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RESUMO 

 

OPITZ JR, J.B. Análise crítica de decisões e acordos em processos 

cíveis de erro médico em cirurgias do aparelho digestivo. São Paulo, 

2006. 93p. Tese (doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo. 

 

 
 
 
Este trabalho tenta colocar em evidência dois pontos dos mais atuais, 

tanto na área da Medicina como no Direito: a falha técnica e a 

correspondente reparação do dano por ela causado. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados processos 

judiciais de primeira instância no período de 1995 a 2003 correlacionados 

às cirurgias do aparelho digestivo.  

Buscou-se definir os perfis dos médicos mais processados, que pagam 

maiores valores indenizatórios, bem como de outro lado os pacientes que 

mais processam e mais recebem valores indenizatórios, nos processos 

analisados. 

Os parâmetros, principais de análise foram as sentenças proferidas em 

primeira instância, em casos de condenação do médico e os respectivos 

valores envolvidos. 

Finalmente concluímos que: 

O perfil do paciente que mais processa médico: 41 a 60 anos, branco, 

feminino, católico com nível superior e detentor de justiça gratuita. 



 

O perfil do paciente recebe maiores valores médios indenizatórios: 41 a 

60 anos, negro, feminino, católico, ensino fundamental e detentor de 

justiça gratuita. 

O perfil do médico que é mais processado por erro médico em Cirurgia 

do Aparelho Digestivo: 41 a 60 anos, branco, masculino, com título de 

especialista, formado entre 21 a 30 anos, no atendimento de convênio de 

plano de saúde, não possuindo seguro profissional, em atendimento de 

urgência/emergência e em equipe multidisciplinar. 

O perfil do médico que paga maiores valores indenizatórios em 

processos por erro médico em Cirurgia do Aparelho Digestivo: 21 a 40 

anos, branco, masculino, residente, em atendimento em hospital público, 

não possuindo seguro profissional, em atendimento de 

urgência/emergência e em equipe multidisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

OPITZ JR, J.B. Análise crítica de decisões e acordos em processos 

cíveis de erro médico em cirurgias do aparelho digestivo. São Paulo, 

2006. 93p. Thesis (Doctor’s Degree) – School of Medicine, University of 

São Paulo. 

 

This works attempts to highlight two of the most current points, both in the 

fields of Medicine and Law: technical failure and the corresponding repair 

of the damage caused by it. 

For the development of this work, trial-court level proceedings in the 

period from 1995 to 2003 related to digestive system surgeries were 

used.  

The intention was to define the profile of the most prosecuted physicians, 

who pay the highest indemnification amounts, as well as, on the other 

hand, the patients that prosecute them most and receive indemnification 

amounts the most, in the reviewed proceedings. 

The main parameters for analysis were the judgments issued at trial-court 

level, in cases of conviction of the physician and the corresponding 

amounts involved. 

Finally, we concluded that: 

The profile of the patient who prosecutes the physician the most: 41 to 60 

years old, Caucasian, female, catholic with higher education and entitled 

to free-of-charge justice. 



 

The profile of the patient who receives the highest average indemnity 

amount: 41 to 60 years old, black, female, catholic with primary education 

and   entitled to free-of-charge justice. 

The profile of the physician who is prosecuted the most for medical error 

in a Surgery of the Digestive System: 41 to 60 years old, Caucasian, 

male, with a specialist degree, graduated between 21 and 30 years old, 

operating with health care insurance, and not holding professional 

insurance, in cases of urgency/emergency and in a multi-disciplinary 

team. 

The profile of the physician who pays the highest indemnity amounts in 

cases of medical error in a Surgery of the Digestive System: 21 to 40 

years old, Caucasian, male, resident, working at a public hospital, not 

holding professional insurance, in cases of urgency/emergency and in a 

multi-disciplinary team. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tenta colocar em evidência dois pontos dos mais atuais, tanto 

na área da Medicina como no Direito: a falha técnica e a correspondente 

reparação do dano por ela causado. 

A indiscutível verdade é que, a partir da implementação de seu Código de 

Defesa, o consumidor brasileiro rapidamente se conscientizou dos direitos 

e prerrogativas que lhe cabiam. Em curto espaço de tempo, passou a exigir 

o cumprimento de obrigações e indenizações por parte do fornecedor de 

produtos – os assim chamados “bens tangíveis”. No momento seguinte, a 

mesma condição foi estendida ao campo dos “bens intangíveis”, ou seja, à 

área de serviços: Engenheiros, Advogados, Contabilistas, Enfermeiros, 

Farmacêuticos, Corretores de Seguros, de Imóveis e de Ações e outros 

tantos prestadores de serviço passaram a ser objeto de incontáveis ações 

de reparação de danos, isto é, de Responsabilidade Civil e Criminal. Tais 

ações que, num primeiro momento, restringiam-se aos danos materiais, 

objetos, passaram a atingir também os prejuízos morais, subjetivos. Nesse 

universo amplo e heterogêneo de profissionais, a figura ímpar do médico 

se destaca. Entre outras razões, pelo fato de ele ser o que mais 

diretamente cuida dos bens maiores do ser humano: sua vida e sua saúde. 

É possível que, em virtude da importância que sempre lhe atribuíram seus 

semelhantes, o profissional da medicina passasse a se sentir um 

semideus. Afinal, em todos os tempos, em suas mãos esteve o poder de 

minorar dores, curar males e salvar vida humanas. Homens ou mulheres; 
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ricos ou pobres; humildes ou poderosos; jovens ou velhos; brancos ou 

negros; reis ou servos, os seres humanos nele sempre buscaram, e 

seguem buscando, a bênção maravilhosa e por isso mesmo divina – da 

cura!  

A sensação de onipotência, que tal situação gera em alguns médicos, 

lembra a severa advertência contida no livro do profeta Ezequiel: 

  “Visto como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, 

sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares (sendo tu homem 

e não Deus), e consideradas o teu coração como se fora o coração de 

Deus... Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as 

nações, os quais desembainharão as suas espadas, contra a formosura da 

tua sabedoria e mancharão o teu resplendor”. (Capítulo 28) 

Em nossos dias, a espada da lei tem sido desembainhada contra a 

formosura da sabedoria de muitos dos que exercem essa atividade que, de 

tão sublime, chegou a merecer dos antigos latinos a expressão: sanare 

dolorem divinus opus est – curar a dor é obra divina! 

Por outro lado, essa profissão foi pioneira na adoção daquilo que hoje é 

moda: o Código de Ética! Seu mais ilustre antepassado - e referencia 

obrigatória – Hipócrates (que viveu no século V a. C.), esculpiu os 

princípios da ética médica em seu célebre juramento, que  assim termia : 

“Que me seja dado gozar da vida e da profissão, honrado entre os homens, 

se bem cumprir este voto; se o violar e perfurar, que tenha sorte adversa”. 

São suas estas palavras imortais: “O médico deve comporta-se como 

homem honesto, ser amável e compreensivo com todos”. 
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Proclama ainda que: “O conhecimento do corpo é impossível sem o 

conhecimento do homem como um todo... O corpo não é só um conjunto 

de órgãos, mas uma unidade viva, que a ’natureza’ de cada um regula e 

harmoniza”. Preconizava, por isso, a importância do ambiente e da 

hereditariedade, dando então prioridade ao prognóstico sobre o 

diagnóstico. 

Por isso hoje, quando frias e insensíveis baterias de exame laboratoriais se 

sobrepõem à antiga consulta médica – detida, atenta à personalização – 

não é de admirar que ocorra o desprestígio da classe e a desumanização 

das relações entre médico e paciente... Nem que este último se torne cada 

vez mais “impaciente”, a ponto de ajuizar violentas ações contra aquele 

que, em princípio, seria seu maior benfeitor! Com isso, cumpre-se a parte 

final da profecia citada, pois os processos marcharão o resplendor de uma 

atividade profissional outrora vista, considerada, respeitada e honrada 

como verdadeiro sacerdócio...! 

As pessoas se ressentem da falta do calor humano, do “olho no olho”, do 

diálogo tranqüilo, da mão amiga do ombro, do bate-papo confortador... 

enfim, de serem tratadas como gente – com alma, sentimentos e emoções 

– e não como fichas numeradas e boletins computadorizados! Já basta o 

atendimento eletrônico que recebem em bancos, repartições e companhias 

outras que tratam de suas coisas materiais,. Junto ao médico, vêm cuidar 

de seu ser integral – corpo e espírito -, por isso querem atendimento 

integral, que só o médico humano, não robotizado, pode lhes dar... Esse 

médico, e só esse médico – ser humano cuidando de seres humanos – tem 
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o condão mágico de firmar, mais que um relacionamento de respeito 

profissional, uma relação de amizade, de empatia e de verdadeira 

cumplicidade com seu paciente, disso resultando conhecimento e estima 

mútuos e absoluta desnecessidade de acionamento jurídico! 

Ver o ser humano como ele realmente é: uma curiosa simbiose resultante 

do pó da terra e do sopro de Deus, e que, portanto, tem carências do corpo 

e da alma... Às vezes, por sinal, mais desta do que daquele. 

Que isso considerem os exercentes de uma das mais nobres atividades 

profissionais. 

E, certamente, não terão de se preocupar com Responsabilidade Civil e 

Erro Médico. 

O objetivo foi analisar de forma crítica decisões e acordos de primeira 

instância em processos de erro médico em cirurgias do aparelho digestivo, 

buscando os seguintes itens: 

1. Valores médios pedido ou acordo em cirurgia do aparelho 

digestivo; 

2. “Perfil do paciente que mais processa médico em cirurgia do 

aparelho digestivo”; 

3. “Perfil do paciente que recebe maior valor indenizatório em 

processos por erro médico em cirurgia do aparelho digestivo”; 

4. “Perfil do médico que é mais processado por erro médico em 

cirurgia do aparelho digestivo”; 

5. “Perfil do médico que paga maiores valores indenizatórios em 

processos por erro médico em cirurgia do aparelho digestivo”;  



Introdução 
 

 

5 

6. Importância do seguro profissional nas condenações por erro 

médico em cirurgia do aparelho digestivo; 

7. Tipo de justiça, tempo de duração do processo, tipo de cirurgia e 

perfil da equipe médica nas condenações por erro médico em 

cirurgia do aparelho digestivo. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – REVISTA DA LITERATURA 
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2.1 - RESPONSABILIDADE CIVIL E ERRO MÉDICO 

A história da responsabilidade civil, assim como o conceito de reparação 

de dano e, em especial, a responsabilização do médico, confunde-se com 

a própria história da humanidade. Desde o momento que o homem se 

organizou em comunidade, normas básicas de convivência tiveram de ser 

estabelecidas. A quebra destas normas remetiam a punições, que seriam o 

sentido original da palavra "vingança", o "olho por olho", a Lei de Talião. 

Os gregos, os egípcios, os babilônios, tinham um profundo senso de 

justiça. Cerca de 2.000 anos antes de Cristo, um rei da Babilônia, 

Hamurabi, codificou normas de costumes, dando forma à reparação do 

dano e prevendo, inclusive, a punição do médico que cometesse erro no 

exercício profissional. 

As sociedades sempre privilegiaram a responsabilidade contratual, mesmo 

sendo o contrato tácito. Com a Lex Aquília, no Direito Romano, surgiu a 

figura da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que legou a 

responsabilidade civil do profissional da medicina. 

Dizia Ulpiano (D.1,18,6,7): "sicut medico imputare eventus mortalitatis non 

debet, ita quod per imperitiam comisiti imputari ei debet" ("assim como não 

se deve imputar ao médico o evento da morte, deve-se imputar a ele o que 

cometeu por imperícia"). Nesta época já se falava, então, da imperícia do 

médico e o responsabilizava quando, por falta de habilidade ou 

conhecimento, causava dano a um paciente. 

Porém, tal idéia foi tomando corpo através dos tempos por meio de vários 

institutos, como as ordenações portuguesas, entre outros. 

No século XIX, na França, tiramos do Procurador-Geral Dupin, um dos 

baluartes de nosso Direito contemporâneo, a citação abaixo: 

 

              "1. O médico e o cirurgião não são indefinidamente responsáveis, 

porém o são às vezes; não o são sempre, mas não se pode dizer que não 

o sejam jamais. Fica a cargo do juiz determinar cada caso, sem afastar-se 

dessa noção fundamental: para que um homem seja considerado 
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responsável por um ato cometido no exercício profissional, é necessário 

que haja cometido uma falta nesse ato; tenha sido possível agir com mais 

vigilância sobre si mesmo ou seus atos e que a ignorância sobre esse 

ponto não seja admissível em sua profissão. 

 

 2. Para que haja responsabilidade civil, não é necessário 

precisar se existiu intenção, basta que tenha havido negligência, 

imprudência, imperícia grosseira e, portanto, inescusáveis. 

 

 3. Aos tribunais corresponde aplicar a lei com discernimento, 

com moderação, deixando para a ciência toda a latitude de que se 

necessita, dando, porém, à justiça e ao direito comum tudo o que lhe 

pertence.” 

 

Em 1936, a Corte da Câmara Civil de Paris estabeleceu acórdão de 

responsabilidade contratual do médico em relação aos procedimentos por 

ele executados, o que vem sendo parâmetro até nossos dias. 

No início do século passado, um dos luminares da Medicina Legal 

brasileira, Souza Uma, já afirmava que: "no Brasil a condescendência, 

quase ilimitada, para com os médicos poderia levará grande 

inconveniência de ver firmada, na opinião pública, o errôneo e pernicioso 

pré-conceito de que o diploma de médico lhe confere o privilégio da 

irresponsabilidade". 

A dificuldade maior que se observa desde à época, com relação ao 

exercício da medicina é conseguir-se, dentro do arranjo social existente, 

estabelecer até onde a medicina é abordada como uma ciência de fim ou 

de meio. Se considerarmos como ciência de fim, equivale a dizer que, 

quando de qualquer tratamento ou tentativa de tratamento, estaria o 

médico obrigado a obter o resultado como se fora uma conta matemática; 

porém, sabemos que a realidade binomial em que o médico vive é 

fundamentalmente estatística (normal é o estatisticamente maior). Se 
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considerarmos uma ciência de meio, bastaria ao profissional o seu total 

empenho dentro da tecnologia e conhecimento que dispõe no momento do 

ato médico; empenhar-se, dando tudo de si para atingir o bem-estar de seu 

atendido, independente do resultado. 

Se a medicina e o médico são falíveis (o que é verdade para todas a áreas 

do conhecimento humano), não se pode, porém, eximir o direito alheio 

quando por negligência, imperícia ou imprudência o profissional causar 

prejuízo a outrem. 

Novamente chama a atenção à dificuldade dentro da área médica da 

reparação do dano, visto que, em se tratando de uma vida, não há como 

reparar. A despeito disto, nossos tribunais têm entendido que a reparação 

possa ser feita de forma pecuniária e, de novo, recaímos no mesmo 

aspecto indeterminado, quantificar-se uma vida, o que torna ainda mais 

vulnerável o profissional e sobretudo o cumprimento do previsto em lei. 

 

 

2.2 - CONCEITOS JURÍDICOS PRELIMINARES 

Quando se fala responsabilização do profissional de saúde, mister se 

conceituar alguns termos. O primeiro que se impõe, é o de 

responsabilidade, que nas palavras do Prof. J.Cretella Jr. é: "a situação 

especial de toda pessoa, física ou jurídica, que infringe norma ou preceito 

de direito objetivo e que, em decorrência da infração, que gerou danos, fica 

sujeita a determinada sanção". 

O ensinamento do Prof. Cretella Jr., pode ser entendido, a nosso ver, em 

uma simples frase: "Gerou danos, deve indenizar". E ousamos dizer que o 

dever da indenização independe da existência de culpa ou da capacidade 

civil. 

A responsabilidade civil pode ser caracterizada como: 
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Responsabilidade Civil Contratual ou Objetiva: que é aquela que 

decorre do descumprimento de uma cláusula contratual, ensejando 

prejuízos a um dos contratantes. 

No Brasil, ela está explicitada no art. 1.056 do Código Civil: 

 
"Artigo 1.056:  

Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no 

tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos." 

A responsabilidade in casu é contratual, porque quando se fala em 

obrigação, fala-se em contrato, em qualquer de suas modalidades ou 

formas, incluíndo-se aí o contrato tácito, não escrito. 

 

Responsabilidade Civil Extracontratual, Subjetiva ou Aquiliana: 

prevista no artigo 159 de nosso Código Civil. É aquela em que o agente 

causador do dano não está ligado à vítima por laços contratuais. 

 

Diz o Artigo 159: 

 

"Aquele que, poração ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A 

verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo 

disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553." 

 

Outros conceitos de fundamental importância no exame da 

responsabilidade são os conceitos de Culpa e Dolo. 

Podemos entender Culpa, em seu sentindo mais amplo, como a falta 

cometida contra o dever, por ação ou omissão precedida de ignorância ou 

negligência — revela a violação de um dever preexistente, implicando 

sempre na falta de diligência, que é devida na execução do ato a que se 

está juridicamente obrigado, ou seja, é a falta da diligência necessária que 

alguém deveria ter, sem a intenção de prejudicar, que resulta em violação 

do direito de outrem. 
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Por outro lado, ocorre o Dolo: quando há positiva intenção de causar o 

dano, existe o animus do agente ao agir de maneira viciada. 

Entendemos ser necessário, neste momento, conceituarmos negligência, 

imprudência e imperícia, tal como as entendemos: 

Negligência: É a falta do empenho necessário para o desempenho de 

determinada conduta, é a falta de atenção, de cuidados. É o famoso "fazer 

por fazer". "Em o fazendo, bem ou mal, estou cumprindo com minha 

obrigação." 

Imprudência: É quando se verifica que, no resultado da prática de 

determinado ato, houve imprevisão de quem o praticou, pois poderia ser 

evitado, se anteriormente previsto. É o que tomamos a liberdade de aqui 

denominar "imprevisão culposa". 

No exercício de sua função, o profissional liberal tem que ousar. No caso 

do médico, e se considerando a realidade da medicina brasileira, tem que 

ousar cada vez mais. 

Porém, esta ousadia deve ter um limite. Um limite baseado em 

conhecimentos técnicos, suposições sensatas e coragem. É, enfim, a exata 

percepção da relação "causa/efeito". 

Imperícia: É o conceito mais fácil de ser entendido. É a falta de 

conhecimentos técnicos, em nível prático ou teórico, indispensáveis para o 

exercício da função que o agente desempenha. Tomemos o exemplo do 

médico. Um médico é legalmente qualificado para praticar qualquer ato 

inerente à Medicina. Mas perguntamos: poderia ele fazer isto? Será que 

um profissional com esta capacitação pode praticar qualquer ato? 

Pensemos em uma cirurgia estética, que mais que o conhecimento da 

medicina implica em um dom divino que é a arte. 

Culpa Contratual: É a falta de cumprimento de obrigação resultante de 

contrato ou convenção: 

 

— in abstrato ou objetiva, se a falta era evitável, caso houvesse emprego 

de diligência ou cuidados comuns, por parte do agente; 
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— in concreto ou subjetiva, quando o agente causador do dano revela falta 

de atenção ou omissão involuntária da diligência, que normalmente 

emprega nos seus negócios; 

 

— in comittendo ou positiva, quando a falta se origina de uma ação ou ato 

positivo que ocasiona lesão ao direito de alguém; 

 

— in omittendo ou negativa, quando a falta é motivada por omissão, ou 

abstenção da prática do ato. 

 

Culpa extracontratual ou de terceiro: Também chamada de Culpa 

Aquiliana. Ela ocorre quando alguém por negligência, imprudência ou 

imperícia ou falta de exação no cumprimento de dever funcional, causa 

prejuízos a outrem, sem a intenção de lesar. 

 

Da culpa aquiliana diz-se: 

 

— in custodiendo: quando a pessoa devia usar de cautela na guarda ou 

proteção de coisa ou animal, não o faz, causando dano a outrem: 

 

— in eligendo: quando o dano provém da falta de cautela ou providência na 

escolha do preposto, da pessoa indicada para a execução de determinado 

ato ou serviço; 

 

— in vigilando: quando o dano é causado pela falta de diligência, vigilância, 

atenção, fiscalização ou qualquer outro ato de segurança por parte do 

agente no cumprimento do dever. 

 

O RISCO E A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Risco: é a possibilidade de perigo, por acontecimento eventual incerto, 

mas previsível, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa. 
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A teoria do risco: o risco determina que o seu responsável suporte as 

conseqüências de seus atos, mormente quando são sintetizados em danos 

a terceiros, ainda que sem culpa, bastando o fato nocivo ser um efeito, cuja 

causa esteja no simples desenvolvimento da atividade humana, na 

atividade profissional — cabe a responsabilização do agente independente 

de culpa. 

Uma tendência moderna de nossos tribunais, por juízes preocupados em 

não tratar um caso de saúde da mesma maneira que um acidente de 

carros, é pela aplicação da Teoria do Risco nas questões de saúde. Por 

esta teoria, são analisadas as condições em que o serviço é oferecido, 

para avaliação do risco incidente sobre este serviço. Genericamente, 

quanto maior o risco, menor a responsabilidade do profissional. 

Exemplificando: O risco de ocorrência de vício de procedimento em uma 

instituição de saúde localizada em região pobre, sem maiores recursos, 

incluindo-se entre eles a formação de profissionais, é muito maior do que o 

risco desta mesma ocorrência em um hospital de primeira linha em São 

Paulo. 

Para ser justo, o julgador levará em consideração o risco ao qual os 

profissionais de ambas as situações acima estão submetidos para apurar a 

responsabilidade e quantificar a sanção. O profissional que atua no hospital 

de região carente deverá ser, certamente, beneficiado, ao passo que 

aquele que atua no hospital de primeira linha terá seu caso visto com maior 

severidade. 

 

Sujeitos da responsabilidade civil: 

 

— sujeito passivo: pessoa natural ou jurídica sobre quem atua o direito de 

outrem, ou perante quem é obrigado (réu); 

— sujeito ativo: pessoa natural ou jurídica que tem o poder de exercitar 

certo direito subjetivo de que é titular, em virtude de lei ou contrato — no 

caso de morte, os sucessores. 
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Solidariedade quanto à responsabilidade civil 

 

A solidariedade corresponde à coexistência e interdependência de direitos, 

obrigações, ou responsabilidades comuns a várias pessoas, num mesmo 

ato ou fato. Há solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre mais 

de um credor ou mais de um devedor, cada um com um direito, ou 

obrigado à dívida toda. 

Ordinariamente, no caso de responsabilidade solidária, a vítima pode 

acionar qualquer um dos co-responsáveis ou todos, para quitar parte ou o 

total da indenização devida. Ao co-responsável solidário que quitou o total 

da indenização, caberá o direito de regresso contra os demais co-

responsáveis até a parte proporcional que lhe couberem. 

Este instituto já era previsto no Código Civil e ganhou muita força com o 

advento do Código do Consumidor. 

Entendemos ser a responsabilidade solidária um fator de qualidade. As 

pessoas devem escolher, e bem, com quem prestar determinado serviço. 

O profissional de saúde, em especial o médico, atualmente é um dos 

maiores atingidos pelo instituto da responsabilidade solidária. 

Conforme já abordado, o médico, hoje, é um trabalhador cuja liberalidade 

da profissão já se discute. 

Partindo-se do princípio que o que confere caráter liberal ao profissional é 

o poder discricionário que ele tem, em agir conforme seu convencimento e 

sua formação, com o advento dos convênios e/ou seguros saúde, está 

cada vez mais difícil fazer valer esta prerrogativa. 

O médico já não pode trabalhar sem medo. Ele estará sempre com a 

espada do descredenciamento sobre sua cabeça. 

Ele está limitado com o número de exames, com a medicação prescrita 

(que não pode ser onerosa demais ao convênio), com o número de 

pacientes que está obrigado atender, em detrimento da qualidade de 

atendimento e, principalmente, ele está limitado às condições da instituição 

para qual trabalha e à equipe que lhe é imposta. 
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Apenas como um simples exemplo, caso o médico venha a fazer 

diagnóstico equivocado, lastreado em um exame laboratorial errado, ele 

estará sujeito, como todos os demais que participaram dos procedimentos 

em relação a este cliente de saúde, à responsabilização solidária. 

 

Um outro elemento da responsabilidade, é o Dano. 

 

Podemos conceituar como Dano todo mal ou ofensa que tenha uma 

pessoa causada a outrem, quer em razão da existência de um vínculo, 

quer contratual, quer extracontratualmente. Há sempre um nexo 

psicológico entre o autor e o fato por ele praticado que resultou no dano, o 

qual configura sempre um ilícito: a culpabilidade, ou ainda, como qualquer 

prejuízo, causado intencionalmente que cause diminuição do patrimônio 

moral ou material de alguém, resultante de delito causado por outrem. 

 

O requisito fundamental para efeito do dever de indenizar é o dano, o 

prejuízo causado a outrem — não há indenização se não há dano a ser 

ressarcido. 

Importante se notar que o agente causador do dano tem sempre a 

obrigação de indenizar, não se discutindo a existência ou não de culpa, 

mas, por outro lado, há que ser comprovado o dano alegado pelo ofendido, 

bem como o nexo causal com relação ao ofensor, valendo aqui o brocardo 

latino: ex facto oritur jus (dos fatos surgem os direitos). 

De imensa valia, é retranscrever-se a seguinte lição outorgada pelo 

magistral Orlando Gomes: 

 

"Para apurar a responsabilidade quando esta situação se apresenta, o 

importante é estabelecer, em primeiro lugar, o nexo de causalidade, 

investigando se o 'fato' imediato da coisa é realmente um fato indireto do 

homem. Em seguida, é preciso provar que o dano foi causado, porque o 

homem dispôs a coisa de maneira imprudente ou negligente. A correlação 

entre o dano e a conduta daquele de quem se exige a indenização é 
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indispensável. Nenhuma dúvida se pode ter de que, nessa hipótese, a 

responsabilidade há de se basear na culpa daquele a quem se pode 

atribuí-la, estabelecendo o vínculo de conexão casual. Sua culpabilidade 

deve ser provada para que seja condenado ao pagamento da indenização. 

Como a coisa não é objeto de obrigação de guarda, a culpa, obviamente, 

não consiste em sua infração, dificultando-se, assim, a prova, embora, no 

fundo, se deva demonstrar que houve imprudência ou negligência”. 

 

E complementa a idéia o abalizado Humberto Theodoro Júnior: 

 

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de 

exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante 

assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do 

qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar 

através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato 

alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. 

 

E continua: 

 

"No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de 

provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição 

e uma sanção de ordem processual”. 

 

Classificação do Dano: 

 

— simples: compõem-se de apenas um elemento; 

 

— qualificado: cometido com violência ou outro meio que o torne mais 

grave; 

 

— atual ou iminente: quando está prestes a verificar-se; 
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— material ou patrimonial: prejuízo causado no patrimônio material, 

resultando em perda pecuniária; 

 

— moral: lesão causada no patrimônio abstrato ou imaterial do indivíduo, 

como a liberdade, a honra a boa fama, o crédito, etc. 

 

— ex delicto: resulta da prática de um ilícito penal; 

 

— irreparável: aquele que provocou uma perda ou prejuízo irreversível; 

 

— coletivo: quando lesa ou ofende direitos de um grupo de 

indivíduos. 

 

Dano Moral — Responsabilização civil 

 

Não se pode negar as ligações e relações entre o Direito e a Ética — do 

grego ethos, significando costume, como padrão de comportamento, 

sancionado pela sociedade que o adotou. 

A ética designa a reflexão sobre a moralidade, as regras e os códigos 

morais que norteiam a saúde humana — esclarece e sistematiza as bases 

do fato moral e determina as diretrizes e os princípios abstratos da moral. 

A moral vem a ser o conjunto de prescrições a respeito do comportamento 

humano, no que concerne a condutas consideradas lícitas e ilícitas, 

estabelecidas e aceitas numa época por determinada comunidade 

humana. 

Assim, o dano moral, diz respeito à ofensa ou violação que não fere os 

direitos patrimoniais, mas sim os seus bens de ordem moral, referentes a 

sua liberdade, honra (pessoal e familiar), reputação, conceito social, 

estima, etc. 

 

"Honos praemium virtutis" — Cícero (a honra é o prêmio da virtude). 
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Associe-se a isto alguns fatores de cunho social que envolvem o 

profissional médico: 

 

— baixo nível na formação técnico-profissional; 

 

— carência de recursos tecnológicos na maioria dos hospitais; 

 

— perda do status médico com a socialização da medicina; 

— ausência de hábito do médico em escrever e descrever seus 

procedimentos, recorrendo às siglas e abreviações, quando do exercício 

profissional; 

 

— exploração do profissional por capital nacional e estrangeiro; 

 

— pobreza populacional e alto custo do exercício da medicina; 

 

— baixa remuneração do médico, dificultando a atualização e reciclagem 

profissional, levando o mesmo a sujeitar-se às regras do capital; 

 

— nenhuma formação e informação técnico-jurídica do profissional médico; 

 

— vislumbramento da população de enriquecimento fácil pela falta de 

formação inata do brasileiro; 

 

— mudança da relação médico-paciente oriunda das transformações 

sociais influenciadas pela maior conscientização populacional de seus 

direitos. 

 

Bem, toda conduta dolosa ou culposa que possa produzir agravo moral é 

passível de indenização. 
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Hoje a doutrina e a jurisprudência têm dado um sentido mais amplo ao 

Dano Moral. O que se tenta, atualmente, é avaliar a DOR. 

Não a dor física, mas a dor moral, íntima, pessoal, conceito altamente 

subjetivo, posto que efêmero. O que dói muito para um, pode não doer 

nada para outro. 

Exatamente por ser efêmero, um dos maiores problemas que encontramos 

é a valoração deste dano. 

 

Carlos Alberto Bittar diz: 

 

"A fixação do quantum deve obedecer a critérios valorativos próprios e no 

caso concreto detectados, não se podendo cair em generalizações, nem 

em atribuições desmedidas, nem em determinações aleatórias. 

 

Com efeito, há parâmetros, em leis, em decisões jurisprudenciais e em 

doutrina, mas devem ser considerados sempre em razão da hipótese sub 

examine, atentando o julgador para: as condições das partes; a gravidade 

da lesão e sua repercussão; as circunstâncias fáticas". 

 

Os tribunais brasileiros sempre fazem alusão ao prudente arbítrio do juiz no 

momento da estimação do valor indenizatório. 

 

O Tribunal de Justiça de Goiás já teve oportunidade de afirmar que: 

 

"no dano moral, o pretium doloris, por sua própria incomensuralidade, fica 

a critério do juiz, que fixa o respectivo valor, de acordo com seu prudente 

arbítrio. Grande, portanto, é o papel do magistrado na reparação do dano 

moral, competindo-lhe examinar cada caso, ponderando os elementos 

probatórios e medindo as circunstâncias." 

 

Antonio Jeová Santos, em sua obra, afirma: 
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"Enfim, para que o médico seja responsável pelos fatos cometidos no 

exercício de sua profissão, o paciente deve demonstrar a existência dos 

seguintes pressupostos: 

 

a) culpa em relação à atenção médica prestada; 

 

b) existência de dano que tenha ocorrido em razão desse fato; e 

 

c) relação de causalidade entre o descumprimento do dever de assistência 

e o dano experimentado. 

 

A ausência de qualquer um desses requisitos frustra a ação de indenização 

por dano moral (ou patrimonial), ficando o profissional isento da 

responsabilidade civil em decorrência do exercício de sua atividade 

médica". 

 

Isto demonstra a natureza do dano moral: ele nunca pode ser havido como 

uma compensação de prejuízos e jamais como uma reparação pecuniária. 

 

Normalmente, quando da ocorrência de ato viciado que resulta em dano 

material, que é pecuniariamente avaliável, outros eventos podem vir a 

ocorrer, tais como, situações vexaminosas, exposições à mídia, dores, 

inclusive as físicas, perda de prestígio profissional, da beleza, da honra, 

entre várias outras. 

Ora, isto pode ser tido como um ou vários bens que, por não integrarem o 

patrimônio material do ofendido, apenas podem ser compensados, 

inclusive e em não havendo outra forma, com uma penalização pecuniária 

imposta ao causador. 

A valoração do dano moral, em saúde, é o próprio resultado da influência, 

cada vez maior, da Bioética e do Biodireito em nossos Tribunais. O legítimo 

direito ao bem-estar, ao gozo da vida em sua plenitude, não pode ser 
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lesado e, em o sendo, deverá ser compensado, ainda que 

pecuniariamente. 

Portanto, não resta dúvida que o valor estipulado para compensar beleza, 

vaidade, desgostos, enfim, dor íntima, deve ser na proporção capaz de 

minorar a perda, posto que a sua plena satisfação, por quantia alguma, 

será alcançada. 

 

Direito de Personalidade 

 

Alguns tipos de bens, alheios à materialidade patrimonial, são tirados hoje 

da vala comum dos bens objeto de danos morais e tratados de uma 

maneira toda especial, conhecida como Direito da Personalidade. 

Estes bens são internos e altamente subjetivos, vez que integram o interior 

de cada uma das pessoas. 

Ora, os padrões internos de cada pessoa nada mais são que a própria 

expressão de sua personalidade. 

Não existe hoje um conceito unânime para o Direito de Personalidade, mas 

selecionamos da obra de Alexandre Ferreira de Assumpção Alves duas 

definições, sendo que para Rubens Limongi França os direitos de 

personalidade "são aqueles que dizem respeito às faculdades jurídicas cujo 

objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim 

as suas emanações a prolongamentos". 

Gierke elaborou um conceito que hoje é famoso: "são os direitos que 

asseguram ao sujeito o domínio sobre uma parte da própria esfera da 

personalidade". 

O Direito de Personalidade, também, posto que recentemente estudado, 

ainda não tem uma conceituação jurídica pacífica. 

Doutrinadores o entendem segundo sua corrente de pensamento, 

positivista ou naturalista, dentre os quais encontra-se o mestre Limongi 

França, citado por Assumpção Alves com cuja opinião ficamos: 

"entendendo que a lei é insuficiente para definir as várias formas de 

expressão do direito. Certos direitos da personalidade só são reconhecidos 
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pelo costume ou pela ciência, tendo alicerce primeiro no direito natural. 

Este representa a fonte e o princípio gerador na elaboração da lei. Os 

princípios básicos do direito natural (honestae vivere; alterum non 

laedere a swum cuique tribuere) seriam o ponto de partida 'de onde a 

razão, aplicada aos dados da experiência, saia campo para formular e 

aperfeiçoar o sistema das normas positivas', inexistindo qualquer pessoa 

que seja incapaz de reconhecer a necessidade de fazer o bem a evitar o 

mal. Tal não é preciso demonstrar". 

 

Mais uma vez, a presença marcante da Bioética e do Biodireito. 

 

 

2.3 - A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO 

 

2.3.1 - O fenômeno médico-jurídico — A relação médico paciente 

 

Alguns apontam a opinião de que o exercício da atividade médica, na 

época contemporânea, perdeu completamente a grandeza da sua função 

social, transformando-se num inescrupuloso (e, atualmente, nem sempre 

lucrativo) negócio, salvo honrosas exceções. 

 

A medicina também é uma forma de saber, que atribui a um sujeito "um 

poder de vida e morte", de separar a saúde da doença, reproduzindo as 

relações de poder da sociedade como um todo. Assim, o médico é 

obrigatoriamente responsável pelo bom uso deste poder. 

 

 

2.3.2 - Concepção da responsabilidade contratual do médico 

Atividade médica: configura um contrato entre médico e paciente, de molde 

a caracterizar a hipótese semelhante ao do mandato? 
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O simples fato de considerar a atividade médica como contratual não tem o 

condão, ao contrário do que poderia parecer, de presumira culpa, como 

acontece nos contratos civis comuns. O princípio é no sentido de que ao 

cliente incumbe provar a inexecução da obrigação, por parte do 

profissional. Diz-se, juridicamente, que o ônus da prova é do paciente. 

Existem, contudo, exceções, que serão apontadas. Saliente-se que a 

"prova" supracitada não é tão difícil de ser produzida: diagnósticos 

diferenciais ou mesmo perícias médicas judiciais (sempre realizadas nas 

ações envolvendo erros médicos) podem ser solicitadas pela vítima e 

comprovarem a culpa do profissional, estabelecendo o nexo causal entre a 

sua conduta e os danos ocorridos na vítima. 

 

Relacionamento médico-paciente: consulta = apuração de sintomas + 

solicitação de exames e pareceres complementares + obtenção de um 

diagnóstico + elaboração de um prognóstico + estabelecimento da melhor 

terapêutica a ser adotada. Qualquer erro neste processo pode assumir 

graves conseqüências. 

 

 

 

2.3.3 - Obrigações de meio e obrigações de resultado no campo 

médico 

 

Teoricamente, e via de regra, a obrigação do médico para com seu 

paciente é classificada como uma "obrigação de meio", ou seja, obriga-se a 

diligenciar, a empregar todos os meios técnicos disponíveis para o 

exercício de sua função, sem, todavia, garantia do resultado. Diz-se, ainda 

no plano teórico, que se o resultado não for à cura, o médico não pode 

sofrer sanção, a menos que tiver cometido negligência, imprudência ou 

imperícia. 
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Entretanto, até pelo fato da Medicina não ser uma ciência exata, mas sim 

de conceitos e verdades transitórias, tal conceito não é absoluto: a relação 

do médico para com o paciente pode, em grande parte dos casos, ser 

caracterizada como uma obrigação de resultado (ou mista, de meio e de 

resultado), em que o médico se obriga a realizar certo fim, além da 

cogitação dos meios — a execução considera-se atingida quando o médico 

cumpre o objetivo final. 

Tal questão é de fundamental importância para a avaliação da 

responsabilidade do médico, e somente será definida pelos registros e 

provas das condutas adotadas em face de todas as circunstâncias que o 

caso apresentou ao profissional. 

Alguns exercícios da atividade médica podem, entretanto, ser encarados 

absolutamente como uma obrigação mista (de meio e de resultado): 

 

— ao médico anestesista, cabe atingir um resultado único; 

 

— ao cirurgião plástico, também temos a mesma situação, a menos que se 

trate de uma cirurgia reparadora; 

 

— aos procedimentos médicos desnecessários para preservação da saúde 

do paciente, ou sem caráter reparador, solicitado muitas vezes para o 

atendimento da vaidade do paciente: cabe a execução de um resultado 

único, preestabelecido. 

 

Chega-se ao cúmulo de denominar-se "erro médico" as ações e inquéritos 

que investigam procedimentos oriundos de atos médicos, sem ter-se 

concluído pela culpa ou não do profissional, o que chega a ser um pré-

julgamento, pois, quando de uma interpelação já se intitula como erro, 

subentende-se que o profissional cometeu engano e conseqüentemente 

deverá ser punido; sendo que não se pode falar em erro, se ficar provado 

que, apesar de todo empenho profissional, não se alcançou o resultado 

desejado ou que a evolução do procedimento médico escapou do controle, 
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mesmo tendo ele procedido dentro dos padrões técnico-científicos 

preconizados, a chamada Lex Artis. 

Denota-se uma tendência atual a consagrar o conceito subjetivo de culpa 

no campo da responsabilidade civil, que parece estar cedendo espaço ao 

conceito de risco, no qual o indivíduo responde apenas pelo dano causado, 

estando isento nos casos de força maior, culpa da vítima, atos de terceiros 

ou a não existência de nexo causal entre o fato e o ato propriamente dito. 

Assim sendo, conclui-se que, todas as vezes que se provar a razão direta 

de causa e efeito na aplicação da teoria de risco, obrigar-se-á o profissional 

a reparar o dano na forma da lei. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3. CASUÍSTICAS E MÉTODOS 

 

3.1 - Casuística 

 

Foram analisados 30 processos judiciais, que envolvem reparação de 

danos (indenizações) por erro médico em cirurgia do aparelho digestivo, 

oriundos de órgão jurisdicionais diversos (Tribunais de Justiças Estaduais), 

e que já tenham sentença em primeira instância. 

 

3.2 - MÉTODOS 

 

Período: Processos judiciais de 1995 a 2003 

 

Quantidade: 30 processos judiciais envolvendo erro médico 

 

Áreas Médicas: Cirurgia do aparelho digestivo 

 

Classificação: Todos os processos com sentença de 1ª instância, com ou 

sem recurso ou transitados em julgado. 

 

 

3.2.1 - Análises 

 

Itens analisados em cada processo: 

 

- Em relação ao autor: 

 

Sexo: masculino ou feminino 

 

Idade: 0 a 20; 21 a 40; 41 a 60; 61 a 80 
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Raça: branco ou negro 

 

Escolaridade: fundamental, médio ou superior 

 

Religião: ateu, católico, espírita, evangélico, protestante 

 

 

- Em relação ao médico: 

 

Sexo: masculino ou feminino 

 

Idade: 0 a 20; 21 a 40; 41 a 60; 61 a 80 

 

Raça: branco ou negro 

 

Tempo de formado: 0 a 10; 11 a 20; 21 a 30; 31 a 40; 41 a 50 

 

Formação: residente, especialista, mestrado, doutorado ou livre 

docente 

 

Seguro médico 

 

 

- Em relação à cirurgia: 

 

Citação da equipe toda no pólo passivo 

 

Relação contratual 

 

Tipo de cirurgia 
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- Em relação ao processo: 

 

Justiça gratuita 

 

Tipo de dano: moral, material ou ambos 

 

Tempo de duração do processo 

 

 

3.2.2 - Critérios de inclusão 

 

•  Patologias e procedimentos relacionados ao aparelho digestivo. 

 

•  Processos com sentença em primeira instância. 

 

•  Processo em que o médico figurava no pólo passivo. 

 

•  Processos em que existiam solicitações de indenização por dano 

material, moral ou ambos. 

 

 

3.2.3 - Análise Estatística 

 

Para garantir a representatividade e evitar o vício de seleção, utiliza-se a 

aleatoriedade na seleção da amostra. A análise estatística foi conduzida 

em dois níveis: 

 

A) As relações entre amostras independentes (hipóteses 1, 6 e 7) foram 

conduzidas com base em um teste de médias não-paramétrico KW 

(Kruskall – Wallis), considerando-se como nível de significância o valor de 

5%. A escolha de um teste não paramétrico se deu por conta da suposição 
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de não igualdade de variâncias, devido ao número de observações limite 

(n=30). 

 

B) Na formação dos perfis para cada uma das modalidades de análise 

(hipóteses 2, 3, 4 e 5) foi conduzida uma análise multivariada de 

correspondência (ANACOR) com base nas estimativas de qui-quadrado 

para cada um das variáveis. Estes estimadores serviram de base para 

gerar uma matriz de proximidades que é utilizada para elaborar um mapa 

perceptual, onde a análise exploratória para a formação dos perfis é 

realizada. 

 

Para análise dos dados obtidos (descritivos e estatísticos) foi utilizado o 

programa SPSS 13.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – RESULTADOS 
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4 - RESULTADOS 

 

4.1 - Valor do pedido (em reais) 

 

Valor do pedido  (em reais)

43,33%

16,67%

10%
10%

20% 0 - 200.000

200.001 - 400.000

400.001 - 600.000

600.001 - 800.000

800.001 - 1.000.000

 

 

 

O valor do pedido entre R$ 0,00 a R$ 200.000,00 é de 43,33%, entre R$ 

200.001,00 a R$ 400.000,00 foi de 16,67%, entre R$ 400.001,00 a R$ 

600.000,00 foi de 20%, entre R$ 600.001,00 a R$ 800.000,00 foi de 10% e 

entre R$ 800.001,00 R$ 1.000.000,00 foi de 10%. 
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4.2 - Valor condenatório (em reais) 

 

 
 

 

O valor condenatório entre R$ 0,00 a R$ 200.000,00 foi 63%, entre R$ 

200.001,00 a R$ 400.000,00 foi de 17%, entre R$ 400.001,00 a R$ 

600.000,00 foi de 10%, entre R$ 600.001,00 a R$ 800.000,00 foi de 7% e 

entre R$ 800.001,00 a R$ 1.000.000,00 foi de 3%. 

 

 

 

 

Valor condenatório (em reais) 

63%
17%

10%
7% 3% 

0-200.000

200.001 - 400.000

400.001 - 600.000

600.001 - 800.000

800.001 - 1.000.000
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4.3 – Idade dos pacientes (autores) 

 

Idade dos pacientes

13%

30%

40%

17%

0-20

21-40

41-60

61-80

 

 

 

A média de idade dos pacientes que foram analisados nos 30 processos 

judiciais é de 42,7 anos, cabe ressaltar que 40% dos pacientes se 

encontram na faixa etária dos 41 a 60 anos. 
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4.4 – Média do pedido por faixa etária dos pacientes (autores) 

 

R$ 275.000,00

R$ 190.555,56

R$ 297.500,00

R$ 212.000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0-20 21-40 41-60 61-80

Média do pedido por faixa etária

Valor do pedido

 
 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, a média do pedido por faixa etária 

de 0 a 20 anos, representa 13,3%, com média de R$ 75.000,00, de 21 a 40 

anos, representa 30% com média R$ 90.555,56, de 41 a 60 anos, 

representa 40% com média de R$ 97.500,00 e de 61 a 80 anos, representa 

16,7% com média de 12.000,00. O teste KW não mostrou diferença 

significante entre os grupos (KW=2,864 p = 0,413) 
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4.5 – Raça dos pacientes (autores) 

 

Raça dos Pacientes

80%

20%

Branco

Negro

 

 

 

As raças dos pacientes que foram analisados nos 30 processos judiciais 

são 80% brancos e 20% negros. 
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4.6 – Média do pedido por raça dos pacientes (autores) 

 

R$ 235.625,00

R$ 298.333,33

R$ -

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

Branco Negro

Média do pedido por Raça

Valor do pedido

 

 

 

As raças dos pacientes que foram analisados nos 30 processos judiciais, 

são 80% brancos com uma média de R$ 235.625,00 e nos 20% negros o 

valor médio é de R$ 298.333,33 (hiposuficiência). O teste KW mostra que 

existe uma diferença significativa entre os grupos (KW=7,132 p=0,042). 
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4.7 – Sexo dos pacientes (autores) 

Sexo dos autores

57%

43%

feminino

masculino

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 57% dos 

pacientes são do sexo feminino, ou seja, 17 mulheres em sua totalidade. 
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4.8 – Média do valor pedido por sexo dos pacientes (autores) 

 

R$ 262.058,82

R$ 230.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

240.000,00

250.000,00

260.000,00

270.000,00

feminino masculino

Média do valor pedido por sexo

Valor do pedido

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que o valor pedido na 

média feminina foi de R$ 262.058,62, sendo que o valor médio masculino 

de R$ 230.000,00. Não houve diferença significante neste caso, segundo o 

teste KW (KW=0,021 p=0,083) 
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4.9 – Religião dos pacientes (autores) 

 

Religião dos autores

3%

74%

3%

10%

7% 3%

ateu

católico

protestante

espírita

evangélico

Ignorado

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 74% dos 

pacientes são católicos, 10% espíritas, 7% evangélicos, 3% protestantes, 

3% ateus e 3% ignorados. 
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4.10 – Média do valor pedido por crença (autores) 

 

R$ 80.000

R$ 279.773

R$ 180.000

R$ 223.333

R$ 165.000

R$ 40.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ateu católico protestante espírita evangélico Ignorado

Média do valor pedido por crença

Valor do pedido

 
 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os católicos, 

representam 74% dos casos, com uma média de R$ 279.772,73; os 

espíritas representam 10% dos casos, com uma média de R$ 223.333,33; 

os evangélicos representam 7% dos casos, com uma média de R$ 

165.000,00; os protestantes representam 3% dos casos com uma média de 

R$ 170.000,00; os ateus representam 3% dos casos com uma média de 

R$ 80.000,00 e os ignorados representam 3% dos casos com uma média 

de R$ 40.000,00. Sem diferença para KW (KW=2,899 p=0,575). 
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4.11 – Grau de escolaridade dos pacientes (autores) 

 

Grau de escolaridade dos autores

23%

37%

40%
fundamental

médio

superior

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 23% dos 

pacientes cursaram o nível fundamental de ensino, 37% dos pacientes 

cursaram o nível médio de ensino e que 40% possuem nível superior. 
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4.12 – Valor do pedido por grau de escolaridade do paciente (autores) 

 

R$ 345.714,29

R$ 290.909,09

R$ 152.083,33

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

fundamental médio superior

Valor do pedido por grau de escolaridade

Valor do pedido

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os pacientes com 

nível fundamental, representam 23 dos casos, com uma média de R$ 

345.744,29 (hiposuficiência); os pacientes com nível médio representam 

37% dos casos, com uma média de R$ 290.909,09; os que possuem nível 

superior representam 40% dos casos, o valor médio do pedido neste caso 

foi de R$ 152.003,33. O teste KW mostra diferença significativa entre o 

grupo Superior e Fundamental (KW= 9,635 p=0,033). 
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4.13 – Idade do médico 

 

Idade do médico

0%
27%

60%

13%

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que a média de idade 

dos médicos é de 49,03 anos; 27% dos médicos estão na faixa etária dos 

21 a 40 anos; 60% dos médicos estão na faixa etária de 41 a 60 anos e 

que 13% dos médicos estão na faixa etária de 61 a 80 anos. 
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4.14 – Média do valor pedido por idade do médico 

 

R$ 0,00

R$ 263.750,00 R$ 255.833,33

R$ 182.500,00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000
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Média do valor pedido por idade do médico

Valor do pedido

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos na 

faixa etária de 21 a 40 anos, têm em média o valor de R$ 263.750,00; os 

médicos na faixa etária de 41 a 60 anos, têm em média o valor de R$ 

255.833,33 e os médicos na faixa etária de 61 a 80 anos, têm em média o 

valor de R$ 182.500,00. Não houve diferença significativa segundo teste 

KW (KW=0,352 p=0,839). 
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4.15 – Raça do médico 

 

Raça do médico

83%

10%
7%

branco

negro

ignorado

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 80% dos 

médicos são da raça branca; 10 dos médicos são da raça negra e que 7% 

dos médicos tiveram a raça ignorada. 
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4.16 – Média do valor do pedido por raça do médico 

R$ 267.800,00

R$ 136.666,67

R$ 170.000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

branco negro ignorado

Média do valor do pedido por raça do médico

Valor do pedido

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos da 

raça branca representam 80% dos casos e tem em média o valor de R$ 

267.800,00; os médicos da raça negra representam 10% dos casos e tem 

em média o valor de R$ 136.666,67, os médicos que tiveram a sua raça 

ignorada tem em média o valor de R$ 170.000,00. Segundo KW, não 

houve diferença entre os grupos (KW=0,448 p=0,503). 
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4.17 – Sexo do médico 

 

Sexo do médico

70%

30%

masculino

feminino

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 70% dos 

médicos são do sexo masculino e que 30% são do sexo feminino. 
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4.18 – Média do valor do pedido por sexo do médico 

 

R$ 291.190,48

R$ 147.777,78

0,00

50.000,00

100.000,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos do 

sexo masculino representam 70% dos casos e tem em média o valor de R$ 

291.190,48; os médicos do sexo feminino representam 30% dos casos e 

tem em média o valor de R$ 147.777,78. Houve diferença significativa 

entre os grupos (KW=12,733 p=0,002). 
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4.19 – Formação do médico 

 

Formação do médico

13%

64%

7%

13%
3%

residência

especialista

mestrado

doutorado

livre-docente

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 64% dos 

médicos são especialistas; 13% dos médicos são residentes; 13% dos 

médicos possuem doutorados; 7% dos médicos possuem mestrado e que 

3% são livre-docentes. 
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4.20 – Média do valor do pedido pela formação do médico 

 

R$ 405.000,00

R$ 230.263,16
R$ 185.000,00R$ 190.000,00

R$ 320.000,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos que 

são especialistas representam 64% dos casos e tem em média o valor de 

R$ 230.263,16; os médicos que são residentes representam 13% dos 

casos e tem em média o valor de R$ 405.000,00; os médicos que possuem 

doutorado representam 13% dos casos e tem em média o valor de R$ 

190.000,00; os médicos que possuem mestrado representam 7% dos 

casos e tem em média o valor de R$ 185.000,00 e os médicos que são 

livre-docentes representam 3% dos casos e tem em média o valor de R$ 

320.000,00. O teste KW mostrou que os residentes possuem um valor  

maior significativamente que os outros grupos (KW=9,298 p=0,048). 
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4.21 – Tempo de formado do médico 

 

Tempo de formado do médico

20%

17%

36%

20%

7%

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constato que a média geral do 

tempo de formação é de 23,27 anos; sendo que de 0 a 10 anos de 

formação do médico representa 20%; de 11 a 20 anos de formação do 

médico representa 17%; de 21 a 30 anos de formação do médico 

representa 36%; de 31 a 40 anos de formação do médico representa 20% 

e de 41 a 50 anos de formação do médico representa 7% do total dos 

casos. 
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4.22 – Média do valor do pedido por tempo de formado 

 

R$ 325.000,00

R$ 105.000,00

R$ 338.181,82

R$ 146.666,67

R$ 185.000,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos com 

tempo de formação de 0 a 10 anos que representam 20%, tem em média o 

valor do pedido estipulado em R$ 325.000,00; os médicos com tempo de 

formação de 11 a 20 anos que representam 17% tem em média o valor do 

pedido é de R$ 105.000,00; os médicos com tempo de formação de 21 a 

30 anos que representam 36% tem em média o valor do pedido de R$ 

338.181,82; os médicos com tempo de formação de 31 a 40 anos que 

representam 20% tem em média o valor do pedido de R$ 146.666,67 e os 

médicos com tempo de formação de 41 a 50 anos tem em média o valor do 

pedido de R$ 185.000,00. O KW mostrou diferença para o grupo 0-10 e 21-

30 (KW=8,586 p=0,041). 
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4.23 – Relação contratual 

 

Relação contratual

50%

23%

27% convênio

particular

pública

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que a relação 

contratual médico-paciente foi de 50% dos casos referentes a convênios; 

23% dos casos referentes a atendimentos particulares e 27% dos casos 

atendimento na rede pública. 
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4.24 – Média do pedido por relação contratual 

 

R$ 208.666,67

R$ 255.000,00

R$ 316.250,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os atendimentos 

referentes a convênios representam 50% dos casos e tem o valor médio do 

pedido de R$ 208.666,67; 27% dos casos com atendimentos particulares 

que representam 23% têm o valor médio do pedido de R$ 255.000,00 e 

que os casos da rede pública que representam 23%, têm valor médio do 

pedido de R$ 316.250,00. Não houve diferença entre os grupos (KW=0,174 

p= 0,917). 
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4.25 – Tipo de dano 

 

Tipo de dano

17%
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moral e material

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que o tipo de dano 

moral e material representa 80% do total dos casos; que o dano moral 

representa 17% e o dano material representa 3%. 

 

 

 



Resultados   57 

 

4.26 – Média de valor do pedido por tipo de dano 

 

R$ 76.000,00

R$ 500.000,00

R$ 282.826,09
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que ambos os danos 

moral e material que representam 80% dos casos e tem o valor médio do 

pedido de R$ 282.826,09; 17% dos casos com dano moral que tem o valor 

médio do pedido de R$ 76.000,00 e que o dano material que representa 

3% dos casos e tem o valor médio do pedido de R$ 500.000,00. Houve 

diferença significativa segundo KW (KW= 7,261 p=0,007). 
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4.27 – Seguro médico 

 

Seguro médico

10%

90%

sim

não

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 90% dos 

casos o médico não tinha o seguro e em 10% dos casos o médico tinha o 

seguro. 
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4.28 – Média do valor do pedido por existência de seguro médico 

 

R$ 240.000,00

R$ 249.074,07
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 90% dos 

casos não havia seguro e o valor médio do pedido foi de R$ 249.074,07 e 

nos 10% que tinham o seguro o valor médio do pedido foi de R$ 

240.000,00. Não existe diferença entre os grupos por KW (KW=0,809 

p=0,368). 
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4.29 – Justiça gratuita concedida aos pacientes (autores) 

 

Justiça gratuita

47%

53%

não

sim

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 53% dos 

casos os pacientes tiveram a concessão de justiça gratuita e em 47% dos 

casos os pacientes não obtiveram justiça gratuita. 
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4.30 – Média do valor do pedido por justiça gratuita concedida aos 

pacientes (autores) 

 

R$ 243.214,29

R$ 252.500,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que nos 53% dos 

pacientes com justiça gratuita o valor médio do pedido foi de R$ 

252.500,00 e nos 47% que não tinham justiça gratuita o valor médio do 

pedido foi de R$ 243.214,29. Não existe diferença entre os grupos 

(KW=0,073 p=0,787). 
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4.31 – Tempo de duração do processo 

 

 

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 3,3% dos 

casos a duração do tempo de processo foi de 8 anos; 10% dos casos a 

duração do tempo de processo foi de 7 anos; 23,3% dos casos a duração 

do tempo de processo foi de 6 anos; 30% dos casos a duração do tempo 

de processo foi de 5 anos; 30% dos casos a duração do tempo de 

processo foi de 4 anos e 3,3% dos casos a duração do tempo de processo 

foi de 3 anos. Não houve diferença entre os grupos (KW= 6,125 p=0,291). 
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4.32 – Média do valor do pedido por tempo de duração do processo 

 

R$ 300.000,00
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que a média nos 

processos de 8 anos foi de R$ 80.000,00; nos processos de 7 anos foi de 

R$ 150.000,00; nos processos de 6  anos foi de R$ 186.428,57; nos 

processos de 5 anos foi de R$ 218.888,89; nos processos de 4 anos foi de 

R$ 371.111,11 e nos processos de 3 anos foi de R$ 300.000,00. 
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4.33 – Tipo de cirurgia 

 

Tipo de cirurgia

37%

63%

eletiva

urg/emerg

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 63% dos 

casos a cirurgia foi em caráter de urgência/emergência e que 37% dos 

casos a cirurgia foi eletiva. 
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4.34 – Média do valor do pedido por tipo de cirurgia 

 

R$ 246.818,18
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 63% dos 

casos a cirurgia foi em caráter de urgência/emergência e o valor médio do 

pedido foi de R$ 248.947,37 e que nos 37% dos casos a cirurgia foi eletiva 

e teve o valor médio do pedido foi de R$ 246.818,18. Não houve diferença 

significativa entre os grupos (KW=0,741 p=0,690). 
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4.35 – Equipe médica 

 

Equipe médica

43%

57%

Uni

Multi

 

 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 57% dos casos a 

equipe médica era Multi e que em 43% a equipe médica era Uni. 
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4.36 – Média do valor pedido por equipe médica 

R$ 144.615,38

R$ 327.352,94
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Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos os 57% da equipe 

médica Multi, o valor médio do pedido foi de R$ 327.352,94 e os 43% da 

equipe médica UNI o valor médio do pedido foi de R$ 144.615,38. Não 

houve diferença entre os grupos (KW=0,633 p=0,426). 
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4.37 – Maiores valores condenatórios por tempo de duração do 
processo 

Os maiores valores condenatórios observando-se o item 4.31 e analisando-

se o tempo de duração dos mesmos, foi de 7 a 8 anos. 

 

 

4.38 – Maiores valores condenatórios por tempo de duração do 
processo 
 
Os maiores valores condenatórios observando-se o item 4.32 e analisando-

se a média dos valores dos mesmos, foi de 4 anos. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO 
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5 - DISCUSSÃO 

5.1 - Idade do paciente (autores) 

A média de idade dos pacientes que foram analisados nos 30 processos 

judiciais é de 42,7 anos, cabe ressaltar que 40% dos pacientes se 

encontram na faixa etária dos 41 a 60 anos. 

 

5.2 – Média do pedido por faixa etária dos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, a média do pedido por faixa etária 

de 0 a 20 anos, representa 13,3%, com média de R$ 275.000,00, de 21 a 

40 anos, representa 30% com média de R$ 190.555,56, de 41 a 60 anos, 

representa 40% com média de R$ 297.500,00 e de 61 a 80 anos, 

representa 16,7% com média de 212.000,00. 

 
5.3 – Raça do paciente (autores) 
 

As raças dos pacientes que foram analisados nos 30 processos judiciais 

são 80% brancos e 20% negros. 

 

5.4 – Média do pedido por raça dos pacientes (autores) 
 

As raças dos pacientes que foram analisados nos 30 processos judiciais, 

são 80% brancos com uma média de R$ 235.625,00 e nos 20% negros o 

valor médio é de R$ 298.333,33 (hiposuficiência). 

 

5.5 – Sexo dos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 57% dos 

pacientes são do sexo feminino, ou seja, 17 mulheres em sua totalidade. 
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5.6 – Média do valor do pedido por sexo dos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que o valor pedido na 

média feminina é de R$ 262.058,62, sendo que o valor médio masculino de 

R$ 230.000,00. 

 

5.7 – Religião dos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 74% dos 

pacientes são católicos, 10% espíritas, 7% evangélicos, 3% protestantes, 

3% ateus e 3% ignorados. 

 

5.8 – Média do valor do pedido por crença (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os católicos, 

representam 74 dos casos, com uma média de R$ 279.772,73; os espíritas 

representam 10% dos casos, com uma média de R$ 223.333,33; os 

evangélicos representam 7% dos casos, com uma média de R$ 

165.000,00; os protestantes representam 3% dos casos com uma média de 

R$ 170.000,00; os ateus representam 3% dos casos com uma média de 

R$ 80.000,00 e os ignorados representam 3% dos casos com uma média 

de R$ 40.000,00. 

 

5.9 – Grau de escolaridade dos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 23% dos 

pacientes cursaram o nível fundamental de ensino, 37% dos pacientes 

cursaram o nível médio de ensino e que 40% possuem nível superior. 
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5.10 – Valor do pedido por grau de escolaridade dos pacientes 
(autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os pacientes com 

nível fundamental, representam 23 dos casos, com uma média de R$ 

345.714,29 (hiposuficiência); os pacientes com nível médio representam 

37% dos casos, com uma média de R$ 290.909,09; os que possuem nível 

superior representam 40% dos casos, o valor médio do pedido neste caso 

foi de R$ 152.083,33. 

 

5.11 – Idade do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que a média de idade 

dos médicos é de 49,03 anos; 27% dos médicos estão na faixa etária dos 

21 a 40 anos; 60% dos médicos estão na faixa etária de 41 a 60 anos e 

que 13% dos médicos estão na faixa etária de 61 a 80 anos. 

 

5.12 – Média do valor do pedido por idade do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos na 

faixa etária de 21 a 40 anos, tem em média o valor de R$ 263.750,00; os 

médicos na faixa etária de 41 a 60 anos, tem em média o valor de R$ 

255.833,33 e os médicos na faixa etária de 61 a 80 anos, tem em média o 

valor de R$ 182.500,00. 

 

5.13 – Raça do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 80% dos 

médicos são da raça branca; 10 dos médicos são da raça negra e que 7% 

dos médicos tiveram a raça ignorada. 
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5.14 – Média do valor do pedido por raça do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos da 

raça branca representam 80% dos casos e tem em média o valor de R$ 

267.800,00; os médicos da raça negra representam 10% dos casos e tem 

em média o valor de R$ 136.666,67, os médicos que tiveram a sua raça 

ignorada tem em média o valor de R$ 170.000,00. 

 

5.15 – Sexo do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 70% dos 

médicos são do sexo masculino e que 30% são do sexo feminino. 

 

5.16 – Média do valor do pedido por sexo do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos do 

sexo masculino representam 70% dos casos e tem em média o valor de R$ 

291.190,48; os médicos do sexo feminino representam 30% dos casos e 

tem em média o valor de R$ 147.777,78. 

 

5.17 – Formação do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constatado que 64% dos 

médicos são especialistas; 13% dos médicos são residentes; 13% dos 

médicos possuem doutorados; 7% dos médicos possuem mestrado e que 

3% são livre-docentes. 

 

5.18 – Média do valor do pedido pela formação do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos que 

são especialistas representam 64% dos casos e tem em média o valor de 

R$ 230.263,16; os médicos que são residentes representam 13% dos 

casos e tem em média o valor de R$ 405.000,00; os médicos que possuem 

doutorado representam 13% dos casos e tem em média o valor de R$ 
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190.000,00; os médicos que possuem mestrado representam 7% dos 

casos e tem em média o valor de R$ 185.000,00 e os médicos que são 

livre-docentes representam 3% dos casos e tem em média o valor de R$ 

320.000,00. 

 

5.19 – Tempo de formado do médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, foi constato que a média geral do 

tempo de formação é de 23,27 anos; sendo que de 0 a 10 anos de 

formação do médico representa 20%; de 11 a 20 anos de formação do 

médico representa 17%; de 21 a 30 anos de formação do médico 

representa 36%; de 31 a 40 anos de formação do médico representa 20% 

e de 41 a 50 anos de formação do médico representa 7% do total dos 

casos. 

 

5.20 – Média do valor do pedido por tempo de formado 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os médicos com 

tempo de formação de 0 a 10 anos que representam 20%, tem em média o 

valor do pedido estipulado em R$ 325.000,00; os médicos com tempo de 

formação de 11 a 20 anos que representam 17% tem em média o valor do 

pedido é de R$ 105.000,00; os médicos com tempo de formação de 21 a 

30 anos que representam 36% tem em média o valor do pedido de R$ 

338.181,82; os médicos com tempo de formação de 31 a 40 anos que 

representam 20% tem em média o valor do pedido de R$ 146.666,67 e os 

médicos com tempo de formação de 41 a 50 anos tem em média o valor do 

pedido de R$ 185.000,00. 

 

 

5.21 – Relação contratual 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que a relação 

contratual médico-paciente e de que 50% dos casos são referentes a 
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convênios; 27% dos casos são referentes a atendimentos particulares e 

23% dos casos são de atendimento na rede pública. 

 

5.22 – Média de condenação por relação contratual 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que os atendimentos 

referentes a convênios que representam 50% dos casos e tem o valor 

médio do pedido de R$ 208.666,67; 27% dos casos com atendimentos 

particulares que representam 23% têm o valor médio do pedido de R$ 

255.000,00 e que os casos da rede pública que representam 23% e tem 

valor médio do pedido de R$ 316.250,00. 

 

5.23 – Tipo de dano 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que o tipo de dano 

moral e material representa 80% do total dos casos; que o dano moral 

representa 17% e o dano material representa 3%. 

 

5.24 – Média do pedido por tipo de dano 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que ambos os danos 

moral e material que representam 80% dos casos e tem o valor médio do 

pedido de R$ 285.826,09; 17% dos casos com dano moral que tem o valor 

médio do pedido de R$ 76.000,00 e que o dano material que representa 

3% dos casos e tem o valor médio do pedido de R$ 500.000,00. 

 

 

5.25 – Seguro médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 90% dos 

casos o médico não tinha o seguro e em 10% dos casos o médico tinha o 

seguro. 
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5.26 – Média do valor de condenação por existência de seguro médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 90% dos 

casos não havia seguro, o valor médio do pedido foi de R$ 249.074,07 e 

nos 10% que tinham o seguro o valor médio do pedido foi de R$ 

240.000,00. 

 

 

 

5.27 – Justiça gratuita concedida aos pacientes (autores) 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 53% dos 

casos os pacientes tiveram a concessão de justiça gratuita e em 47% dos 

casos os pacientes não obtiveram justiça gratuita. 

  

5.28 – Média do valor do pedido por existência de seguro médico 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que nos 53% dos 

pacientes com justiça gratuita o valor médio do pedido foi de R$ 

252.500,00 e nos 47% que não tinham justiça gratuita o valor médio do 

pedido foi de R$ 243.214,29. 

 

5.29 – Tempo de duração do processo 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 25% dos 

casos a duração do tempo de processo foi de 8 anos; 21% dos casos a 

duração do tempo de processo foi de 7 anos; 18% dos casos a duração do 

tempo de processo foi de 6 anos; 15% dos casos a duração do tempo de 

processo foi de 5 anos; 12% dos a duração do tempo de processo foi de 4 

anos e 9% dos casos a duração do tempo de processo foi de 3 anos. 
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5.30 – Média do valor do pedido por tempo de duração do processo 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 3,3% dos 

casos a duração do tempo de processo foi de 8 anos; 10% dos casos a 

duração do tempo de processo foi de 7 anos; 23,3% dos casos a duração 

do tempo de processo foi de 6 anos; 30% dos casos a duração do tempo 

de processo foi de 5 anos; 30% dos a duração do tempo de processo foi de 

4 anos e 3,3% dos casos a duração do tempo de processo foi de 3 anos. 

 

5.31 – Tipo de cirurgia 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 63% dos 

casos a cirurgia foi em caráter de urgência/emergência e que 37% dos 

casos a cirurgia foi eletiva. 

 
5.32 – Média do valor do pedido por tipo de cirurgia 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que em 63% dos 

casos a cirurgia foi em caráter de urgência/emergência e o valor médio do 

pedido foi de R$ 248.947,37 e que nos 37% dos casos a cirurgia foi eletiva 

e teve o valor médio do pedido foi de R$ 246.818,18. 

 

5.33 – Equipe médica 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos que 57% dos casos a 

equipe médica era Multi e que em 43% a equipe médica era Uni. 

 

 
5.34 – Média de condenação por equipe médica 
 

Nos 30 processos judiciais analisados, constatamos os 57% da equipe 

médica Multi, o valor médio do pedido foi de R$ 327.352,94 e os 43% da 

equipe médica UNI o valor médio do pedido foi de R$ 144.615,38. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 

6.1 - Valores médios pedidos ou acordo em cirurgia do aparelho 

digestivo 

O valor médio ou do acordo fica em torno de R$ 250.000,00. 

 

 

6.2 – Perfil do paciente que mais processa médico 

 

44% da variância explicada pela dimensão 1 e 32% explicada pela 

dimensão 2 e com valores de Alfa muito altos, afirmando a 

consistência da análise: 

 

Idade: entre a 41 a 60 anos (40%) 

Raça: Branco (80%) 

Sexo: Feminino (57%) 

Religião: Católico (74%) 

Grau de escolaridade: Nível superior (40%) 

Sem justiça gratuita (47%) 

 

 

6.3 – Perfil do paciente que recebe maiores valores médios 

indenizatórios 

 
47% da variância explicada pela dimensão 1 e 39% explicada pela 

dimensão 2 e com valores de Alfa muito altos, afirmando a 

consistência dos resultados: 

 

Idade: entre a 41 a 60 anos (40%) 

Raça: Negros (hiposuficiência) 

Sexo: Feminino 
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Religião: Católico 

Escolaridade: Ensino Fundamental (hiposuficiência) 

Com justiça gratuita 

 

 

6.4 – Perfil do médico que é mais processado por erro médico em 

cirurgia do aparelho digestivo 

 
32% da variância explicada pela dimensão 1 e 30% explicada pela 

dimensão 2 e com valores de Alfa aceitáveis, afirmando a 

consistência dos resultados: 

 

Idade: entre 41 a 60 anos 

Raça: Branco 

Sexo: Masculino 

Formação: Especialista 

Tempo de formado: 21 a 30 anos 

Situação contratual com o paciente: Convênio 

Dano: Moral e Material 

Seguro médico: Sem seguro profissional 

Tipo de cirurgia: Urgência/emergência 

Equipe médica: Multi 

 

 

6.5 – Perfil do médico que paga maiores valores indenizatórios em 

processos por erro médico em cirurgia do aparelho digestivo 

 

51% da variância explicada pela dimensão 1 e 41% explicada pela 

dimensão 2 e com valores de Alfa altos, afirmando a consistência 

dos resultados: 

 

Idade: entre 21 a 40 anos 
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Raça: Branco 

Sexo: Masculino 

Formação: Residência 

Tempo de formado: 21 a 30 anos 

Situação contratual com o paciente: Pública 

Dano: Material 

Seguro médico: Sem seguro profissional 

Tipo de cirurgia: Urgência/emergência 

Equipe médica: Multi 

 

 

6.6 – Importância do seguro profissional nas condenações por erro 

médico em cirurgia do aparelho digestivo 

 
90% não possuem seguro profissional e a diferença entre o valor 

condenatório é insignificante, com ou sem seguro (IRB – Limite de 

seguro profissional ou RC), segundo teste KW de médias. 

 

 

6.7 – Maiores valores condenatórios por características dos 

processos 

 

Tempo de duração: entre 7 a 8 anos (60%) 

 

Maior média de valor por tempo de duração dos processos: 4 anos 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - ANEXOS 
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1 – Perfil do paciente que mais processa médico 
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2 – Perfil do paciente que recebe maiores valores médios 

indenizatórios 
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3 – Perfil do médico que é mais processado por erro médico em 

cirurgia do aparelho digestivo 
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4 – Perfil do médico que paga maiores valores indenizatórios em 

processos por erro médico em cirurgia do aparelho digestivo 
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