pulmonar (p. 12) e em 18.05.2012 

avaliação digestiva por meio de ecoendoscopia digestiva 

(p. 37). Em específico, a ecoendoscopia foi solicitada pelo 

médico Dr. José Luiz Capalbo, da Unimed Paulistana, 

conforme guia de p.  38.  Antes de executar  a 

ecoendoscopia, o autor em 08.05.2012 havia feita 

endoscopia digestiva alta (p. 49) na qual constou como 

diagnóstico primário: "NEOPLASIA DE ESÔFAGO 

D I S TA L ( P R O V Á V E L ` C A '  E P I D E R M Ó I D E 

ULTRAPASSANDO A SUBMUCOSA)".

A declaração do Dr. XXXX (pp. 13/14) não evidencia a 

emergência ou a urgência do procedimento cirúrgico, 

somente aponta a necessidade de retirada cirúrgica do 

esôfago (esofagectomia) e questiona a listagem dos 

hospitais da Unimed. O laudo médico, datado de 28 de 

maio de 2012, assim atestou:

"O Sr. XXXX portador de CA epid. Esôfago CID C15, 79ª, 

T3N1, apresenta lesão ressecável, com indicação formal 

de Esofagectomia cervical. Pelo porte da cirurgia e idade, é 

altamente recomendável a realização do mesmo em 

Hospital de porte para suportar os cuidados operatórios 

necessários. Os hospitais apresentados em listagem pela 

Unimed não estão em minha opinião de especialista 

adequados ao porte da operação.

NOVEMBRO, 2014
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contratados pelo consumidor.

Sequer o médico escolhido pelo autor para realização do 

procedimento cirúrgico é cooperado da Unimed, o que por 

si só, nos termos do contrato, afasta qualquer cobertura por 

ele solicitada".

Não há que se falar, deste modo, em aplicação do art. 35-C 

da L. 9.656/98.

Prudente, por derradeiro, são as palavras do Ministro 

Marco Aurélio MELLO em artigo intitulado "Saúde 

Suplementar, Segurança Jurídica e Equilíbrio Econômico-

Financeiro" quanto à segurança jurídica na saúde 

suplementar, em que ele alude à aplicação desmedida do 

Código de Defesa do Consumidor face unicamente ao 

paternalismo jurídico:

"A segurança jurídica é essencial à manutenção do 

mercado de seguros de saúde. Por isso, cabe ao Poder 

Judiciário zelar pela aplicação das normas sobre direitos do 

consumidor, mas sem caminhar para o paternalismo 

jurídico ou a equiparação entre o Sistema Único de Saúde e 

o setor de saúde suplementar, segmentos que, embora 

atuantes na mesma seara, submetem- se a regimes jurídicos 

próprios". (in Planos de saúde: aspectos jurídicos e 

econômicos. Org. Luiz Augusto Ferreira Carneiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012, p. 15)

Tendo em vista que a apelada seguiu o estabelecido com o 

apelante, não houve qualquer ilicitude de sua parte, o que 

afasta o pleito de indenização por danos morais.

Em que pese o pedido principal do autor/apelante não 

merecer proteção, razoável e judicioso é seu pedido 

subsidiário consistente no pagamento das despesas 

médicas e hospitalares (incluídos honorários do médico 

que realizaria o procedimento cirúrgico), caso o 

procedimento médico tivesse sido realizado pelos médicos 

e no hospital indicados pela operadora do plano de saúde 

nos termos do contrato.

Portanto, do valor indicado pela ré/apelada cabível o 

abatimento da quantia equivalente ao reembolso das

despesas médicas e hospitalares supondo que o 

procedimento cirúrgico o qual o autor/apelante foi 

submetido em 15.06.2012 tivesse sido realizado no 

Hospital Erasto Gaetner, localizado em Curitiba/PR, com 

os Drs. XXX.

Com o acolhimento deste pedido, necessária a 

readequação dos ônus sucumbenciais. Assim, com 

espeque no art. 21 do CPC fixo os ônus sucumbenciais em 

60% para o autor e em 40% para a ré.

O juízo a quo arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os 

honorários advocatícios.

Segundo apreciação equitativa, o prolator da sentença 

indicou o grau de zelo do profissional como critério 

definidor do arbitramento dos honorários. Efetivamente, 

embora atuando com zelo, os ilustres advogados das partes 

não apresentaram grau diferenciado para justificar a 

fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil 

reais).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a 

fim de: (a) declarar o direito do autor/apelante ao 

reembolso das despesas médicas e hospitalares, caso o 

procedimento médico tivesse sido realizado pelos médicos 

e no hospital indicados pela operadora do plano de saúde 

nos termos do contrato; (b) readequar os ônus 

sucumbenciais; (c) reduzir os honorários advocatícios para 

R$ 3.000,00.

(...)
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

A seção de orientação objetiva tem a finalidade de repassar 

direcionamentos aos prestadores de serviços de saúde para 

pautar suas decisões diárias. Tais orientações têm origem 

nas posições dos tribunais de justiça sobre o caso ana-

lisado. A pretensão é auxiliar a atividade preventiva dessas 

instituições, seja evitando demanda judiciais com medidas 

antecipatórias ou ainda permitindo a construção de um 

acervo de documentos que fortaleça a defesa em juízo.

O GERENCIAMENTO DO RISCO JURÍDICO DAS ATIVIDADES VOLTADAS 
À ÁREA DA SAÚDE E A NECESSIDADE DA ADOÇÃO E DA REVISÃO DE 
ESTATUTOS, REGIMENTOS E DEMAIS NORMAS INTERNAS

    Nunca é exagerada a lembrança de que as instituições 

que atuam na área da saúde ocupam o primeiro lugar no 

topo do ranking de reclamação de consumidores. Essas 

reclamações têm também como origem a falta de 

informações precisas ou ainda a ausência de informações 

necessárias para que o consumidor possa fazer o uso do 

serviço que contratou ou que pretende contratar.

    A adoção de regras internas se mostra fundamental para 

mitigar o risco de ações judiciais que tenham como origem 

o problema da informação (que é na verdade tripartido em: 

desinformação, má informação e informação incorreta).

Essas  d isc ip l inas  têm o  condão de  de l imi tar 

responsabilidades, de modo a se poder identificar com 

mais clareza quais são os deveres de cada um dos agentes 

que estão envolvidos na prestação dos serviços de saúde.

   Todos os profissionais possuem obrigações legais de 

cunho civil e ético, por exemplo, mas isso não é o bastante. 

É importante que hospitais, clínicas e planos de saúde 

editem normas de cunho administrativo, com a finalidade 

de dizer como os agentes que neles atuam devem se 

comportar dentro das instalações.

    Há de se delimitar quais são os protocolos internos que
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a terceiros, ou ainda quem são os responsáveis pela 

representação judicial. Tais regras, ao definirem 

precisamente a competência de cada setor, permitem um 

controle maior sobre a forma com que as entidades se 

relacionam com terceiros, diminuindo o risco da produção 

de atos que atentem contra o próprio prestador de serviços.

   Aqueles que atuam na área jurídica devem ser 

convocados pelas entidades para auxiliar na produção 

dessas normas internas, de modo a emprestar a vivência 

dos tribunais para a confecção dessas regras. Tal se dá em 

razão da finalidade das normas estar voltada à prevenção 

jurídica, de modo a evitar que vícios de informação sejam 

catalisadores para novas demandas na justiça.

os profissionais devem respeitar dentro da instituição de 

saúde que atuam. Trata-se da edição de normas gerais de 

maior hierarquia, sendo que delas derivam outras, mais 

específicas e mais focadas à realidade de cada setor. 

Emissão de relatório de atividades e de produtividade, 

respeito aos horários de exercício da profissão delimitados 

pelos chefes e diretores de setores, prazo para assinatura de 

guias de atendimento etc., são apenas poucos exemplos de 

um rol extenso que deve estar previsto nas normas internas.

     Em sede administrativa, deve haver delimitação clara 

de quem são as pessoas autorizadas a falar em nome da 

entidade perante a imprensa, por exemplo. Quem tem o 

poder de emitir declarações públicas, atestados e certidões 
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As notícias trazidas nesse caderno são extraídas, especialmente, das informações disponibilizadas por aquelas entidades 

que fiscalizam as atividades da área da saúde. O que se busca com nessa seção é repassar aos leitores informações atualizadas 

sobre novas normas, orientações ou decisões administrativas e judiciais que tenham influência no dia a dia dos prestadores 

de serviços de saúde. 

NOTÍCIAS

REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO DEPOIS DE 2001 
DEPENDE DE APROVAÇÃO

   Os reajustes de contratos firmados a partir da Lei dos 

Planos de Saúde (Lei 9.656/1998) dependem de prévia 

aprovação da Agência Nacional de Saúde — a atual 

redação da norma foi dada pela Medida Provisória 

2.177/2001. 

   A decisão é do Plenário do Supremo Tribunal Federal  

que acolheu Embargos de Declaração que questionaram o 

acórdão da liminar deferida pela corte na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.931, proposta pela Confederação 

Nacional de Saúde.

   No julgamento de Medida Cautelar da ADI 1.931 o 

Plenário concedeu, em parte, a liminar para declarar que os 

contratos celebrados antes da edição da Lei 9.656/1998 

não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos 

de saúde.

    Ao julgar os Embargos de Declaração, o Plenário seguiu 

o, por unanimidade, voto do relator, ministro Marco 

Aurélio (foto). Ele afirmou que o parágrafo 2º do artigo 35-

E da lei, que fala sobre os reajustes, está entre os trechos 

que tiveram a eficácia suspensa pela decisão do STF. 

Segundo o ministro, o parágrafo poderia constituir 

dispositivo autônomo, uma vez que não guarda 

dependência lógica com o caput, mas sim com artigo

diverso da Lei 9.656/1998.

  O texto do dispositivo, afirmou o relator, submete a 

modificação das prestações pecuniárias à aprovação da 

ANS, independentemente do momento de celebração do 

contrato, “o que alcança as avenças formalizadas antes e 

após o início da vigência [da norma]”.

  O ministro concluiu pelo acolhimento dos embargos 

apresentados pela Presidência da República para assentar 

que a suspensão da eficácia no parágrafo deve se restringir 

à expressão “independente da data de sua celebração”, 

esclarecendo, assim, que a aprovação da ANS é válida aos 

contratos posteriores à edição da norma questionada na 

ADI. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.

Fonte: Conjur
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QUEIXAS CONTRA OS PLANOS DE SAÚDE QUINTUPLICAM

   São Paulo - O número de negativas de atendimento por 

planos de saúde comunicadas à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) quintuplicou nos últimos quatro anos, 

segundo dados obtidos pelo jornal O Estado de S.Paulo, 

por meio da Lei de Acesso à Informação.

   No ano passado, o órgão recebeu a notificação de mais de 

72 mil casos de clientes de convênios médicos (média de 8 

casos por hora) que não conseguiram aval para 

procedimentos. Em 2010, o número de negativas 

comunicadas à ANS foi de pouco mais de 13 mil. A alta no 

período foi de 440%.

   Uma das recusas registradas em 2013 foi a do corretor de 

seguros Sandro Bove, de 44 anos. Após mais de duas 

décadas tentando emagrecer com dietas e medicamentos, 

ele decidiu, em outubro do ano passado, que era hora de 

fazer a cirurgia bariátrica.

   Na ocasião, o paciente já havia ultrapassado os 120 quilos 

e desenvolvido hipertensão, apneia do sono e dores nas 

articulações.

   O que Bove não esperava é que sua maior tensão não seria 

por causa do processo complexo da cirurgia, mas, sim, pela 

recusa do plano de saúde em custear a operação.

"Sou cliente desde 1995 e pago R$ 1.000 por mês. Quando 

realmente precisei, eles parecem nem ter olhado o pedido 

médico, já bateram o carimbo de negado", diz ele, cliente 

da SulAmérica.

 

   Para André Longo, diretor-presidente da ANS, duas 

questões ajudam a explicar o crescimento de negativas por 

parte dos planos.

   "Por um lado, o cidadão está buscando mais os seus 

direitos e reclamando mais para a agência. Hoje em dia já 

estamos recebendo mais queixas do que todos os Procons 

do País. Por outro lado, o número de beneficiários de 

planos vem aumentando e algumas operadoras têm 

dificuldades de acompanhar essa demanda", diz ele, que 

também cita as regras criadas em 2011 pela agência que 

definiram prazos máximos para atendimento. "Mais de um 

terço das reclamações por negativas de cobertura se refere 

aos prazos descumpridos", relata Longo.

  Mesmo considerando o aumento no número de 

beneficiários no período analisado, as negativas também 

cresceram proporcionalmente. Em 2010, quando o País 

tinha 45,1 milhões de beneficiários de convênios médicos, 

a média foi de uma negativa para cada 3.365 clientes.

    Em 2013, quando o número de clientes de planos passou 

para 50,5 milhões de pessoas, a proporção de recusas de 

atendimento foi de uma para cada 697 beneficiários.

  "As pessoas estão conhecendo melhor os canais de 

reclamação, mas não se pode negar que as operadoras estão 

tentando diminuir o acesso aos tratamentos para reduzir 

custos", diz Carlos Thadeu de Oliveira, gerente técnico do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
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   "As operadoras já orientam médicos a minimizarem a 

demanda por exames e outros procedimentos. Quando os 

profissionais não acatam isso, eles tentam negar a 

cobertura."

Justiça

   No caso de Bove, a cirurgia bariátrica só foi autorizada 

após o paciente entrar com uma ação na Justiça. Para isso, 

porém, teve de gastar cerca de R$ 8 mil com advogados.

   "O que mais me revoltou foi que passei semanas fazendo 

exames para entregar o dossiê detalhado ao plano, 

explicando a necessidade da cirurgia.

   Quando deu dois dias que eu tinha entregue a 

documentação, eles já deram o retorno da recusa. Parece 

que negam sem ter razão e acabam sendo beneficiados nos 

casos em que o cliente não sabe que pode entrar na Justiça", 

diz.

   A SulAmérica afirma que negou a cirurgia porque o 

Índice de Massa Corpórea do paciente não atendia norma

que estabelece a necessidade da cirurgia, mas ressaltou que 

"cumpre todas as ações judiciais".

  Especialista em direito à saúde, a advogada Renata 

Vilhena Silva conta que o número de clientes que buscam o 

escritório tentando reverter na Justiça a negativa de 

cobertura cresce, em média, 30% ao ano.

   "Temos 80 novos processos por mês e o juiz dá parecer 

favorável ao paciente em 95% dos casos", diz.

   Para o gerente do Idec, a operadora só pode negar 

cobertura de um atendimento quando há desrespeito ao 

período de carência. "Mesmo quando um procedimento 

não estava previsto no contrato, o juiz pode entender que o 

cliente tem direito porque a cláusula do contrato era 

limitadora e abusiva, o que fere o Código de Defesa do 

Consumidor", diz Oliveira.

Fonte:

http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/queixas-

contra-os-planos-de-saude-quintuplicam
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