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RESUMO 
 

A primeira referência à necessidade de obtenção do consentimento informado 

ocorreu na Inglaterra, em 1767, em sentença proferida no caso Slatter v. Baker & 

Stapletton. A expressão informed consent foi introduzida em decisão proferida por um 

Tribunal da Califórnia, em 1957. O consentimento informado fundamenta-se na 

autonomia do sujeito, isto é, no direito de o indivíduo tomar suas próprias decisões em 

relação a sua vida, a sua saúde e a sua integridade psicofísica. Assim, o consentimento 

informado pode ser definido como o comportamento por meio do qual se autoriza 

determinada atuação a alguém. No caso do consentimento para o ato médico, uma 

atuação na esfera psicofísica do paciente, cuja finalidade é a melhoria de sua saúde ou 

de terceiro. Para que o consentimento seja considerado válido, deve ser voluntário, 

dado por pessoa capaz, após ser informada e esclarecida. A obtenção do 

consentimento informado e esclarecido do paciente somente será dispensada nos 

casos de privilégio terapêutico, tratamentos compulsivos e de consentimento em 

branco. Não há mais dúvidas quanto à natureza contratual da relação médico-paciente, 

muito embora o Código Civil brasileiro trate desse assunto no capítulo dos atos ilícitos. 

As obrigações do médico dividem-se em obrigações de meio e obrigações de resultado.  

A ausência do consentimento pode constituir lesão autônoma, por si só danosa e 

passível de indenização. Neste caso, para que se configure a responsabilidade civil do 

médico, deve-se estabelecer relação clara entre a falta de informação e o dano. O 

deficiente adimplemento da obrigação de obter o consentimento há que ser 

satisfatoriamente comprovado. O termo de consentimento informado, embora 

represente um indício da vontade do paciente, nem sempre é suficiente para excluir a 

responsabilidade do médico.      
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INTRODUÇÃO  
 

Um dever de informar resulta de uma necessidade, qual seja, um déficit de 

informações, uma pessoa possui a informação e a outra necessita1.  

Na década de 90, iniciou-se uma sensibilização jurídica em relação aos deveres 

de informar2. Um fator para o interesse crescente foi a entrada em vigor do Código de 

Defesa do Consumidor em 1990, que estabelece expressamente vários deveres de 

informar com importância prática e dogmática. Outro fator que pode ser apontado é o 

papel crescente dos direitos humanos para o direito privado. 

O tratamento médico é, atualmente, alcançado pelos princípios do Código de 

Defesa do Consumidor. O paciente coloca-se na posição de consumidor, conforme art. 

2º da Lei nº 8.078/90. O médico ou a pessoa jurídica que presta o serviço coloca-se 

como fornecedor de serviços, nos termos do art. 3º.3  

O dever de informação, inerente à atividade médica, apresenta-se como um dos 

direitos básicos do consumidor: informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, 

do CDC)4.     

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo a analisar, em linhas gerais, o 

consentimento informado como requisito de validade para a prática do ato médico, bem 

como a responsabilidade civil médica decorrente do descumprimento do dever de 

informar.  

E desde logo destacamos que, embora possa haver responsabilidade médica 

extracontratual, como, por exemplo, no caso do médico que atende alguém desmaiado 

na rua, tal assunto mereceria um estudo à parte, motivo pelo qual o presente trabalho 

limitar-se-á a estudar a relação médico-paciente sob o ponto de vista meramente 

contratual.    

Para tanto, o trabalho será dividido em quatro capítulos.  

 
1 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 39. 
2 Id. 
3 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003; p. 92. 
4 Id. 
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No primeiro capítulo, será feita uma breve exposição sobre o conceito de 

consentimento informado, seu fundamento e as influências do direito comparado na 

matéria de consentimento.  

No segundo capítulo, serão analisados os requisitos de validade do 

consentimento (capacidade, informação e esclarecimento), o direito do médico a ser 

informado e o seu dever de informar esclarecidamente, o conteúdo dos deveres de 

informar do médico e do paciente, a informação escrita, a validade dos termos de 

consentimento, as figuras do paciente e do médico razoáveis e do paciente concreto. 

No terceiro capítulo, será analisado o dissentimento informado e esclarecido, o 

privilégio terapêutico, os tratamentos compulsivos, o consentimento em branco e os 

dissentimentos prévio e posterior.   

Por fim, no quarto capítulo, serão estudados os reflexos do consentimento 

informado na responsabilidade civil do médico.     
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CAPÍTULO I – DO CONSENTIMENTO INFORMADO COMO REQUISITO PARA A 
PRÁTICA DO ATO MÉDICO 
 
1.1 DO CONCEITO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Além dos deveres de tratar, de agir segundo as leges artis, de organizar o 

processo clínico e de observar sigilo, na consecução do tratamento o médico deve 

respeitar o paciente, dever este que abrange os deveres de informar, confirmar o 

esclarecimento e obter o consentimento5. 

Consentimento é o comportamento mediante o qual se autoriza a alguém 

determinada atuação. No caso do consentimento para o ato médico, uma atuação na 

esfera psicofísica do paciente, com o intuito de proporcionar saúde em benefício do 

próprio enfermo ou de terceiro6. 

Hildegard Taggesell Giostri, com base no entendimento americano, define o 

consentimento informado como sendo o diálogo entre o paciente e o provedor de 

serviço, por meio do qual ambas as partes trocam perguntas e informações, culminando 

com o acordo expresso do paciente para a atuação médica7.  

O Conselho Nacional de Saúde, visando normatizar a pesquisa que envolve 

seres humanos, elaborou a Resolução 196/96 (alterada em 22.03.2006), na qual define 

o consentimento livre e esclarecido como a “anuência do sujeito da pesquisa e/ou de 

seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 

subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previsto, potenciais riscos e 

o incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, 

autorizando sua participação voluntária na pesquisa”.   

 
5 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português: Elementos para o estudo da manifestação da vontade do paciente; p. 24. 
6 Id. 
7 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade médica – As obrigações de meio e de resultado: 
avaliação, uso e adequação; 1. ed. 5. tir. Curitiba: Juruá, 2006; p. 83.    
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Para Vaz Rodrigues8, a proteção da esfera psicofísica do paciente encontra-se 

tutelada pelo direito geral de personalidade, em especial a autonomia, a liberdade e a 

integridade.  

A informação, assevera Kfouri Neto, parte de um pressuposto inafastável, qual 

seja, o de que o paciente possa, com liberdade, ausente qualquer coação, receber 

todos os dados necessários e úteis, para expressar seu consentimento em relação ao 

tratamento indicado9.   

Nesse sentido, Fernanda Schaefer afirma que o consentimento esclarecido é a 

manifestação do princípio da autonomia, é a realização da autodeterminação da pessoa 

que a habilita a tomar suas próprias decisões10.  

Segundo Rosana Pérez de Leal, o objetivo deve ser o de autorizar atos 

permitidos pela lei, devendo o consentimento consistir no exercício regular do direito, 

sempre relativo, de dispor do próprio corpo, em princípio indisponível, quando o negócio 

jurídico esteja orientado à preservação e conservação da saúde e da vida do paciente. 

Logo, o consentimento ou a negativa do enfermo não deve implicar um uso abusivo de 

sua liberdade11.  

Vaz Rodrigues12 acrescenta que a obtenção do consentimento, expresso ou 

tácito, deverá sempre decorrer de um processo dialógico de recíprocas informações e 

esclarecimentos que a relação entre o médico e o paciente incorpora, para que este, na 

tomada de posição racional, autorize a atuação médica.  

Compete ao paciente decidir se pretende ou não se submeter a um 

determinado tratamento ou intervenção cirúrgica, devendo, em caso afirmativo, ser-lhe 

dada a oportunidade de decidir entre as várias alternativas de tratamentos. 13  

Desse modo, a análise do regime jurídico do consentimento deve observar o 

dever de respeito pela autodeterminação do paciente e depende da prévia verificação 
 

8 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 25.  
9 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; p. 289. 
10 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor. Curitiba: Juruá, 2006; p. 72.  
11 PÉREZ DE LEAL, Rosana. Responsabilidad civil del médico: Tendencias clásicas y modernas.Buenos 
Aires, Universidad, 1995.   
12 VAZ RODRIGUES, Op. cit.; p. 24. 
13 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica, in Boletim da Faculdade de Direito 
Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 1996.  
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dos deveres de informar e esclarecer sobre a averiguação, o estado e o curso provável 

da doença, a terapia proposta, ponderados os riscos e os benefícios, os meios 

disponíveis e os tratamentos alternativos14.  

 

1.2 DOS FUNDAMENTOS DO CONSENTIMENTO INFORMADO NO DIREITO 
COMPARADO  

 

A primeira menção nos meios jurídicos à necessidade de consentimento do 

paciente se dá em 1767, na Inglaterra, em sentença proferida no caso Slatter v. Baker 

& Stapletton.15 Tratou-se de um caso em que dois médicos foram responsabilizados 

por, sem o consentimento do paciente, terem quebrado novamente o osso de uma 

perna já parcialmente recuperado, quando ele tinha apenas solicitado fossem 

removidas as ligaduras que a cobriam. O Tribunal considerou o desprezo pelo 

consentimento como contrário ao costume profissional, visto que é razoável seja dito ao 

paciente o que será feito com ele, a fim de que este possa ganhar coragem e colocar-

se em posição de suportar a operação. Vaz Rodrigues16 explica que, há quem conteste 

o caráter pioneiro desta sentença, sob o argumento de que ela apenas reforça o 

paternalismo da atuação médica, consistindo em uma acidental referência ao 

consentimento do paciente.  

A expressão informed consent foi introduzida em decisão proferida por um 

Tribunal da Califórnia, em 1957, embora a Supreme Court da Carolina do Norte, dois 

anos antes, tenha qualificado como conduta negligente de um cirurgião a ausência de 

explicação dos riscos envolvidos numa intervenção cirúrgica17. Vaz Rodrigues explica 

que em razão de seu conteúdo, esta última decisão é apontada como a primeira de um 

conjunto que marcou a transição de um conceito misto de conveniência e necessidade 

 
14 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 28. 
15 SOUZA, Neri Tadeu Camara. Erro médico e consentimento informado. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, 
n. 337, 9 jun. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5311>. Acesso em: 18 
set. 2008. 
16 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 32. 
17 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 29.  
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de obtenção de consentimento do paciente para a construção doutrinária do conceito 

de consentimento informado18. 

Historicamente, destaca-se a sentença proferida pelo Juiz Benjamin Nathan 

Cardozo, em abril de 1914, no caso Schloendorff v. Society of New York Hospital, como 

sendo a primeira que consagrou o direito de auto-determinação por parte de um adulto 

consciente quanto ao destino do próprio corpo, devendo ser responsabilizado o 

cirurgião que pratique uma intervenção sem o consentimento do paciente19. No caso, 

afirmou o notável magistrado: “ Every human being of adult years and sound mind has a 

right to determine what shall be done with his own body”20. Tal decisão, considerada por 

muitos como o embrião da doutrina do consentimento informado, caracteriza o paciente 

como indivíduo livre e autônomo para tomar as suas próprias decisões21. 

Highton e Wierzba citados por Miguel Kfouri Neto22 narram o leading case. Em 

janeiro de 1908, a autora, Mary Schloendorff, deu entrada no hospital, com queixas de 

dores e desarranjo estomacal. Após algumas semanas de tratamento, o médico 

descobriu um tumor, logo diagnosticado como um fibroma. Naquela oportunidade, os 

médicos informaram que somente poderiam determinar a natureza do tumor por meio 

de um exame invasivo. A autora consentiu nesse procedimento, para possibilitar o 

diagnóstico, contudo advertiu ao médico, e também à enfermeira, que se opunha a uma 

intervenção cirúrgica. A paciente foi levada ao setor de cirurgia durante a noite. No dia 

seguinte, previsto para o referido exame, foi operada diretamente, extraindo-se o tumor. 

Posteriormente, desenvolveu-se gangrena no braço esquerdo da paciente, sendo 

necessária a amputação de alguns dedos e tendo que suportar fortes dores e 

sofrimentos. Por tudo isso, demandou em face do hospital, considerado responsável 

pelo seus males.       

 
18VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 30.  
19KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 282. 
20 “Todo ser humano adulto e mentalmente são tem o direito de determinar o que fará com o seu próprio 
corpo.” [Tradução livre]  
21 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 30.   
22 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 282.  
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Diante dos fatos, o Tribunal entendeu que o que estava sendo discutido não era 

a responsabilidade por mera negligência, mas sim a existência de uma atuação forte e 

violenta sobre a paciente23.  

O Juiz Cardozo utilizou-se de argumentos originais, que, como destaca Kfouri 

Neto24, constituem verdadeiros antecedentes de toda a doutrina do consentimento 

informado, quais sejam: 

a) que o dando em questão não decorria unicamente da negligência, mas sim 

da violência ou força na invasão do corpo da paciente;  

b) que todo ser humano adulto e mentalmente são tem direito a determinar o 

que se fará com seu próprio corpo 

c) que o cirurgião que pratica operação sem o consentimento de seu paciente 

pratica uma agressão, um atentado violento, contrário à lei, tornando-se responsável, 

devendo responder pela reparação dos prejuízos;  

d) que esta é a regra, salvo em casos de urgência, nos quais o paciente se 

encontre inconsciente e seja necessário operar, antes de obter-se o consentimento;  

e) que o caso em análise se embasa em força direta ou violência, não em 

negligência.  

Vaz Rodrigues assevera que a partir dessa decisão formou-se uma corrente 

jurisprudencial que firmou os deveres de pedagogia e respeito pela necessidade de 

obtenção da autorização do paciente previamente a qualquer intervenção médica 

invasiva, seja para proveito próprio ou alheio, seja para diagnóstico, prognóstico ou 

terapia25.    

Na Alemanha, em Nuremberg (1947), onde foram julgados os crimes de guerra 

dos nazistas, dentre eles as experiências em seres humanos, consagrou-se a doutrina 

do consentimento informado26. Desde então, mencionam-se quatro requisitos principais 

para o consentimento: a) ser voluntário; b) dado por quem seja capaz; c) após ter sido 

informado e d) encontrando-se esclarecido27. Vaz Rodrigues ressalta que na Alemanha, 

 
23 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 283.  
24 Id.  
25 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 31.  
26 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 283.  
27 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 35. 
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desde 1931 existia legislação na qual, em matéria de experimentação humana e para 

utilização de novas terapias, se exigia o prévio consentimento esclarecido do visado. 

Na Itália, o Código de Deontologia de 1995 contempla diversas regras sobre o 

consentimento informado, segundo relatos de Vaz Rodrigues. De acordo com Kfouri 

Neto28, a jurisprudência italiana tem afirmado o direito de o paciente receber todas as 

informações necessárias, a possibilidade de autodeterminação, desde que a escolha 

diga respeito a aspectos de sua vida de relação e profissional, e não à problema 

essencialmente técnico; e, para individualizar os conteúdos e limites de uma correta 

informação, faz alusão à natureza da urgência da intervenção cirúrgica, às condições 

psíquicas e ao grau de cultura do paciente. 

A propósito, Kfouri Neto29 menciona decisão da Corte de Cassação italiana 

(12.06.1982), segundo a qual: 
 

O cirurgião, antes de proceder à operação, deve obter o consentimento 
válido do paciente, essencial para a licitude do ato médico, considerada 
a gravidade da intervenção, sem prescindir de uma avaliação séria, 
científica, mas sempre em palavras acessíveis ao paciente, indicando-
lhe as possibilidades razoáveis de sucesso, que justifiquem o ato médico 
como oportuno, e as eventualidades negativas que o desaconselhariam.  

 

Não há qualquer dúvida sobre a responsabilidade do médico no caso de o 

tratamento vir a ser ministrado sem o consentimento livre e esclarecido do doente. 

Pode-se dizer, segundo Kfouri Neto, que ”o consentimento é um pré-requisito essencial 

de todo tratamento ou intervenção médica”30.  

Em França, a obrigação de se obter o consentimento está expressa nos artigos 

35 e 36 do novo Código de Deontologia. “O consentimento deve ser livre e renovado a 

cada ato médico ulterior, bem assim esclarecido”, ou seja, explica Kfouri Neto “o 

paciente deve ser previamente informado dos atos a que vai se submeter, dos riscos 

normalmente previsíveis, de acordo com o estado atual da evolução dos conhecimentos 

científicos e quais as conseqüências do ato a ser realizado”.  

 
28 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 285. 
29 Id. 
30 Id. 
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Na Espanha, a doutrina do consentimento informado encontra seu fundamento 

na consagração constitucional do dever de respeito à dignidade da pessoa humana e 

do direito à integridade física. A Lei Geral de Saúde (Lei 14/1986) e o Código de Ética e 

Deontologia Médica impõem o consentimento informado para a prática de ato médico31.  

Em Portugal, o consentimento informado e esclarecido fundamenta-se na 

proteção aos direitos da personalidade: do direito à integridade psicofísica e da 

liberdade da vontade. Decorre do art. 25 da Constituição da República Portuguesa, a 

qual protege a integridade pessoal e o desenvolvimento da personalidade32.   

No Brasil, a Constituição garante o direito à vida, incluindo-se aí o direito à 

integridade física, assim como o direito à saúde. Garante, ainda, o respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, além de conferir especial destaque aos direitos 

humanos, entre eles os direitos da personalidade, que compreendem o consentimento 

informado. O Código Civil consagrou, nos artigos 13 e 15, o princípio da autonomia e da 

disposição sobre o próprio corpo, reconhecendo a importância desses direitos para o 

pleno desenvolvimento da pessoa. Também o Código de Ética Médica impõe o dever 

de obtenção do consentimento informado para a prática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 286.  
32 KFOURI NETO, Miguel. Op. cit.; p. 287.  
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CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO CONSENTIMENTO 
 

2.1 DA CAPACIDADE 
 
Um dos requisitos do consentimento consiste na capacidade de dispor dos 

direitos de que se é titular, ou seja, a pessoa deve ser juridicamente capaz de assumir 

livremente deveres e obrigações33. Para que suas decisões possam ser consideradas 

ética e juridicamente válidas, o indivíduo deve ser capaz de tomar decisões 

independentes e racionais, podendo assumir as conseqüências e os efeitos que desse 

ato possam advir34.  

Sob o ponto de vista médico, capacidade é o “estado psicológico empírico em 

que se pode afirmar que a decisão tomada por um sujeito é expressão real de sua 

própria identidade individual, isto é, de sua autonomia moral pessoal”35. 

Assim, a avaliação da capacidade, consoante Vaz Rodrigues, compete em 

primeiro plano ao médico, o qual deverá proceder tendo em vista uma relação direta 

entre o paciente e o quadro apresentado, sendo, portanto, casuística a sua aferição. 

Vaz Rodrigues relata que, desde pelo menos a década de setenta, inúmeros 

testes foram sendo elaborados e apresentados para auxiliar a determinação da 

avaliação da capacidade para tomar decisões em termos médicos. Assevera que os 

diversos modelos revelam os fatores associados que, medidos e relacionados com a 

intervenção pretendida, se mostram adequados a uma aferição atendível. Entre tais 

fatores destacam-se a compreensão, a memória, o raciocínio, a comparação, a 

avaliação, a projeção, a opção, a expressão e a decisão36.  

Do ponto de vista jurídico, o Código Civil brasileiro de 2002 define quem tem 

capacidade para consentir e que não a tem. E em seu art. 1º, dispõe que toda pessoa é 

capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

 
33 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 198. 
34 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor; cit.; p. 73.  
35 VAZ RODRIGUES, Op. cit.; p. 200.  
36 Id. 
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O art. 3º do referido diploma legal, estabelece quem são os absolutamente 

incapazes: os menores de 16 anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; os que, mesmo, por 

causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.     

O art. 4º do Código Civil, por sua vez, trata das pessoas relativamente 

incapazes para consentir: os maiores de 16 anos e menores de 18 anos; os ébrios 

habituais, os viciados em tóxicos; os que, por deficiência mental, tenham discernimento 

reduzido; os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; os pródigos. 

No que tange ao requisito da menoridade, Vaz Rodrigues37 esclarece que a 

idade não significa maturidade, correspondendo antes àquela limitação aos interesses 

de ordem geral, de certeza e de segurança. Ressalta que nesta matéria do 

consentimento informado, é complicado determinar, genérica e abstratamente, os 

critérios para identificar o paciente capaz. Segundo o autor, é necessário avaliar o 

entendimento das informações prestadas e a capacidade de livre arbítrio. 

Ainda de acordo com entendimento de Vaz Rodrigues, quando se trata de 

cuidados de saúde, há necessidade da prévia audição do menor, independentemente 

de sua idade, sempre que se pretenda tomar uma decisão que incida na sua esfera de 

interesses38. Para tanto, utiliza como fundamento o texto da Convenção dos Direitos da 

Criança, aprovada na Resolução 44/25 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 

20 de novembro de 1989:  

 

Art. 12. Os Estados Parte garantem à criança com capacidade de discernimento 

o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe 

respeitem, sendo tomadas devidamente em consideração as opiniões da 

criança, de acordo com  a sua idade e maturidade.  

Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos 

processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja 

 
37 VAZ RODRIGUES. João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 202 
38 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 204.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9ia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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através de representante ou de organismo adequado, segundo as modalidades 

previstas pelas regras de processo da legislação nacional.39    

 

Acrescenta o autor que onde exista capacidade de entendimento e de 

ponderação, deverá igualmente existir uma vontade atendível. Assim, a existência ou a 

falta de capacidade deve ser analisada de acordo com o caso concreto, ponderando-se 

a relação entre a idade do menor, o seu discernimento e o tratamento40. 

A capacidade dos menores é suprida pelo poder familiar, cujo exercício cabe 

aos progenitores, competindo-lhes, entre outros deveres, zelar pela sua saúde e 

representá-los. No exercício do poder paternal deverão os pais atender à maturidade 

dos filhos e, em função desta, procurar e tomar em consideração a opinião deles 

quanto aos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na 

organização da própria vida41.  

Cumpre destacar que o poder familiar dos pais, em relação aos filhos, somente 

autoriza a consentir tratamento médico para proteger a vida e a saúde do menor 

incapaz, e nunca trazer-lhe uma diminuição de sua integridade psicofísica em caráter 

temporário e, muito menos, permanente42. 

Caso seja possível demonstrar a ausência, incapacidade ou outro impedimento 

que afete um dos progenitores, a lei determina o exercício pleno do poder familiar ao 

outro, de modo que a respectiva prova perante o agente médico será bastante para lhe 

permitir, sem mais, a sua atuação em todas as intervenções, para as quais não se 

exijam especiais requisitos previstos por lei.  

Na hipótese de falecimento dos pais, de estes se tornarem incapazes ou por 

outro motivo ficarem impedidos de exercer o poder familiar, será nomeado tutor para 

representar o menor.    
 

39 A Convenção dos Direitos da Criança foi aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto 
Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, tendo 
entrado em vigor aqui em 23 de outubro de 1990. De acordo com o art. 1º desta Convenção criança é todo 
ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes.  
40 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 205. 
41 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 209. 
42 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005; p. 500.  
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Nos casos em que a posição dos pais é a de recusar a intervenção proposta 

pelo médico, atento o estado de saúde do menor, o médico deverá ponderar sobre a 

essencialidade da intervenção43.     

Ao comentar sobre as situações em que por qualquer motivo não é possível 

obter o consentimento do representante legal, Dias44 afirma que, além da idade e da 

maturidade do menor, hão de ser considerados o grau de necessidade e a urgência, 

bem como a relevância dos riscos do tratamento. Esclarece o autor que caberá ao 

médico avaliar e decidir se o incapaz, em especial o menor, tem ou não a capacidade 

para perceber razoavelmente as implicações do tratamento apresentado e assim decidir 

se tal tratamento poderá ou não ser postergado para um momento ulterior, de molde a 

que possa obter-se o consentimento dos representantes legais.  

Tem sido entendido que o médico poderá intervir sem o consentimento dos 

pais, ou contra o expresso dissentimento destes, desde que não haja outros motivos, 

relacionados com a saúde do menor, justificativos da recusa dos pais. Não sendo 

possível a intervenção sem consentimento, ou sendo arriscado, poderá recorrer ao 

Poder Judiciário, diante do caráter inadiável da intervenção, a qual deverá mostrar-se 

aconselhada para evitar ou amenizar uma doença grave ou sofrimento do menor.45  

 Em se tratando de menores relativamente incapazes, não tem o pai, a mãe ou 

o tutor, na falta daqueles, o direito de exigir que o menor relativamente incapaz se 

submeta a exames médicos e corporais contra a sua vontade, ainda que a intenção do 

assistente que pretenda assisti-lo seja a de protegê-lo ou cuidar de seus interesses. 

Isso porque os indivíduos, a partir dos 16 anos, já têm possibilidade de querer e de 

perfeitamente externar a sua vontade46. 

Todavia, a maioria das questões aqui apresentadas não são privativas dos 

menores. De acordo com ensinamento de Carlos Alberto da Mota Pinto, são incapazes 

“as pessoas que, por falta de experiência mediana, por anomalia mental ou defeito de 

carácter, não possam determinar, com normal esclarecimento ou liberdade interior os 

 
43 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 213.  
44 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 288.  
45 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; 214. 
46 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, cit.; p. 502.  
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seus interesses”47. Em sentido jurídico, esclarece Vaz Rodrigues, a expressão anomalia 

psíquica abrange, além das deficiências de intelecto, de entendimento ou de 

discernimento, as deficiências da vontade e da própria afetividade48. 

Pode, contudo, haver caso de anomalia a justificar uma declaração de 

incapacidade e, no entanto, verificarem-se condições para o incapaz manifestar uma 

vontade atendível sobre um tratamento médico proposto.  Segundo Vaz Rodrigues, 

atribuir relevância à decisão de um interdito ou de um inabilitado por anomalia psíquica 

que tenha sido expressamente impedido de consentir autonomamente na prática de um 

ato médico, bem como para um incapaz de fato, não interditado nem inabilitado, implica 

ultrapassar alguns problemas. O primeiro deles consiste na dificuldade de estabelecer 

critérios uniformes sobre os procedimentos associados às várias anomalias psíquicas e 

a correlação respectiva com uma graduação dos atos médicos possíveis, de modo a 

distinguir os pacientes que possam consentir autonomamente dos que devam ver a 

decisão tomada por seu representante ou curador, ou com estes associados nos casos 

eventualmente tipificados em lei. 

O jurista português entende que a melhor solução é que as circunstâncias que 

envolvem o discernimento e a vontade sejam analisadas individualmente para cada 

enfermo e para cada caso. Existem doenças que podem não prejudicar a verificação de 

uma capacidade suficiente para avaliar entre riscos e alternativas49. 

Os absolutamente incapazes no ato do consentimento deverão estar 

representados por quem de direito, sendo dessa pessoa a responsabilidade e o direito 

de autorizar ou não o ato médico. Os relativamente incapazes deverão ser assistidos 

por um assistente no ato do consentimento50.      

A influência eventual da enfermidade no mecanismo volitivo aumenta o dever 

de diligência do médico, quer na verificação da ausência de uma incapacidade 

acidental que viabilize a livre decisão, quer quanto ao esclarecimento51. 

 
47 PINTO, Carlos A. M. Teoria Geral, 194. VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 217.  
48 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 217.  
49 VAZ RODRIGUES. Op. cit., p. 217. 
50 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor; cit.; p. 81.  
51 VAZ RODRIGUES. Op. cit., p. 220. 
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Dias52 ressalta a importância da distinção entre as situações de incapacidade 

jurídica e de incapacidade de fato e afirma que na primeira impõe-se que o 

representante legal seja informado e que seu consentimento seja obtido. No entanto, 

esclarece que, nos casos e na medida em que o incapaz possa compreender a 

situação, ele deverá não apenas ser informado, como também deverá prestar o seu 

consentimento.   

Diante de uma incapacidade que se desconhece se está juridicamente 

declarada poderá o médico atuar sob a alçada do privilégio terapêutico, caso a 

intervenção não possa ser adiada até a cesse a incapacidade, se esta for acidental e 

previsivelmente de duração limitada, ou até que seja encontrado o representante legal, 

ou familiares, que, pelo menos, elucidem e auxiliem o processo de tomada de 

decisão53. 

Dias acrescenta que quanto maior for a duração provável da incapacidade do 

enfermo e a dificuldade de contactar os familiares, maior será o número de tratamentos 

ou intervenções que o médico estará legitimado a levar a cabo, desde que não seja 

razoável, de acordo com as leges artis, adiar tais cuidados que se mostram necessários 

à salvaguarda dos interesses do paciente54.     

Para que o consentimento seja considerado válido, além da capacidade jurídica 

retro mencionada, é preciso ter a aptidão para compreendê-lo e para consentir quanto 

ao seu conteúdo e quanto ao procedimento médico a ser adotado55. 

Passaremos a seguir ao estudo da informação e do esclarecimento como 

requisitos do consentimento informado válido.   

 

2.2 DA INFORMAÇÃO E DO ESCLARECIMENTO 
 

Para Dias, a questão mais complexa que envolve o tema do consentimento 

informado é de saber quando o consentimento pode dizer-se esclarecido56.  

 
52 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 286. 
53 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 220.   
54 DIAS, João Álvaro. Op. cit.; p. 290. 
55 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor; cit.; p. 80. 
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O ponto nodal nesta matéria, segundo Vaz Rodrigues, consiste, por parte do 

médico, na explicação clara e suficiente, bem como na disponibilidade para esclarecer 

as questões que lhe sejam solicitadas pelo paciente, e por parte deste, na 

compreensão e colaboração manifestada na prestação àquele de informação completa 

e verdadeira57. Vaz Rodrigues aponta a verdade e a suficiência como os dois requisitos 

essenciais do necessário diálogo cujo objetivo é a compreensão, e que deve se 

estabelecer entre o médico e o paciente.  

As informações prestadas ao paciente sobre assuntos de saúde permitem a ele 

tomar decisões sobre o próprio destino, até onde este se deixe influenciar pela 

vontade58.  

A respeito desse tema, cabe invocar as regras gerais dos direitos dos 

consumidores.  A estes é reconhecido o direito à informação específica clara, objetiva e 

adequada, de modo que a falta de informação, informação insuficiente, ilegível ou 

ambígua que comprometa a utilização adequada do bem serviço representa um dever 

que, uma vez violado, dá ao consumidor o direito de ser ressarcido pelos danos 

causados59.    

 
56 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 291. 
57 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; pp. 222/223.  
58 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 223. 
59(...) DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE POR FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE INFORMAR SOBRE OS RISCOS E CONSEQÜÊNCIAS 
NEGATIVAS DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. LESÕES, CICATRIZES E DEFORMAÇÕES QUE 
RESULTAM EM DANO MORAL. Sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, o médico, 
como profissional e prestador de serviços, tem o dever de informar os riscos e as conseqüências do 
procedimento cirúrgico, para que o paciente possa ter plena consciência dos riscos que possa estar 
sujeito. Se assim não o faz, deve ser responsabilizado, visto ter desatendido o seu dever legal de prestar 
informações suficientes e adequadas sobre uma operação. Em se tratando de cirurgia estética há um 
recrudescimento nos deveres de informação, que deve ser exaustiva, e de consentimento do paciente, 
claramente manifestado, esclarecido e determinado, principalmente, se a cirurgia, por envolver paciente 
obesa e fumante, como é o caso dos autos, apresentar maiores riscos. No caso dos autos, a culpa do 
cirurgião plástico é manifesta, porquanto, mesmo ciente dos riscos de que a cirurgia plástica estética 
trazia para a apelada, visto ser ela obesa e fumante, não lhe alertou e informou sobre as conseqüências 
negativas que aquela cirurgia poderia gerar a sua saúde, descumprindo o seu dever legal de informar, 
estabelecido nos art. 6º, inciso III, 9º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano anatômico 
decorrente da cirurgia plástica trouxe repercussão na esfera moral da recorrida, pois as lesões e 
cicatrizes deformaram o seu corpo, acarretando-lhe angústia, sofrimento, depressão e desgosto, 
traduzindo-se tais sentimentos em forte e sério abalo moral. Ainda que as cicatrizes do corpo possam ser 
retiradas com novos procedimentos cirúrgicos, as cicatrizes da alma continuarão abalando o patrimônio 
moral da recorrida, visto que as deformações físicas decorrentes da cirurgia estética, mesmo que 
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2.2.1 DO DIREITO DO MÉDICO A SER INFORMADO E O SEU DEVER DE 
INFORMAR ESCLARECIDAMENTE 
 

O art. 59 do Código de Ética médica dispõe que é vedado ao médico deixar e 

informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, 

salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo 

nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável.  

O direito de o médico de obter as informações necessárias e convenientes para 

exercer a sua atividade decorre da reciprocidade da relação que estabelece com o 

paciente e, especialmente, do seu dever profissional de agir em auxílio de terceiros, de 

acordo com a leges artis.60 Vaz Rodrigues explica que este dever de auxílio é devido a 

qualquer pessoa que esteja em perigo de vida ou de perigo grave para a integridade 

física, desde que a atuação do médico se mostre necessária para afastar, minimizar ou 

evitar o perigo. Acrescenta, ainda, que obrigação verifica-se independentemente da 

existência de uma relação contratual com o paciente ou com a entidade a que este 

recorre.  

O direito de o médico obter informações do paciente tem como pressuposto o 

dever de esclarecê-lo para que este decida colaborar. Entre as conseqüências da falta 

de colaboração do paciente, estão a impossibilidade de responsabilizar o médico por 

uma atuação técnica incorreta e a possibilidade de o médico recusar a assistência ou a 

prática de um ato médico. Cabe esclarecer, contudo, que a não responsabilização do 

médico ocorrerá somente quando não houver perigo para a vida, ou para a integridade 

física do paciente (quando não houver dano), ou quando inviabilizado o regular 

acompanhamento profissional do paciente por outro médico, pois nestes casos a 

recusa do médico não é possível sem conseqüências61.   

Vaz Rodrigues acrescenta que o direito a ser informado não viabiliza ao médico 

a obtenção de informações através da prática de atos para os quais o paciente também 

 
sanadas, estarão para sempre na lembrança da recorrida. (TAMG – Ap. Civ. 337.311-1 - 4ª CC – Rel. 
Maria Elza – J. 13/03/02), disponível em www.tjmg.gov.br, acesso em 22/09/08. 
60 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 224. 
61 VAZ RODRIGUES, João. Op.cit.; p. 225.  

http://www.tjmg.gov.br/
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não dê o seu consentimento informado e esclarecido, fora de um quadro de atuação 

privilegiada62.  

 
2.2.2 DO CONTEÚDO DOS DEVERES DO PACIENTE E DO MÉDICO 

2.2.2.1 DO DEVER DO PACIENTE DE INFORMAR O MÉDICO 
 

O dever de colaboração do paciente com o médico traduz-se no interesse 

daquele em avançar, voluntária e espontaneamente, as informações que acredita 

relacionarem-se com o diagnóstico ou com a terapia em causa, as que envolvam seu 

estado de saúde e sua vida, e que possam mostrar-se necessárias ou úteis aos 

procedimentos pretendidos.63 Tal dever importa também em responder integral e 

verdadeiramente às questões que lhe forem postas.  

De acordo com Vaz Rodrigues, a colaboração do paciente constitui peça 

importante na relação deste com o médico e o seu desrespeito terá como única, mas 

significativa, conseqüência a desvantagem que a impossibilidade, ou a deficiência, da 

atuação médica acarrete64.   

Em conseqüência do desrespeito do paciente pelo dever de informar o médico 

poderá este não atuar em conformidade com os ditames da leges artis, sem que disso 

resulte qualquer responsabilidade. Todavia, como explica Vaz Rodrigues65, caso as 

circunstâncias a serem observadas suscitarem, em termos técnico-profissionais, o 

dever de confirmação por recurso a meios diagnósticos, poderá sim verificar-se uma 

atuação negligente do médico. Destaca o autor que há uma fronteira para além da qual 

o direito se queda inquirindo tão somente à medicina se existe correção no 

comportamento técnico-profissional de seus agentes.   

Vistos os deveres do paciente de informar o médico, estudaremos no próximo 

tópico, o conteúdo dos deveres de informar do médico. 

 

 
62 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; cit.; p. 226. 
63 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 237. 
64 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 238. 
65 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 239. 
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2.2.2.2 DO CONTEÚDO DOS DEVERES DE INFORMAR E ESCLARECER PARA O 
MÉDICO 

 

A prática a medicina deve decorrer de um processo de tomada de decisão pelo 

paciente66. Contudo, este não decide sozinho: a partilha da decisão é conseqüência do 

confronto que opõe o médico e o paciente, de um lado, e a doença, do outro. Para 

poder formar a sua vontade, o paciente precisa estar consciente, informado, da 

intervenção. E compete ao agente médico satisfazer esta necessidade. Não o fazendo, 

ou fazendo-o deficientemente, o consentimento eventualmente prestado não será 

válido, acarretando para o médico (cumulativamente ou não, conforme o caso), 

responsabilidade penal, civil e disciplinar, exceto nas circunstâncias de privilégio 

terapêutico67.  

A informação a ser provida pelo médico pressupõe um fluxo recíproco de dados 

e abrange, na sua amplitude, o fornecimento das instruções, avisos e conselhos quanto 

às diligências para averiguação e diagnóstico da doença e quanto ao processo de cura, 

onde se inclui a convalescença, respectivas seqüelas, riscos e alternativas68.  

Segundo Vaz Rodrigues69, os momentos em que as sucessivas informações 

são solicitadas e fornecidas na relação médico-paciente revelam-se igualmente 

relevantes para a doutrina do consentimento informado. Para a eficácia do 

consentimento, há de ser considerado se a sua obtenção ocorreu após ter sido 

solicitado com uma antecedência que tenha permitido ponderar a decisão, ou se foi 

pedido de surpresa, na eminência de uma intervenção cirúrgica ou em circunstâncias 

análogas, especialmente quando podia ter sido obtido previamente, numa altura em 

que a habilitação para entender não estivesse reduzida ou pressionada.  

O dever de informar obedece aos princípios da simplicidade e da suficiência, e 

visa o esclarecimento.  

 
66 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 240.  
67 O privilégio terapêuticoconsiste na faculdade de atuação médica, diante de situações de mal iminente 
ou conseqüente, sem que previamente se prestem as informações devidas ao esclarecimento do 
paciente e, conseqüentemente, sem a obtenção do seu consentimento. 
68 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 241. 
69 Id. 
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No que se refere à simplicidade, devem ser utilizadas expressões acessíveis ao 

leigo, em termos de entendimento corrente. Para que seja possível a compreensão do 

paciente ou de seu familiar, é necessário sensibilidade do médico para saber que tipo 

de linguagem empregar, não podendo ele induzir a tomada de decisão (Código de Ética 

Médica, arts. 48 e 5670), nem prometer vantagens econômicas71.  

A propósito, Dias assevera afirma que é exigível do médico que preste a 

informação por meio de linguagem plenamente acessível ao paciente e que os tribunais 

não deverão admitir o argumento de que a natureza e características dos 

procedimentos médicos não podem ser explicados sem a utilização de uma 

terminologia altamente técnica72.  

A descodificação da linguagem técnica médica deverá permitir ao paciente 

compreender a situação e não contribuir para deformá-la73.   

A suficiência, por sua vez, diz respeito ao limite quantitativo de informação; esta 

deve permitir ao paciente uma decisão que seja verdadeiramente manifestação de sua 

vontade, por conter os dados essenciais à tomada de posição, tendo em vista o seu 

esclarecimento. Neste sentido, a informação deverá ser: pontual (ministrada ponto por 

ponto, para cada grupo de atos médicos que sejam suscetíveis de se autonomizarem); 

progressiva (deverá resultar de um processo com crescente troca de dados); oportuna 

(a justa medida da informação deve ser ajuizada para o estágio de evolução do caso, 

em vista do objetivo perseguido pelo médico); neutral, salvaguardando, na medida do 

possível, a liberdade de decisão do paciente74.  

Por fim, a informação deve ser esclarecida, certificada. De acordo com Vaz 

Rodrigues o paciente pode ser considerado esclarecido quando compreendeu o sentido 

e o alcance das informações por forma a consentir livre e racionalmente num 

tratamento que lhe é proposto, ciente das suas conseqüências previsíveis, das 
 

70 CEM, art. 48 – É vedado ao médico exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente 
de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 
   CEM, Art. 56 – É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida. 
71 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor; cit.; p.76. 
72 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 283. 
73 DIAS, João Álvaro. Op. cit.; p. 286. 
74 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 242. 
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alternativas e do demais que esteja em causa75. Para tanto, a informação há de ser 

verdadeira.      

     

2.2.2.3 DA INFORMAÇÃO ESCRITA 
 

O requisito da redução a escrito das informações a serem prestadas ao 

paciente pode ser estabelecido como princípio para a generalidade das intervenções ou 

especificamente para algumas, em relação às quais se pretende maior rigor no 

processo de obtenção do consentimento informado e esclarecido76. Pode constituir 

também uma opção voluntária dos serviços de alguns hospitais, como medida 

pedagógica junto aos médicos e aos pacientes. 

A documentação das informações, afirma Vaz Rodrigues77, não substitui o 

contato pessoal, nem mesmo a repetição das informações de que o paciente necessite 

para ficar esclarecido. Conseqüentemente, o esclarecimento do paciente não se basta 

com a entrega de documentos, ainda que contendo toda a informação necessária. Caso 

não seja assim, explica o autor, a documentação implicará o risco de transformar-se em 

mera formalidade, a satisfazer pela simples entrega de modelos sucessivamente 

duplicados.  

As informações têm por objetivo cientificar e conscientizar o paciente de seu 

estado e de seu futuro, permitindo que este tome posições relativamente a estes. 

Destinam-se também a fornecer ao paciente elementos que lhe permitem cumprir o 

dever de informar o médico de modo a viabilizar-lhe uma decisão. Porém, habilitar a 

decidir não deve reduzir-se a um mero requisito para a intervenção78.  

Se as informações escritas forem elaboradas em termos de apurada pedagogia, 

com a preocupação de despertar o interesse do indivíduo, poderão facilitar o processo 

dialógico com os agentes médicos e abreviar, intensificando, o esclarecimento79.  

 
75 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 242. 
76 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 245. 
77 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 247. 
78 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 247. 
79 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 248.  
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2.2.2. 4 DA VALIDADE DOS TERMOS DE CONSENTIMENTO 
  

O termo de consentimento informado é a materialização de todo o processo de 

informação80. Em uma visão simplista, é mera autorização esclarecida e consciente 

para a realização do procedimento médico.  

Em realidade, esclarece Fernanda Schaefer81, os elementos do consentimento 

informado são pressupostos éticos e jurídicos que informam a relação médico-paciente. 

Por isso, no termo de consentimento informado deverão constar, obrigatoriamente, os 

benefícios e os riscos do procedimento médico em linguagem clara e objetiva, de fácil 

apreensão para quem irá consentir.   

O termo do consentimento é documento que descreve expressamente e 

exatamente tudo o que foi passado ao paciente ou ao seu responsável, bem como as 

probabilidades de sucesso e de insucesso do procedimento médico. É garantia dada ao 

paciente de que foi corretamente orientado e do médico, de que explicou de forma 

adequada toda a prática, o que não o isenta das responsabilidades que possam advir 

de um insucesso82. 

Sobre o termo de consentimento informado, ensina João Álvaro Dias que:  

 
[...] o consentimento é um processo e não uma forma. O consentimento 
tem que ser perspectivado como um diálogo entre o doente e o médico, 
em que ambas as partes trocam informações e se interrogam 
reciprocamente: diálogo que há de culminar na concordância ou 
anuência do doente à realização de um certo tratamento ou de uma 
certa intervenção. [...]    
É inconcebível que qualquer formulário de consentimento assinado pelo 
doente possa sobrepor-se ou sequer substituir-se à recíproca troca de 
informações.83 
 

A obtenção do consentimento informado não implica o afastamento do 

profissional, pura e simplesmente, de eventual responsabilidade.  

 
80 SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do 
Consumidor; cit.; p. 77. 
81Id.  
82 SCHAEFER, Fernanda. Op. cit.; p. 77.  
83 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica, cit.; p. 281.  
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O consentimento deficientemente prestado – ou a ausência de comprovação do 

assentimento – acarreta a presunção de que o ato médico se realizou sem a anuência 

do paciente. Se daí advier dano, o médico poderá responder civilmente. 

De acordo com Hildegard Taggesell Giostri84, o termo de consentimento 

informado não deve ser superestimado, eis que se trata de mera peça de evidência, 

que pode ser derrubado por outra evidência, como o uso de má-fé por parte da pessoa 

que obteve o consentimento ou, ainda, inabilidade por parte do paciente em comunicar-

se na língua em que o consentimento foi escrito.  

Kfouri Neto afirma que o documento sempre terá importância no campo 

probatório. Contudo, se for indescartável a caracterização da culpa do profissional da 

medicina (imperícia, imprudência ou negligência), a existência de documento de 

consentimento informado não é suficiente para isentá-lo do dever de indenizar85.  

Destaca Kfouri Neto que o próprio documento poderá, ao contrário do que 

pretendera o médico ou hospital, fazer prova de erro na formulação do consentimento, 

do qual resultou prejuízo para o paciente86. 

É o caso, por exemplo, de minutas pré-elaboradas, de redação deficiente, 

vagas e imprecisas, que permitam, por exemplo, uma intervenção cirúrgica a qualquer 

médico do serviço, não apenas àquele envolvido na obtenção do consentimento e na 

documentação do respectivo esclarecimento. Também se o documento for 

demasiadamente rígido, com permissões ou recusas em bloco, informações deficientes, 

unilaterais, de nada valerão87.  

Ainda, segundo o mencionado jurista88, exceto nos casos em que a lei exija a 

redução por escrito do consentimento, tais documentos não se destinam, em princípio, 

nem a isentar os médicos ou hospitais da responsabilidade, muito menos permitir ao 

paciente aferir uma atuação culposa do médico. Em realidade, valem para registrar a 

relação médico-enfermo, de onde se poderão extrair os direitos e deveres 

correspondentes. 

 
84 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade médica; cit.; p. 84.   
85 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 315  
86 Id.  
87 Id. 
88 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 315. 
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Mesmo que o julgador possa entender que tal documento não seja admitido 

como prova, o consentimento informado recebido, lido, entendido e rubricado pelo 

paciente servirá como evidência de que o médico cumpriu com seu dever de bem 

informá-lo sobre os riscos e possibilidades do procedimento ao qual iria se submeter, e 

que o paciente anuiu para tanto89.    

 

2.2.3 DAS FIGURAS DO MÉDICO E DO PACIENTE RAZOÁVEIS E DO PACIENTE 
CONCRETO 
 

É necessário estabelecer quais os padrões vão determinar a quantidade e a 

qualidade dos elementos informativos para que se repute preenchido o dever de 

informar. Como expõe, Vaz Rodrigues90, parece natural adotar um critério abstrato, 

fundamentado na diligência considerada razoável para uma pessoa média. No entanto, 

subsiste o questionamento se, ao afirmar-se que uma pessoa detém suficiente 

informação para se configurar habilitada a consentir num tratamento, importará o que o 

médico deverá considerar razoável informar para facultar uma decisão ao paciente ou a 

informação que um paciente médio deve receber para entender e consentir.  

Nestas questões confrontam-se os critérios do padrão médico e do padrão do 

doente médio.  

Considerando o padrão médico, a simplicidade e a informação suficiente serão 

aferidas por referência à conduta profissional médica corporativamente adequada. 

Assim, o fornecimento de informação bastará quando outro médico não possa deixar de 

entender a usada como esclarecedora, idêntica à que ele próprio poderia fornecer nas 

mesmas circunstâncias91.   

Pelo padrão do doente médio, a aferição do conteúdo da informação tido como 

correto é tomada conforme a necessidade de um indivíduo comum. Tal parâmetro pode 

 
89 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade médica; cit.; p. 85. 
90 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 256. 
91 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 257. 
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ampliar, em relação médico, o espectro de elementos informativos relevantes, 

designadamente para riscos colaterais92.  

Uma das dificuldades deste critério, ressalta Vaz Rodrigues93, reside na 

generalização operada por terceiro, um juiz, do que devam ser comportamentos 

padronizáveis, quando se depara com a análise de uma relação personalizada. É 

inevitável ter de conjecturar, fora do quadro de abstração do paciente médio, as 

necessidades do paciente concreto.  

Sobre esse tema, Dias94 aduz que já se tem sustentado que o padrão 

normativo ou critério de referência não deveria consistir em saber se uma pessoa 

prudente teria aceitado determinados riscos. Antes caberia indagar se aquele paciente 

específico, nas condições em que se encontrava, teria aceitado tais riscos no caso de 

ter sido devidamente infor

O critério do paciente concreto permite exigir ao médico explicações mais 

exaustivas e direcionadas, de forma a garantir o direito daquele que toma decisões que, 

inclusive, sejam más opções à luz dos critérios do médico e do paciente razoáveis95.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 257. 
93 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 258. 
94 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 278. 
95 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p.258.  
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CAPÍTULO III – DA DELIMITAÇÃO NEGATIVA DO CONSENTIMENTO INFORMADO 
E ESCLARECIDO 
 

Há situações em que pode revelar-se nocivo para o próprio paciente ou para 

terceiros condicionar a atuação médica à obtenção do consentimento informado. 

Tratam-se das exceções que delimitam o consentimento e sobrepõem-se à proteção da 

liberdade, tornando indisponível, total ou parcialmente, o exercício da autonomia. Isso 

pode ocorrer por força da proteção de outros direitos fundamentais de personalidade, 

que na própria esfera de interesses do paciente, como é o caso do privilégio 

terapêutico, que inibe essencialmente o esclarecimento devido ao paciente, quer de 

direitos sociais, na proteção da esfera de interesses de terceiros, em função da 

solidariedade social.96  

 
3. 1 DO PRIVILÉGIO TERAPÊUTICO  
 

O privilégio terapêutico, segundo Vaz Rodrigues, consiste na faculdade de 

atuação médica, diante de situações de mal iminente ou conseqüente, sem que 

previamente se prestem as informações devidas ao esclarecimento do paciente e, 

conseqüentemente, sem a obtenção do seu consentimento97.   

O esclarecimento terapêutico envolve a leges artis, o dever objetivo do médico 

atuar de acordo com a experiência e os conhecimentos disponíveis da ciência médica. 

Trata-se de um esclarecimento para a autodeterminação, em relação ao qual a 

excepcionalidade do comportamento médico caracteriza o privilégio terapêutico98.  

Neste contexto excepcional de atuação à margem da liberdade do paciente, 

Vaz Rodrigues99 explica que é importante ter em mente que o dever de esclarecimento 

é pressuposto do consentimento, motivo pelo qual o conceito de privilégio médico não 

deverá restringir-se ao paciente concreto. Antes, deverão igualmente ser considerados 

 
96 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; pp. 278/279. 
97 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 279. 
98 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 280. 
99 Id. 
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os casos em que apenas aparentemente o esclarecimento se encontra já prejudicado, 

pois também nestas situações a atuação médica é permitida independentemente de 

não terem sido comunicadas ao paciente as circunstâncias, que a serem conhecidas 

poriam em risco a sua vida ou seriam suscetíveis de lhe causar dano à saúde, física ou 

psíquica. Existe aqui a necessidade prévia de o médico ponderar o dever de esclarecer, 

e os seus limites, em relação ao caso concreto; e a decisão de o não fazer será 

avaliada à luz do privilégio terapêutico.  

O privilégio terapêutico transcende a proteção da liberdade e da autonomia do 

paciente porque justifica a preferência pela proteção da saúde e da vida quando haja 

colisão entre esses valores100.  

A aplicação da figura do privilégio terapêutico pelo médico pode ocorrer em dois 

momentos: no do esclarecimento para diagnóstico e na restrição ou inexistência de 

informação para o consentimento101.  

No plano da informação relativa ao diagnóstico, quando o conhecimento deste 

possa implicar perigo para a vida ou causar dano à saúde física ou psíquica do 

paciente, e no plano do consentimento, quando o tempo necessário para a sua 

obtenção coloque em perigo de vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde102. 

O fundamento da oportunidade da intervenção essencial à vida é inquestionável 

e pode justificar a atuação sem autorização do paciente ou com uma autorização 

proferida num quadro incompleto de informação sobre o respectivo sentido e alcance. 

Mas a decisão do médico há de ser avaliada objetivamente, de acordo com as leges 

artis.103  

De acordo com Vaz Rodrigues104, a discussão torna-se crucial na delimitação 

do que seja privilégio terapêutico no processo de substituição do consentimento, 

designadamente no exercício da decisão por substituição (vontade presumida) ou, 

subsidiariamente, na amplitude da decisão sobre o melhor interesse para o paciente.  

 
100 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 282. 
101Id. 
102Id.   
103 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 283.  
104 Id. 
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Esta figura do privilégio terapêutico, salienta Vaz Rodriguez, pode degenerar 

em um privilégio discricionário, transformando a correspondente atuação médica em um 

tratamento arbitrário105.  

Perante uma emergência médica, a diminuição de rigor no dever de informar é 

evidente, podendo, inclusive, ser reduzido ao mínimo o processo de obtenção de um 

consentimento esclarecido106.  

Entretanto, tal situação não impede que o médico, caso a caso, diante da 

intensidade da exigência de pronta intervenção, deixe de ponderar outras alternativas a 

uma decisão isolada. Assim, poderá solicitar o auxílio de outros médicos ou considerar 

que a importância da decisão justifica o recurso a informações colhidas junto de que 

conviva nos círculos mais próximos do paciente. O privilégio terapêutico pode ser usado 

com elasticidade, como resultado de um quadro carente de omissão ou graduação das 

informações em relação ao consentimento pretendido ou dispensável. Vaz Rodrigues107 

destaca que se é correto afirmar que o consentimento sobrevive mal quando os 

deveres precedentes não forem cumpridos, fato é que pode sobreviver. Muitas 

informações colaterais são da maior importância para o próprio processo terapêutico.   

Vaz Rodrigues releva que se não é difícil aceitar que a comunicação de um 

diagnóstico fatal poderá equivaler à própria morte, isto é, que a verdade pode ser 

destrutiva, não deixa de ser igualmente de considerar a existência de medidas que 

poderão prolongar a vida e a sua qualidade. Existem informações a dar aquilo que os 

médicos denominam “direito à esperança”108. 

Se o médico, na posse de informações que reputa perniciosas, pretende ocultar 

ao paciente, total ou parcialmente, o seu estado real ou a dimensão e os efeitos do 

tratamento a prescrever, deve manter presente que esta é uma medida excepcional e, 

por isso, deverá redobrar cuidados. Entre estes estará o de aquilatar previamente os 

fundamentos do que seria o juízo deste, as suas sensibilidades e expectativas, para, 

 
105 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 284.     
106 Id. 
107 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit., p. 285. 
108 Id. 
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então, decidir, ponderadamente, se deve ou não passar determinada informação ao 

paciente109.   

 

3.2 DOS TRATAMENTOS COMPULSIVOS 
 

Designa-se tratamento compulsivo a operação potestativa de atuação médica 

suscetível de ser invasiva da esfera psicofísica de uma pessoa, prosseguida por uma 

autoridade de saúde com o objetivo de proteção dos interesses da coletividade, 

garantindo o direito fundamental à saúde, a nível coletivo e/ou individual, em caso 

urgente; ou protegendo outro direito fundamental, mas sempre em cumprimento de uma 

norma jurídica ou de uma decisão judicial110.  

Ao tratar do assunto, Pérez de Leal refere-se a consentimento compulsivo, e 

explica que tal expressão abarca aquelas situações em que a ordem pública se 

sobrepõe ao interesse individual. Neste caso a vontade do sujeito é irrelevante, posto 

que é a lei que impõe uma determinada conduta positiva obrigatória111.    

Segundo Vaz Rodrigues112, trata-se de matéria que pertence ao domínio do 

Direito da Saúde Pública, mediante a qual se regula a organização e a atividade da 

Administração Pública, movida pelos fins de concretizar a garantia constitucional de 

proteção da saúde e manter tão elevado quanto possível o nível sanitário da população. 

Aqui se incluem: os serviços de polícia sanitária para vacinação; os serviços que lutam 

contra epidemias, quer para prevenção geral, quer especial, de doenças; os serviços 

para internamento e tratamento de doenças mentais nas respectivas instituições 

hospitalares.  

Neste tipo de casos, as intervenções dispensam o consentimento e não 

suscitam dúvidas. Todavia, outras questões se colocam a respeito. Existem 

intervenções médicas suscitadas por necessidades que permitem questionar se a 

vontade dos visados não deverá ser colocada em posição subalterna aos valores e 

 
109 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 285. 
110 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 290. 
111 PÉREZ DE LEAL, Rosana. Responsabilidad civil del médico: tendencias clásicas y modernas. Buenos 
Aires: Editorial Universidad, 1995; p. 194. 
112 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; 291. 
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bens jurídicos envolvidos. Na verdade, a co-responsabilização do Estado, da sociedade 

e dos cidadãos nas obrigações de saúde pública, implica a adoção de medidas que 

podem ser gravemente atentatórias dos direitos e liberdades do indivíduo, 

concretamente, do direito à integridade física ou moral dos demais direitos de 

personalidade.  

As limitações imanentes ou as colisões entre direitos fundamentais exigem do 

intérprete uma avaliação do âmbito da proteção constitucional dos respectivos jurídicos. 

A emergência de um determinado bem, carente de proteção, implícito na esfera de 

atuação de uma norma constitucional, poderá determinar medidas de restrição ou 

repudiá-las.  

Os direitos fundamentais poderão igualmente colidir, ou intersectarem-se nas 

respectivas esferas de proteção, justificando, por exemplo, o sacrifício total ou parcial 

dos bens jurídicos contidos na respectiva esfera, por se justificar a proteção dos valores 

em causa.  

Por outro lado ainda, pode a disciplina constitucional do estado de necessidade 

interno justificar também a tomada de medidas de exceção, com efeitos já não 

restritivos, mas sim suspensivos dos direitos, liberdades e garantias. É o caso, por 

exemplo, do estado de sítio ou do estado de emergência que sejam declarados por 

calamidade pública.  

No que concerne ao consentimento em caso de tratamento compulsivo, pode 

ser vedada ao paciente a possibilidade de, licitamente, recusar a intervenção proposta 

pelas autoridades sanitárias em salvaguarda da saúde pública, Porém a 

desnecessidade de obtenção do consentimento não isenta o médico do dever de 

prestar as informações prévias ao ato compulsivo, certificando-se do esclarecimento do 

paciente.  

Desse modo, se o tratamento compulsivo, quando permitido, poderá dispensar 

ou ultrapassar o consentimento, o mesmo não se dirá da informação e do 

esclarecimento. Estes passos serão sempre importantes para o respeito pela dignidade 

da pessoa humana, ainda que comprimida pela necessária proteção de outros valores e 

bens fundamentais.  
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3.3 DO CONSENTIMENTO EM BRANCO 
 

Outra hipótese em que a intervenção pode ocorrer sem a verificação do 

consentimento informado do paciente configura-se no caso de este, voluntária e 

conscientemente, decidir confiar integralmente em seu médico, recusando as 

informações que este lhe pretenda dar e repudiando o respectivo esclarecimento, sem 

deixar de desejar, simultaneamente, o tratamento reputado necessário ou conveniente. 

Neste caso o paciente não se opõe a consentir na intervenção proposta, expressa e 

formalmente se preciso for, mas não quer saber os meandros da doença e/ou do 

tratamento; tão pouco quer decidir sobre possíveis alternativas.     

O problema que se coloca aqui, como aponta Vaz Rodrigues113, reside na 

apreciação da validade de um consentimento prestado em branco, quando o enfermo 

não tenha noção do sentido e alcance do que lhe vai ser feito. Explica Vaz Rodrigues 

que será de aceitar este exercício de liberdade, após a insistência em informar, quando 

o paciente, confrontado com o exercício do seu direito de escolha, persista e consigne a 

sua opção, ou esta seja testemunhada, e reiteradamente, para cada ato médico com 

alguma autonomia que, eventualmente, se venha a processar.  

 Segundo Christoph Fabian114, antes da renúncia, o paciente deve saber, em 

geral, qual a sua doença e o tratamento possível e quais os riscos do tratamento, sendo 

nula a renúncia geral ou em branco. 

Na opinião de Vaz Rodrigues115, valorizar a autodeterminação dificulta o dever 

de respeito pelo doente, pois força o médico a certificar-se sobre a posição do paciente. 

Por outro lado, destaca que a confiança cega será uma manifestação relevante da 

vontade, podendo servir de parâmetro do limite máximo a que poderá chegar a 

aproximação entre o paciente e o médico, especialmente se estiver fundada numa 

consciente e livre decisão daquele. Caso contrário, não será igualmente exigível ao 

médico mais do que a disponibilidade para informar e esclarecer as dúvidas.  

 

 
113 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 352. 
114 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil; cit.; p. 139.  
115 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 353. 
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3.4 DO DISSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO 
 

Em relação ao tratamento ou intervenção proposta pelo médico, o paciente, 

dentro de seu âmbito de disposição de sua vontade, poderá validamente manifestar-se 

em sentido negativo, recusando o plano de saúde indicado116.  

O dissentimento pode surgir, ao invés do consentimento, perante as propostas 

de informação, de intervenção para diagnóstico, prognóstico ou terapia; e, após o 

consentimento, como revogação dessa vontade manifestada. No segundo caso, terá o 

condão de, independentemente da forma que revista, destruir o consentimento 

prestado117.  

Desta última afirmação parece resultar uma fronteira entre duas realidades. Se 

a revogação destrói o consentimento prestado, então isso significa, pelo menos, que as 

duas decisões possuem idêntica intensidade e poderão se opostas. Face ao dever 

geral que assiste ao médico de intervir no campo da saúde, acentuam-se os seus 

deveres de informação e esclarecimento quando depare com uma recusa do paciente. 

Isso porque o dissentimento, por si só, pode suscitar dúvidas sobre se foi proferido em 

termos esclarecidos, criando eventualmente a suspeita sobre se o médico terá 

preenchido o ônus correspondente. As doenças, não raramente, destaca Vaz 

Rodrigues, influem negativamente sobre o estado psíquico do paciente. Pauline 

Lesage-Jarjoura citado por Vaz Rodrigues assevera que “sobre o efeito da ansiedade e 

do medo, o paciente ouve sem compreender”. Em ambos os casos, a solução reside 

numa cuidadosa verificação da existência de uma decisão esclarecida, mas respeitando 

o direito do paciente a não querer saber algumas das informações, ou todas as 

informações. 

A respeito deste aumento de cuidado com os deveres de certificação do 

esclarecimento, Nancy Dubler118 relata o caso do Sr. Hart. O Sr. Hart, que possuía um 

histórico de insuficiência cardíaca, necessitava de uma relativamente simples 

intervenção cirúrgica, mediante a qual poderia superar a sua grave doença cardíaca; 

 
116 PÉREZ DE LEAL, Rosana. Responsabilidad civil del médico; cit.; p. 194.      
117 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 354. 
118 DUBLER, Nancy. NIMMONS, David. pp.92 e ss. VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 356. 
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contudo, inexplicavelmente, recusava a intervenção. Durante seis meses a sua decisão 

permaneceu inabalável, muito embora as sucessivas razões apresentadas, resultado 

da persistência do médico, não fossem consistentes. Até que se apurou o verdadeiro 

motivo da recusa. O Sr. Hart vivia com um neto de sete anos de idade, não tendo 

ninguém a quem o confiar pelo período em que estivesse internado em convalescença. 

A sua timidez impedia-o de explicar esse problema que, pensava, as pessoas ligadas 

ao hospital nunca poderiam solucionar. O exemplo revela, em termos radicais, as 

vantagens de aprofundar o processo dialógico entre médico e paciente. Neste sentido, 

como assevera Vaz Rodrigues, o que importa estabelecer é se o médico viola o seu 

dever de informar esclarecidamente ao não investigar os motivos da recusa até limites 

similares aos que neste relato foram colocados em causa.  

A recusa do paciente significa para o médico uma intensificação dos seus 

deveres de informar e um maior cuidado na certificação do esclarecimento do paciente. 

Entretanto, é de se questionar se estes deveres do médico comportam uma indagação 

ou investigação dos motivos do paciente119. 

Como já mencionado, o dever de prestar e de obter informações junto do 

paciente se prende com a medida adequadamente necessária a permitir, por parte do 

médico, uma decisão técnica, cuja correção será aferida com recurso ao respeito pela 

leges artis. Todavia esta decisão deverá ser tomada em vista de uma esfera alargada 

de interesses do paciente. Pelo lado deste, verificar-se-ão as informações igualmente 

adequadas para habilitá-lo a tomar uma decisão consciente, face às alternativas 

apresentadas e às respectivas conseqüências. Segundo Vaz Rodrigues120, as 

informações adequadas a prestar e a obter serão todas aquelas que se afigurem como 

previsíveis e necessárias para determinarem ou influenciarem a proposta e a respectiva 

decisão. Perante uma resposta inadequada, ou uma lacuna, quanto ao normal 

processamento da decisão do paciente, forçoso se torna indagar nessa parte até o 

esclarecimento.  

É certo que deve esperar-se a colaboração do paciente, e nada se pode fazer 

contra o comportamento concludente do paciente que rompa a relação. Contudo, 
 

119 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 357. 
120 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 357. 
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enquanto o paciente não manifestar o seu dissentimento, o dever do médico é o de 

persistir, até que dúvidas não subsistam sobre a opção consciente. Para tanto, 

justificar-se-á alargar o horizonte das informações a dar e a pedir ao paciente121.  

 
3.5 DO DISSENTIMENTO PRÉVIO E DO DISSENTIMENTO POSTERIOR 
 

O limite da autonomia do paciente encontra-se na faculdade de este, 

livremente, dissentir sobre a intervenção médica, isto é, de expressamente rejeitar 

informações, exames ou tratamento propostos, recusando total ou parcialmente a 

intervenção médica (dissentimento prévio), ou de optar pela suspensão ou cessação da 

intervenção já em curso (dissentimento posterior ou revogação)122. 

O dissentimento prévio passa por todas as fases do consentimento. Segundo 

Vaz Rodrigues123, pode tratar-se exatamente do processo que deveria conduzir a este e 

que se frustrou, desencadeando eventualmente uma nova fase do mesmo processo em 

que se pretende transformar o dissentimento em consentimento, pelo esclarecimento 

do paciente.  

Ainda de acordo com Vaz Rodrigues, o dissentimento abrange o momento 

prévio da informação. Deve ser respeitada a decisão do paciente de não querer 

conhecer, total ou parcialmente, os dados recolhidos sobre sua saúde. Este direito a 

não saber decorre do direito de autodeterminação, como uma manifestação do respeito 

pelas decisões livres de uma pessoa. Neste sentido, terá de ser respeitado ainda que 

radicalmente exercido, quando uma pessoa nada queira saber. Ele apenas pressupõe 

que a pessoa seja confrontada com a possibilidade de ter conhecimento, tanto 

bastando para que se diga tratar-se de um dissentimento informado.  

O dissentimento posterior, por sua vez, diz respeito à cassação ou à suspensão 

do tratamento. Cabe salientar que nestes casos deixa de existir urgência. Torna-se, 

portanto, necessário despender o máximo de tempo possível para avaliar os interesses 

 
121 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 357.  
122 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 361.  
123 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 362. 
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e os desejos do paciente e poder analisar escrupulosamente os seus motivos, de modo 

a disponibilizar-lhe o melhor e mais convincente conselho.  

No dissentimento posterior, a autonomia manifesta-se na liberdade de, em 

qualquer momento, revogar uma decisão já tomada. Elucida Vaz Rodrigues124 que esse 

dissentimento pode ter caráter meramente suspensivo, significando uma simples 

interrupção do tratamento, ou ser tendencialmente definitivo, ou seja, proferida para a 

cessação daquele. Assevera que o dissentimento, tão informado e esclarecido quanto 

possível, deverá ser registrado no processo clínico do paciente, observando a delicada 

posição do médico, eis que não ocorrerá na maioria das vezes por declaração expressa 

do paciente como resultado de um processo de sucessivas trocas de informações e 

conselhos com o médico, mas sim de um pelo seu comportamento concludente. Com 

efeito, na maioria das vezes o médico só deixará de insistir em convencer o enfermo, 

quando este o deixar de procurar. Todavia, poderá o médico exigir que a recusa do 

tratamento seja declarada por escrito e/ou testemunhada, quando a sua opinião técnica 

seja em sentido contrário à tomada pelo paciente. Aliás, alguns hospitais possuem já 

pré-elaboradas declarações em que o paciente assume a responsabilidade pela 

cessação do internamento e tratamento hospitalar.  

Mesmo nos casos em que há a exigência de uma metodologia específica para a 

obtenção do consentimento, as circunstâncias não determinam para a revogação da 

manifestação que esta adote formalismo idêntico, ou sequer algum formalismo125.   

Ainda que as conseqüências do dissentimento numa intervenção possam 

implicar efeitos na esfera da integridade psicofísica do paciente, decorrentes da 

omissão de atuação pretendida pelo agente, fato  é que o consentimento visa a invasão 

ativa daquela esfera, enquanto meio para atuar no sentido de obtenção das condições 

psicofísicas prévias126. A diferença está em que no dissentimento apenas estas 

condições são suscetíveis de ficarem em crise.  

Neste sentido de liberdade de forma, a Convenção dos Direitos do Homem e da 

Biomedicina, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em 

 
124 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português; p. 363. 
125 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 364. 
126 VAZ RODRIGUES, João. Op. cit.; p. 365. 
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Oviedo em 04 de Abril de 1997, estabelece, como regra geral, a liberdade de 

revogação, a qualquer momento, do consentimento prestado para qualquer intervenção 

no domínio da saúde127.   

A legitimidade da decisão de dissentimento está intimamente ligada à relevante 

vontade do paciente128. A manifestação da vontade conter vícios, por exemplo, por 

estar fundamentada em pressupostos que foram incorretamente compreendidos, ou 

fornecidos, quer pelo médico, quer pelo paciente. Neste sentido, aumentam no campo 

do dissentimento as preocupações com a informação e o esclarecimento. Para isto, 

contribuirá o desejo do médico de transpor o obstáculo em que consistirá esse sentido 

da vontade do paciente dirigido ao exercício do seu múnus129.  

Encerradas as considerações sobre o consentimento informado, passaremos à 

análise da responsabilidade civil médica decorrente do descumprimento do dever de 

obter esse consentimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Artigo 5.º da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina: “Qualquer intervenção no domínio 
da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e 
esclarecido. 
Esta pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza da 
intervenção, bem como às suas consequências e riscos. 
A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento.” 
128 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português, p. 365. 
129Id. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXOS DO CONSENTIMENTO INFORMADO NA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

Encerradas as considerações acerca do consentimento informado, passaremos 

em seguida à análise dos reflexos do consentimento informado na responsabilidade 

civil do médico.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 
 

As doenças e as dores nasceram juntamente com o homem130. Portanto, desde 

seu primeiro momento de racionalidade, tratou ele de predispor os meios necessários 

para combater ambos os males131.  

Essas primeiras atividades médicas direcionavam-se essencialmente à cura 

das patologias, e não ao seu estudo132.    

Em sua fase mais antiga, o médico era considerado um mago ou sacerdote, 

dotado de poderes curativos sobrenaturais, não um especialista em determinada 

matéria133. Segundo Kfouri Neto134, tal fato resultava da absoluta ignorância da 

etiologia de todas as doenças e da total inconsciência do modo pelo qual o organismo 

reagiria àqueles processos de cura. E acrescenta que, quanto mais a medicina se 

transformava em ciência, maior foi se tornando o rigor científico na avaliação dos erros 

profissionais, que deixou de ser vinculado tão somente ao fato objetivo do

O Código de Hamurabi é apontado como o primeiro documento histórico a tratar 

do problema do erro médico, além de conter normas a respeito da profissão médica em 

geral. Tal documento impunha ao médico a máxima atenção e perícia no exercício da 

profissão; em caso contrário, eram aplicadas severas penas que iam até a amputação 

da mão do médico imperito. Tais sanções eram previstas no caso de morte ou lesão ao 

 
130 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; 6. ed. rev. atual. e ampl. com novas 
especialidades: implantodontia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007; p. 47. 
131Id. 
132 Id.  
133 Id. 
134 Id. 



paciente, por imperícia ou má prática, sendo previsto o ressarcimento do dano quando 

fosse mal curado um escravo ou animal135.    

No Egito, os médicos ostentavam elevada posição social e, muitas vezes, 

confundiam-se com sacerdotes136. Kfouri Neto137 relata que os egípcios possuíam um 

livro contendo todas as regras de obediência obrigatória pelos médicos. Se 

respeitassem as regras, eximiam-se de qualquer punição, mesmo que o paciente viesse 

a morrer. Caso contrário, eram punidos com a morte, qualquer que fosse o desfecho da 

doença.  

Na Roma antiga (452 a. C.) as funções do médico tinham caráter servil, e seus 

erros eram punidos de acordo com o disposto na Lei das XII Tábuas. Na Lex Aquilia 

(ano 468) encontram-se os primeiros rudimentos de responsabilidade médica, prevendo 

a pena de morte ou deportação do médico culpado de falta profissional138. No período 

da transição da Roma Republicana para a Roma Imperial, a medicina começou a 

ganhar contornos profissionais, modificando-se a forma como a população encarava os 

seus praticantes139. 

No Direito Romano, a elevada estima que se tinha pela atividade médica não 

era tida obstáculo como para a admissão da responsabilidade140.  

Na Grécia, desenvolveram-se estudos que imprimiram à medicina um caráter 

mais científico, em detrimento de outros elementos não racionais e empíricos até então 

predominantes141. Estes estudos, datados do século V a.C., viriam a constituir o Corpus 

Hippocraticum, cuja síntese mais conhecida é o juramento ainda hoje repetido por 

profissionais médicos em todo o mundo142.  

Kfouri Neto explica que gradativamente foi se consolidando o princípio de que a 

culpa do médico não se presumia somente pelo fato de não ter ele obtido êxito no 
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135 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 48. 
136 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 50. 
137 Id. 
138 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 49. 
139 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Aspectos históricos da responsabilidade civil 
médica. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 107, 18 out. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4288>. Acesso em: 1  out. 2008.   3
140 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit. p. 49. 
141 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Op. cit. 
142 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Op. cit. 
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tratamento, mas deve ser analisada e individualizada com base na conduta seguida 

pelo profissional143.  

A culpa médica, para ser atestada, deveria ser avaliada por um perito na 

matéria e por um colegiado de médicos, que emitiriam seu parecer. A culpa, portanto, 

só seria declarada se houvesse desatenção aos preceitos ou descumprimento das 

práticas e procedimentos médico-sanitários usualmente aceitos à época144. 

O progresso da ciência e o desenvolvimento das especulações filosóficas 

fizeram com que os médicos estendessem seus estudos para além do campo da 

anatomia e dos fenômenos patológicos, ampliando o campo de saber na área das letras 

e da filosofia, o que permitia embasar de forma mais adequada e racional a atividade de 

diagnóstico e cura145. Assim, a medicina perdia continuamente seu caráter empírico do 

passado, para transformar-se em ciência pura, decorrendo-se daí uma avaliação 

racional do erro e da culpa profissionais.  

No século XVIII passou-se a diferenciar as falhas decorrentes de imperícia, 

imprudência e negligência, dos erros originados da falta de recursos tecnológicos, o 

que acabou por gerar muitos avanços na área da Medicina146.  

Na França, a Academia de Medicina de Paris, em 1829, proclamou a 

responsabilidade exclusivamente moral dos profissionais médicos, o que provocou 

grandes mudanças na doutrina e na jurisprudência relativas à responsabilidade 

médica147. 

Assim, na modernidade, o Direito francês foi a grande influência no tocante às 

noções de responsabilidade civil do médico. Em 1832, o parecer do Procurador-Geral 

Dupin determinou que todos os atos médicos que provocassem danos a seus pacientes 

em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência deveriam ser submetidos à 

apreciação dos Tribunais148. 

 
143 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 51. 
144 Id. 
145 Id. 
146 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; 1. ed. 5. tir. 
Curitiba: Juruá, 2006;p. 20. 
147 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 52. 
148 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; cit.; p. 20. 
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No entanto, como aponta Fernanda Schaefer149, a principal herança deixada 

pelo Direito Civil Francês foi a configuração do exercício da medicina como uma 

obrigação contratual sui generis, de acordo com decisão da Corte de Cassação 

Francesa datada de 20 de maio de 1936150. 

No Brasil, a conduta médica foi normatizada e passou a ser fiscalizada somente 

em 1932, com a edição do Decreto 20.981, editado em 11 de janeiro. Desde então, os 

médicos brasileiros são obrigados a observar não apenas normas éticas e morais, mas 

também normas jurídicas inerentes à profissão. 

A evolução da sociedade e os avanços tecnológicos fizeram com que as 

exigências sobre os médicos e sua profissão crescessem, reivindicando-se desta 

maneira, maior eficiência no atendimento ao paciente.   

Nos dias atuais a atividade médica segue norteamentos rigidamente 

estabelecidos em cânones jurídicos e éticos, estabelecidos segundo o contexto 

vivenciado pela sociedade e adaptados às constantes modificações de seus valores e 

necessidades151.  Tem-se hoje, na expressão utilizada por Maria Helena Diniz, o 

paciente-consumidor, titular do direito de questionar os serviços de saúde que não 

satisfizerem. Da irresponsabilidade jurídica absoluta, passou esse profissional a alvo 

preferencial de investigações, desconfianças e demandas forenses152.   

 

4.2 DA NATUREZA CONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE MÉDICA  
 

Durante muito tempo houve discussão acerca da natureza jurídica da relação 

médico-paciente. Isso ocorreu pelo fato de o legislador ter inserido o erro médico entre 

os atos que ensejariam indenização tendo em vista a sua ilicitude, e não como 

resultado d inobservância ou descumprimento de obrigação previamente assumida153.    

 
149 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; cit.; p. 21. 
150 De acordo com esse acórdão: “entre o medico e o seu cliente se forma um verdadeiro contrato que, se 
não comporta, evidentemente a obrigação de curar o doente...” ”ao menos compreende a e proporcionar-
lhe cuidados...” “conforme às aquisições da ciência”. DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade civil; p. 
253, nota 2.   
151 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do médico. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 1998; p. 93.  
152 Id. 
153 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Op. cit.; p. 42. 
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Hoje é praticamente indiscutível que a responsabilidade médica tem, em 

princípio, natureza contratual154. José de Aguiar Dias155 entende que não há duvidas 

quanto à natureza contratual da responsabilidade do médico, apesar de o Código Civil 

brasileiro colocá-la no capítulo dos atos ilícitos.  

Também é esse o entendimento de Maria Helena Diniz156, que afirma que é 

realmente nítido o caráter contratual da atividade médica, visto que apenas 

excepcionalmente terá caráter delitual, quando o médico cometer um ilícito penal ou 

violar normas regulamentares da profissão.  

Como explicita João Álvaro Dias157, o médico, pelo simples fato de ter seu 

consultório aberto ao público e ter colocado a sua placa, encontra-se numa situação de 

proponente contratual. De outro lado, o enfermo que aí se dirige, necessitando de 

cuidados médicos, manifesta a sua vontade no sentido de aceitar essa proposta. Afirma 

que tal fato é suficiente para que se possa dizer que se trata de um contrato 

consensual, visto que, em regra, não se exige qualquer forma mais ou menos solene 

para a celebração de tal acordo de vontades. 

Ainda segundo Álvaro Dias, trata-se de contrato cujo elemento decisivo é a 

confiança que o médico inspira ao doente e que tem como correlato necessário o 

princípio da livre escolha; mas que implica também que, dentro de certos limites, o 

médico frua de uma certa liberdade na escolha dos doentes que se propõe a tratar158.   

Quanto à natureza desse contrato, a doutrina divide-se ao tentar classificar a 

modalidade contratual que envolve a relação médico-paciente. Entre as formas mais 

citadas estão o mandato, a locação de mão-de-obra ou de serviços, o contrato sui 

generis (atípico), o contrato multiforme , o contrato de trabalho ou, ainda, o contrato de 

assistência médica159.  

 
154 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica, cit.; p. 221. 
155 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. v. I. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997 ; p.253.  
156 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001; p. 548. 
157 DIAS, João Álvaro. Op. cit.; p.221. 
158 DIAS, João Älvaro. Op. cit.; p. 222.  
159 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; cit.; p. 39. 
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Todavia, não se pretende aqui entrar no mérito de cada classificação, 

importando somente destacar a posição de Serpa Lopes citado por Kfouri Neto160, o 

qual ensina que é irrelevante a natureza do contrato que vincula o profissional e o seu 

cliente, não importando se se trata de uma responsabilidade contratual ou 

extracontratual, pois de qualquer modo, em se tratando de uma obrigação de meios, a 

incumbência de provar o descumprimento dessas obrigações é do prejudicado.    

 Aguiar Dias161 ressalva que o fato de considerar como contratual a natureza a 

responsabilidade médica, ao contrário do que poderia parecer, não importa presunção 

da culpa. Na prática, independentemente da natureza do contrato, é ao paciente que 

incumbe provar a inexecução por parte do profissional. 

De acordo com João Álvaro Dias, a tradicional relutância em admitir a natureza 

contratual da responsabilidade médica estava indissociavelmente ligada a uma certa 

repugnância em aceitar que o médico pudesse considerar-se presumidamente culpado 

sempre que o tratamento tivesse efeitos trágicos ou não alcançasse as metas que as 

expectativas do agente haviam subjetivamente fixado162.  

Acrescenta Álvaro Dias que tal problema viria a ser superado com a adoção da 

classificação das obrigações em obrigações de meio e obrigações de resultado, 

classificação esta que, a seguir, analisaremos brevemente.  

  

4.3 DAS OBRIGAÇÕES DE MEIO E OBRIGAÇÕES DE RESULTADO 
 

A imprevisibilidade dos efeitos da intervenção médica no corpo humano se deve 

tanto à individualidade do nosso organismo, como ao estado dos conhecimentos 

produzidos pela ciência médica163.  

Como já foi dito, o consentimento do sujeito que se submete aos procedimentos 

médicos depende de comunicação prévia de todos os riscos previsíveis relativos a 

essas intervenções corporais. Fornecidas as informações relevantes para a tomada de 

 
160SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito civil. v. 5, p. 264-265. KFOURI NETO, Miguel. 
Responsabilidade civil médica; p. 72. 
161 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil; cit.; p. 254. 
162 DIAS, João Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica; cit.; p. 223. 
163 CORRÊA, Adriana Espíndola. O consentimento do paciente e dever de informar do médico: os limites 
da autonomia corporal; p. 197. 



decisão pelo paciente, o consentimento, atendidos os requisitos de validade, opera a 

transferência dos riscos ao paciente.  

Trata-se não de erro médico, mas sim de um desenvolvimento normal do ato 

médico, que implica riscos inelimináveis e intrínsecos a qualquer intervenção no corpo 

humano, que são incrementados pelo desenvolvimento tecnológico164. Tais riscos não 

atribuíveis a falhas humanas são assumidos pelo paciente por meio de seu 

consentimento informado165.   

A propósito, em decisão de Recurso de Apelação Cível n° 387.153-5/0-00 do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou-se que  

 
“havendo conduta médico-cirúrgica correta, mediante a utilização de 
técnica aceita, com índice de falha cientificamente atestado, a álea da 
técnica afasta a responsabilidade do profissional nas obrigações de 
meios, máxime quando a vítima tenha subscrito termo de consentimento 
informado, anuindo com essa possibilidade”.166   

 

Essa imponderabilidade do desencadear de um procedimento médico vem 

espelhada na qualificação jurídica das obrigações do médico como de meio ou de 

resultado167. 
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164 CORRÊA, Adriana Espíndola. O consentimento do paciente e dever de informar do médico: os limites 
da autonomia corporal; p. 197. 
165 Id. 
 
166Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Autora submetida a contracepção cirúrgica 
(laqueadura tubária), quando da realização de parto através de intervenção cesariana, visando não mais 
ter filhos. Engravidamento após decorridos seis meses da intervenção. Pretensão de reparação de danos 
materiais no valor de R$ 180.000,00 e danos morais de 500 (quinhentos) salários mínimos para custear a 
criação e educação da criança. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Inadmissibilidade. 
Obrigação apenas de meios do cirurgião. Laudo pericial que atesta a possibilidade, normal, de falha do 
método de laqueadura, podendo ocorrer a recanalização tubárea, ou seja, a reconstrução orgânica do 
trajeto tubular da tuba uterina, ou Jistulização desta, indicando a doutrina médica um índice de falha de 
1,1%. Inexistência de impericia ou erro médico. Apelo da autora prejudicado e recursos oficial e 
voluntário da ré providos. ? "Havendo conduta médico-cirúrgica correta, mediante a utilização de técnica 
aceita, com índice de falha cientificamente atestado, a álea da técnica afasta a responsabilidade do 
profissional nas obrigações de meios, máxime quando a vítima tenha subscrito termo de consentimento 
informado, anuindo com essa possibilidade. Nesta hipótese não há como responsabilizar o hospital 
particular ou o Poder Público, por ausência de nexo causai". (TJSP – 13ª CC – APC n° 387.153-5/0-00 –
Rel. Rui Stoco – Data de registro: 14/02/2007), disponível em www.tj.sp.gov.br. 
167 CORRÊA, Adriana Espíndola. Op. cit.; p. 197/198. 

http://www.tj.sp.gov.br/
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O critério dessa classificação baseia-se na natureza do objeto da relação 

obrigacional, ou seja, ao tipo de prestação a que se vincula o devedor, especialmente 

nas obrigações de fazer168.   

Consideram-se obrigações de meio aquelas em que o médico, ao assistir o 

paciente, obriga-se apenas a empregar de forma diligente todos os meios e recursos 

disponíveis para a melhor condução do quadro clínico apresentado, sendo irrelevante a 

verificação do resultado169. Como assevera Caio Mário da Silva Pereira170, o médico 

que é chamado a atender um paciente não assume o compromisso de curar o doente, 

mas de prestar-lhe assistência, cuidados conscienciosos e adequados ao seu estado.  

Nas relações que envolvem obrigação de meio o objeto do contrato o objeto do 

contrato é a atuação zelosa e tecnicamente correta do médico171.  

Segundo Matielo172, a existência de obrigação de meio é a única solução capaz 

de justificar a liberdade de atuação do médico. Esclarece que se esse profissional fosse 

adstrito a um resultado específico, fatalmente estaria derrubada até mesmo a teoria da 

contratualidade nas relações médico-paciente, eis que muitas doenças são ainda 

incuráveis e todo esforço contra elas despendido nada mais será do que tentativa de 

minimizar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida durante o tempo que resta. 

Afirma, ainda, que o compromisso, por exemplo, de curar um aidético em estágio 

terminal é carga insustentável em razão do estado atual de evolução da ciência. Neste 

caso, aceitar o encargo de curar equivaleria a estabelecer no contrato obrigação 

juridicamente impossível, o que não prosperaria como norma a ser seguida pelas 

normas.  

Nas obrigações de resultado o devedor se compromete a atingir determinado 

objetivo, como, por exemplo, cirurgias estéticas rejuvenescedoras. O que importa é o 

resultado final e não os meios utilizados173. O que interessa aqui é o resultado da 

 
168 CORRÊA, Adriana Espíndola. O consentimento do paciente e dever de informar do médico: os limites 
da autonomia corporal; p. 198. 
169 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; cit.; p. 39 
170 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000; p.151 
171 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 53. 
172 MATIELO, Fabrício Zamprogna. Op. cit.; p. 53. 
173 SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico; p. 39 
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atividade do profissional, sem a qual este não terá cumprido a obrigação, independente 

do grau de diligência despendido pelo devedor174. 

Adriana Espíndola Corrêa175 assevera que em todas as obrigações a execução 

da prestação se dirige a um resultado e demanda um emprego diligente de 

determinados meios técnicos e humanos. Ressalta que isso não torna inválida a 

distinção entre obrigações de meio e de resultado, posto que, embora haja também 

uma finalidade nas obrigações de meio, ela não integra a relação obrigacional, servindo 

apenas de orientação para a conduta exigida do devedor. 

Ainda de acordo com esta autora, a função dessa distinção é definir o conteúdo 

da prestação devida. Enquanto na obrigação de resultado o objeto é o próprio resultado 

esperado pelo credor, nas obrigações de meio o objeto é comportamento diligente, com 

o emprego dos meios adequados para obtenção do resultado almejado pelo credor, 

que, todavia, não integra a obrigação.  

As conseqüências dessa distinção podem ser percebidas no campo do 

descumprimento obrigacional, em especial para determinar o inadimplemento das 

obrigações176. Nas obrigações de resultado, o descumprimento se deduz da não 

obtenção do resultado. Nas obrigações de meio, o inadimplemento configura-se pela 

demonstração da falta de diligência e dos meios exigíveis para a consecução do 

interesse final do credor. O cumprimento da obrigação de meios deve ser verificado 

pela comparação com uma conduta padrão exigida do homem médio na mesma 

situação.   

No entanto, é no estabelecimento da distribuição do ônus da prova em ações 

de responsabilidade civil que a distinção entre obrigações de meio e de resultado 

assume fundamental importância. 

Se há o dever de atingir um fim, basta ao credor demonstrar a ausência de 

resultado, sem precisar inquirir a culpa do devedor177. E este só pode excluir sua 

responsabilidade mediante prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior ou culpa 

 
174 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico; cit.; p. 71.  
175 CORRÊA, Adriana Espíndola. O consentimento do paciente e dever de informar do médico: os limites 
da autonomia corporal; p. 198. 
176 CORRÊA, Adriana Espíndola. Op. cit.; p. 199. 
177 CORRÊA, Adriana Espíndola. Op. cit.; p. 199. 
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exclusiva da vítima. Isso significa que a exoneração da responsabilidade se dá pela 

falta de nexo causal entre o dano e a conduta do devedor, não importando se este agiu 

de forma prudente e diligente178.   

Nas obrigações de meio, cabe ao credor demonstrar o comportamento culposo 

do devedor, ou seja, incumbe ao prejudicado provar que este não agiu do modo como 

era exigível, com o cuidado e diligência necessários ou que não empregou todos os 

meios disponíveis para atingir o resultado visado pelo credor179. 

Feitas estas considerações acerca da responsabilidade civil do médico, 

analisaremos a seguir a responsabilidade médica em decorrência do descumprimento 

do dever de obtenção do consentimento informado.   

 

4.4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA PELO DESCUMPRIMENTO DO DEVER 
DE OBTENÇÃO DO CONSENTIMENTO  

 

Assevera Lorenzetti180 que a ausência do consentimento pode constituir lesão 

autônoma, por si só danosa e passível de indenização181.  

 
178 CORRÊA, Adriana Espíndola. O consentimento do paciente e dever de informar do médico: os limites 
da autonomia corporal; p. 200. 
179 Id. 
180 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil de los médicos, t. I, p. 211. KFOURI NETO, Miguel. 
Culpa médica e ônus da prova, cit.; p. 302.  
 
181 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 
CONDUTA DE MÉDICO CONVENIADO. AUSÊNCIA DE DEVIDA INFORMAÇÃO DOS RISCOS DE 
DETERMINADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVIMENTO 
DO RECURSO.1. Seja pelo sistema protetivo do CDC, seja pela natureza do contrato de prestação de 
serviços médicos, ou seja pelas normas estabelecidas pelo Código de Ética da categoria profissional, 
deve o médico informar detalhadamente ao paciente os riscos e conseqüências possíveis de 
determinado procedimento, de modo a permitir que este, avaliando por seus próprios critérios os prós e 
contras, decida livremente entre submeter-se ou não ao procedimento sugerido, excetuada apenas a 
hipótese de iminente perigo de vida.2. A falta de adequada informação, configurando a chamada culpa 
contra a legalidade, obriga a reparação pelos danos causados por acidente, previsível pela literatura 
médica, ocorrido durante o procedimento, ainda que não decorrente de erro ou falha do profissional.3. 
Ainda quando indispensável o procedimento médico, indica a melhor doutrina ser dever do médico 
informar o paciente, quando possível, dos riscos envolvidos, sob pena de responsabilidade civil pelos 
eventuais danos morais.4. Intercorrência na intervenção cirúrgica que, malgrado considerada acidente 
espontâneo pelo perito médico, causou à autora dano moral que deve ser indenizável.5. A operadora de 
planos de saúde responde solidariamente pela conduta dos médicos e profissionais de saúde a ela 
conveniados e por ela indicados, por meio de livro referencial, ao consumidor.Provimento do recurso. 
Procedência do pedido. (TJRJ – Ap. Civ. 2007.001.51219 – 1ª CC – rel.  
Des. Marcos Alcino A Torres – J. 29/01/2008), disponível em www.tj.rj.gov.br, acesoo em 22/09/08. 

http://www.tj.rj.gov.br/
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Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 

decisão da Apelação Cível nº 0243144-5, a ver:  
 

“Ora, todos os atos do profissional devem ser pautados na informação; e 
não somente sobre o conteúdo, ou sobre aquilo que implique em 
decisões pessoais do paciente, como também sobre o modo de 
cumprimento e a continuidade do tratamento. Isto em homenagem ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, a qual possui o direito de 
saber sobre o desenrolar dos tratamentos impostos, assim como dos 
futuramente indicados. Além, ainda, de ter o direito de saber exatamente 
sobre as causas e as conseqüências destes tratamentos, já que é a sua 
saúde que está em jogo. Assim, a ausência de informação ou a 
informação defeituosa, por culpa do médico, são tidas como suficientes 
para gerar a responsabilidade civil. O nexo causal entre a conduta do 
profissional e o dano moral experimentado pelo paciente é deduzido 
segundo critérios hipotéticos ou de probabilidade objetiva, próprios das 
condutas omissivas.” 182 

 

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão em que se 

afirmou que  

 

A falta injustificada de informação ocasiona quebra de dever jurídico, 
evidenciando a negligência e, como conseqüência, o médico ou a 
entidade passa a responder pelos riscos da cirurgia não informados ao 
paciente. A necessidade do consentimento informado só poderá ser 
afastada em hipótese denominada pela doutrina como privilégio 
terapêutico, não ocorrentes no presente caso.183 

 
182 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - IMPERÍCIA INEXISTENTE - INFRINGÊNCIA AO 
DEVER DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM 20 
SM, QUE É CONVERTIDA NOS TERMOS DO ART 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Na aferição da 
culpa subjetiva, para caracterização de erro médico, o paciente deve provar a imperícia, imprudência ou 
negligência, na conduta do profissional, não se caracterizando, como erro médico, a conduta de efetivar 
cirurgia necessária em situação emergencial, mesmo quando esta não seja totalmente proveitosa. Caso 
em que o paciente engoliu um corpo estranho (um prego) e a cirurgia não conseguiu retirá-lo. Quando o 
ato cirúrgico é emergencial e necessário, havendo necessidade de suturar o intestino que tal objeto havia 
perfurado, comprova-se a necessidade da cirurgia. O médico, por outro lado, tem o dever de informar 
sobre o tratamento a que o paciente está sendo submetido, a ele ou a seus familiares, sob pena de 
responsabilidade. É indenizável o dano moral decorrente da ausência desta informação, em face da 
situação de angústia e aflição a que o paciente é submetido, ao ficar sem nada saber, imaginando e 
fantasiando sobre o porquê do tratamento. Caso em que o paciente ficou retido no hospital, por cinco 
dias, a tomar laxante, para que o objeto fosse expelido pela via natural, isto sem saber o porquê de tal 
retenção. Indenização corretamente fixada em vinte (20) salários mínimos, que é convertida para valores 
em moeda corrente. Apelações desprovidas. (TJPR - 10ª C.Cível - AC 0243144-5 - Dois Vizinhos - Rel.: 
Juiz Subst. 2º G. Francisco Luiz Macedo Junior - Por maioria - J. 20.07.2006), disponível em 
www.tj.pr.gov.br. 
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Kfouri Neto184 elucida que nesses casos, para estabelecer-se o dever de 

indenizar, deve existir o nexo causal entre a omissão de informação e o dano. Aponta 

como exemplo o caso de cirurgia de hérnia inguinal, no qual, presente o risco de 

necrose do testículo, o cirurgião não informa o paciente. A cirurgia ocorre sem falhas 

técnicas, e a necrose se verifica. Kfouri Neto explica que será imputável ao médico o 

dano moral, por não ter informado o paciente acerca daquele risco – que se 

concretizou–, a mutilação, como resultado da necrose. 185  

Outro exemplo citado é aquele em que o médico não informa ao paciente o 

tempo necessário ao pós-operatório186. Neste caso houve demora superior à imaginada 

pelo paciente – que sofreu prejuízos em sua profissão. Caso o paciente tivesse sido 

devidamente informado, não se submeteria à cirurgia naquela ocasião, mas sim em 

outra data, devido a motivos profissionais. Deve-se estabelecer aí uma relação entre a 

falta de informações e o prejuízo final. 

Em decisão do Recurso Especial 436.827/SP187 do Superior Tribunal de 

Justiça, o Ministro Ruy Rosado Aguiar, ao proferir o seu voto, afirmou que “a 

despreocupação do facultativo em obter do paciente seu consentimento informado pode 

 
183 INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CONSENTIMENTO INFORMADO INOBSERVÂNCIA DO ART. 15 
CC/02. PRECEDENTES. DANO MATERIAL. PERDA DA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. O 
paciente deve participar na escolha e discussão acerca do melhor tratamento tendo em vista os atos de 
intervenção sobre o seu corpo. Necessidade de informações claras e precisas sobre eventual tratamento 
médico, salientando seus riscos e contra-indicações, para que o próprio paciente possa decidir, 
conscientemente, manifestando seu interesse através do consentimento informado. No Brasil, o Código 
de Ética Médica há muito já previu a exigência do consentimento informado ex vi arts. 46, 56 e 59 do 
atual. O CC/02 acompanhou a tendência mundial e positivou o consentimento informado no seu art. 15. A 
falta injustificada de informação ocasiona quebra de dever jurídico, evidenciando a negligência e, como 
conseqüência, o médico ou a entidade passa a responder pelos riscos da cirurgia não informados ao 
paciente. A necessidade do consentimento informado só poderá ser afastada em hipótese denominada 
pela doutrina como privilégio terapêutico, não ocorrentes no presente caso. (REsp 1035346 – rel. Ministro 
Francisco Falcão - Publicação em 24.03.2008). 
 
184 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p.302. 
185 Id. 
186 Id. 
 
187 RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A despreocupação do facultativo em 
obter do paciente seu consentimento informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no 
exercício profissional. As exigências do princípio do consentimento informado devem ser atendidas com 
maior zelo na medida em que aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido. (REsp  436.827/SP, Rel. 
Ministro  RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 18/11/2002 p. 228), 
disponível em www.stj.gov.br. 
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significar - nos casos mais graves - negligência no exercício profissional”. Sustentou, 

ainda, que “as exigências do princípio do consentimento informado devem ser 

atendidas com maior zelo na medida em que aumenta o risco, ou o dano, ou diminui a 

possibilidade de êxito”. 

Esclarece Kfouri Neto188 que, na eventualidade de o dano ter sido causado por 

culpa do médico, normalmente torna-se irrelevante a discussão acerca da qualidade da 

informação. Todavia, quando a intervenção médica é correta – e não se informou 

adequadamente -, a questão assume caráter crucial, o que pode ocorrer também nos 

casos em que não é possível provar claramente ter havido culpa no descumprimento da 

obrigação principal.  

Lorenzetti189 acrescenta que a culpa surge em decorrência da falta de 

informação ou da informação incorreta. Não é necessário negligência no tratamento190. 

Sobre esse tema, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou caso 

em que o autor, que era menor, submeteu-se à cirurgia para resolver um problema em 

um dos olhos (ptose palpebral severa). O médico não informou ao paciente nem aos 

pais que ambos os olhos seriam operados. Ao proferir o seu voto, o ministro Grava 

Brazil argumentou que:  
 
“Ora, afastado o dano estético e afirmada a correção do procedimento 
cirúrgico, a inadequação do comportamento do médico restringe-se à 
má qualidade da informação transmitida aos pais do infante, que 
acabaram sofrendo a angústia em acreditar que teria ocorrido a troca 
indevida do olho operado. Aliás, sob tal aspecto, o dano moral muito 

 
188 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p.302. 
189 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidade civil de los médicos. KFOURI NETO, Miguel. Culpa 
médica e ônus da prova, p. 303. 
 
190 INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS MÉDICOS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - LAQUEADURA DE 
TROMPAS - GRAVIDEZ SUBSEQÜENTE - RISCOS - OBRIGAÇÃO DE MEIO - DEVER DE INFORMAR 
AO PACIENTE - DESCUMPRIMENTO - CULPA DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
OCORRÊNCIA - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE. O inciso III, do artigo 6º, da 
Lei 8.078/90 assegura, como direito básico do consumidor, a informação clara e adequada sobre 
produtos e serviços. Evidenciada a culpa, consistente no descumprimento do dever de informar acerca 
da falibilidade do método contraceptivo de laqueadura tubária, exsurge o dever de reparar. A indenização 
pelas lesões extrapatrimoniais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
evitando o enriquecimento sem causa e produzindo no agente ofensor um impacto suficiente a frustrar 
novo atentado.(TJMG – 18 CC - Ap. Civ. n° 1.0394.05.045183-7/001 – Rel. Des. Eulina do Carmo 
Almeida – J. 19/04/07), disponível em www.tjmg.gov.br, acesso em 22/09/08. 
 

http://www.tjmg.gov.br/
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mais se aproxima dos pais do que propriamente do autor. De todo 
modo, compondo a lide o sofrimento familiar, justifica-se não 
ingressar nessa seara, até porque entendimento em contrário implicaria 
em admitir o direito dos pais em propor nova demanda, com repetição 
de provas e argumentos.”191 
 

Quanto ao nexo causal, sustenta que a vítima deve demonstrar que o dano 

provém de um risco acerca do qual deveria ter sido avisada, a fim de decidir sobre a 

aceitação ou não do tratamento. Contudo, caso o prejuízo que o paciente sofreria, 

recusando o tratamento, fosse maior que o dano decorrente da intervenção, a questão 

da falta de informação resulta sem importância.   

Ainda segundo Kfouri Neto192, deve-se demonstrar que a pessoa comum teria 

recusado o tratamento, caso convenientemente informada. De acordo com o jurista, 

nega-se a indenização se, com as mesmas informações e nas mesmas circunstâncias, 

outra pessoa, razoavelmente, aceitasse submeter-se à terapia. 

O deficiente adimplemento da obrigação de se obter o consentimento 

esclarecido junto ao paciente deve ser satisfatoriamente comprovado, sendo que o 

consentimento para uma cirurgia desnecessária é inválido, com base na norma que 

declara a invalidade do ato que ocasione diminuição permanente da integridade física.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
191 TJSP - 9ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n° 390.175-4/3-00 - Rel. José Luiz Gavião de 
Almeida – J. 03/06/2008, disponível em www.tj.sp.gov.br. 
192 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova; cit.; p. 303. 
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CONCLUSÃO 
 

A obtenção do consentimento do paciente após a informação prestada pelo 

médico fundamenta-se no direito de autodeterminação, ou seja, no direito de o paciente 

tomar decisões relativas a sua vida, a sua saúde e a sua integridade psicofísica, 

recusando ou consentindo propostas de caráter preventivo, diagnóstico ou 

terapêutico193.   

Para que o consentimento seja considerado válido, devem estar presentes 

quatro requisitos principais: a) ser voluntário; b) capacidade de quem consente; c) 

informação e d) esclarecimento.  

Esse consentimento dado pelo paciente, após receber a informação médica 

feita em termos compreensíveis, isto é, de maneira adequada e eficiente, é condição 

indispensável da relação médico-paciente, eis que se trata de uma decisão que leva em 

consideração os objetivos, os valores, as preferências e necessidades do paciente, e 

que é tomada após a ponderação dos riscos e benefícios194.   

A obtenção do consentimento informado e esclarecido do paciente somente 

será dispensada nos casos de privilégio terapêutico, tratamentos compulsivos e de 

consentimento em branco.  

A obtenção do consentimento informado não implica o afastamento do 

profissional, pura e simplesmente, de eventual responsabilidade.  

O consentimento deficientemente prestado, ou a ausência de comprovação do 

assentimento, implica a presunção de que o ato médico se realizou sem a anuência do 

paciente. E, se daí advier dano, o médico poderá responder civilmente.  

A ausência do consentimento pode constituir lesão autônoma, por si só danosa 

e passível de indenização.  

Para se estabelecer o dever de indenizar, deve-se verificar o nexo causal entre 

a omissão de informação e o dano.  

O deficiente adimplemento da obrigação de se obter o consentimento 

esclarecido junto ao paciente deve ser satisfatoriamente comprovado.  

 
193 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito; cit.; p. 534.  
194 DINIZ, Maria Helena. Op. cit.; p. 535. 
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