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Convite à leitura

Neste capítulo você terá uma rápida abordagem sobre o histórico da saúde 
pública em nosso país, da saúde na legislação em vigor, e noções do funcionamento 
do Sistema Único de Saúde e de Bioética. Bons estudos!





Tema 1

História da saúde pública no 
Brasil

As políticas de saúde pública no Brasil começaram com a chegada da Família 
Real Portuguesa em nosso país, no ano de 1808, que fugiu da Europa por conta de 
ameaças de Napoleão Bonaparte de integrar Portugal ao seu Império.

Antes disso, em nosso país, a medicina era praticada por curandeiros, aqueles que 
conheciam o efeito terapêutico das plantas e as utilizavam para tratar de doenças. 
Existiam também alguns boticários que manipulavam as substâncias encontradas 
nestas plantas e as vendiam para aqueles que necessitavam.

Desta forma, é possível perceber que a saúde em nosso país era de acesso mínimo, 
pois poucas pessoas possuíam recursos para ter esses cuidados. Alguns grupos 
religiosos realizavam o atendimento a pessoas pobres, mantendo, inclusive, pequenas 
boticas para manipular substâncias para os doentes.

Assim, com a vinda da Família Real e a Corte Portuguesa, se fez necessária a visão 
política para iniciar ao trato do assunto, com a vinda de médicos europeus pra que os 
nobres pudessem ter os cuidados médicos ao adoecerem.

Esses médicos que vieram ao país fundaram escolas de medicina para a formação 
de profissionais com objetivo de dar atendimento aos nobres. Podemos citar a Escola 
de Cirurgia da Bahia e a Escola Anatômica1, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro2.

No entanto, o objetivo era dar um atendimento sanitário mínimo à população 
da capital do Império Português. Ocorre que esta estrutura mínima durou quase 
um século.

Com a Proclamação da República, notou-se que a falta de uma política sanitária 
deixou o Brasil vulnerável a uma série de epidemias. A população da cidade do Rio 

POR DENTRO DO TEMA

1Saiba mais em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2656>
2Saiba mais em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2652>
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de Janeiro sofria com diversas delas, como a varíola, a febre amarela, a malária, e, 
mais tarde, a peste.

Por causa disso, o presidente Rodrigues Alves (1902-1906) nomeou o médico 
sanitarista Osvaldo Cruz como Diretor-geral de Saúde Pública para combater as 
epidemias. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade muito suja, pois não havia 
política de limpeza, sendo um grande foco para os mosquitos que transmitiam as 
doenças.

Desta forma, foi feito um grande mutirão para a limpeza da cidade para 
erradicar os focos de criadouros de mosquitos transmissores, que acabaram sendo 
denominados pela população de “batalhões de mata-mosquito”. Esses batalhões 
invadiam as casas para procurar os focos de mosquitos e queimavam roupas, 
utensílios domésticos e colchões. Ainda, Oswaldo Cruz convenceu o presidente 
a decretar a vacinação obrigatória da população contra as doenças, que deixou a 
população revoltada com a limitação de sua liberdade, gerando a rebelião chamada 
e “A Revolta da Vacina”.

Já em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, foi nomeado pelo 
então presidente Epitácio Pessoa (1919-1922) para a então Diretoria Geral de Saúde 
Pública. Diferente de seu antecessor, Chagas implementou programas educativos 
a população, reestruturando o Departamento Geral de Saúde Pública.

Como se sabe, no início do século passado, a economia brasileira era baseada 
na agricultura, existindo poucas indústrias instaladas aqui. Com o passar dos anos, 
principalmente durante a 1ª Guerra Mundial, houve uma intensa industrialização 
no Brasil, sendo que muitas pessoas refugiadas da Europa vieram morar aqui, 
sendo recrutadas para trabalhar nestas indústrias por conta da experiência com a 
Revolução Industrial europeia.

Ocorre que neste ínterim, os trabalhadores não adquiriram qualquer direito 
trabalhista, gerando duas grandes greves, nos anos de 1917 e 1919. Com isso, 
alguns direitos sociais foram conquistados pelos operários.

Assim, em 1923, foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que permitiu a criação das 
chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensão – CAP’s. Neste contexto, as 
empresas deveriam contribuir com as caixas que custeariam a saúde, pensões 
e aposentadorias dos operários, mas estas caixas dependiam do poder de 
mobilização dos operários, pois não foram criadas automaticamente. Assim, a 
primeira CAP criada foi da categoria dos Ferroviários, tendo em vista o grande 
número de trabalhadores nesta área naquela época.

Em 1930, início da “Era Vargas”, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, 
lugar onde foram praticadas as políticas públicas relativas à educação e saúde. 
Em 1937, Getúlio Vargas promulga a Constituição Federal, onde estende a todos 
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os trabalhadores a previdência social, criando os Institutos de Aposentadoria e 
Pensão (IAP’s). Nestes institutos, os trabalhadores eram organizados de acordo 
com suas categorias profissionais. Eles incorporaram os valores arrecadados nas 
antigas CAP’s, e estes valores foram utilizados em diversas áreas, não privilegiando 
os motivos que as criaram (saúde, aposentadoria e pensão). Desta forma, o quadro 
geral do fornecimento de políticas públicas de saúde não era suficiente para 
propiciar serviços adequados à população brasileira.

Já na década de 1960, houve a unificação das IAP’s num único órgão que era 
responsável em administrar os valores arrecadados. Também houve a promulgação 
da Lei Orgânica da Previdência Social, que determinava como seriam utilizados os 
valores arrecadados das empresas para custeá-la. Assim, em 1967, foi criado o 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

Ao aumentar o número de contribuintes e usuários do INPS, se verificou o 
quanto complexo o sistema ficou, bem como sua administração, uma vez que 
alguns IAP’s possuíam, inclusive, hospitais próprios, e, ao unificar os institutos, o 
número de hospitais era insuficiente para toda a demanda.

Assim, em 1974, foi ampliada a administração do INPS, contemplando a 
importância da assistência médica junto a das pensões e aposentadorias, criando 
o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, direcionando 
recursos para a iniciativa privada, de forma que uma maior parcela da população 
pudesse ser contemplada com a assistência médica. Ocorre que as políticas 
sanitárias no Brasil eram reativas, ou seja, somente se tratava a população doente, 
mas não se incentivava políticas preventivas.

Já na década de 1980, as diversas tentativas de se administrar uma forma universal 
de atendimento em saúde da população brasileira foram frustradas. Com o fim do 
Regime Militar, com a eleição de Tancredo Neves, e o surgimento da democracia, 
a população se organizou, inclusive, para auxiliar na administração de políticas de 
saúde. Assim, surgiu o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS), e 
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). A grande 
mobilização nacional sobre o tema na ocasião da 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, fundou as bases da reforma sanitária e do Sistema Único Descentralizado 
da Saúde (SUDS). O SUDS foi o primeiro movimento pela descentralização e 
hierarquização da administração da saúde.

Assim, foi proposta uma forma de todo atendimento médico ser custeado 
pela União, Estados e Municípios, bem como na propagação de políticas 
sanitárias preventivas a doenças que seria desenvolvido. Assim, com a Assembleia 
Constituinte de 1987, foi aprovado o regime proposto pelos Conselhos de Saúde, 
que seria chamado mais tarde de Sistema Único de Saúde – o SUS.

Com a promulgação da Constituição Federal, ficou estabelecido no artigo 196 
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que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.”

Neste pacote, além do atendimento à saúde, foi estabelecido que seriam 
realizadas políticas sanitárias de prevenção de doenças, realização de programas 
de vacinação, implementação de saúde da família e programas de distribuição 
gratuita e de baixa de preços de remédios.

Desta forma, o SUS é um sistema totalmente novo de tratamento da assistência 
sanitária no país. Deve-se considerar que não há relação desse novo sistema com 
os demais sistemas de saúde que existiram no país.

Além disso, o SUS é chamado de único pois todas as políticas públicas de 
fornecimento de ações de saúde foram unificados, seguindo os mesmos princípios 
e doutrinas em todo território nacional.

Princípios do Sistema Único de Saúde:

Com isso, foram instituídos os princípios básicos do SUS:

a) Antes, tínhamos o acesso restrito às políticas de saúde. Somente os ricos 
poderiam custear os tratamentos de doenças. Mais tarde, somente os trabalhadores 
formais, que contribuíam com as caixas de aposentadoria e pensão e dos institutos 
que sucederam eram tratados, deixando os demais trabalhadores nos cuidados 
de instituições filantrópicas, como as Santas Casas de Misericórdia. Com o SUS, 
principalmente por conta do disposto no caput do artigo 5º da Constituição 
Federal (todos são iguais perante a lei...). Chamamos isso de UNIVERSALIZAÇÃO.

b) As políticas de saúde pública se restringiam a medidas de tratamento de 
doenças. No SUS, a ênfase é dada tanto na cura quanto na prevenção de doenças. 
As políticas sanitárias não consideravam as diferenças regionais, culturais, 
alimentares, da população brasileira. No SUS, as ações de cura e prevenção de 
doenças precisam ser integradas de acordo com os problemas enfrentados em 
casa região. Chamamos isso de INTEGRALIDADE.

c) Antes, o país era tratado como um só bloco. Não existiam políticas 
diferenciadas para as diversas regiões do Brasil, onde existem necessidades e 
doenças diferentes entre si. No SUS, o objetivo final é um equilíbrio nas ações de 
políticas sanitárias, tratando as necessidades de acordo com as peculiaridades de 
cada região brasileira. Chamamos isso de EQUIDADE.

d) Antes, as políticas de saúde no Brasil eram centralizadas no Governo Federal, 
que as desenvolvia e executava. Com o SUS, o Governo Federal custeia políticas 
de saúde que são desenvolvidas com os Estados e Municípios, que conhecem 
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as peculiaridades de sua e necessidades de sua região. Chamamos isso de 
DESCENTRALIZAÇÃO.

e) Antes, os cidadãos doentes procuravam diretamente o hospital para serem 
tratados. Com o SUS, foi criado um sistema de atenção básica, seguindo níveis de 
complexidade de atendimento até chegar ao máximo, que é o hospital. Chamamos 
isso de HIERARQUIZAÇÃO.

f) Antes, a população não participava das discussões sobre as políticas públicas de 
saúde. Com o surgimento do SUS, o povo tem direito de participar das discussões, 
pois é o maior interessado. Chamamos isso de PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

g) Antes, por intermédio das CAP’s, sucedidas pelos IAP’s, INPS e INAMPS, o 
setor privado era o principal agente de atendimento em saúde para a população. 
Com o SUS, o atendimento privado é complementar ao público, pois a saúde 
é dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal). Chamamos isso de 
COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO.

Mesmo com todo este sistema orgânico desenvolvido, somente dois anos após 
a promulgação da Constituição Federal que este programa foi regulamentado em 
lei, com o advento da Lei nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990.

A Lei nº 8.080/1990 “(...) regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.” (art. 
1º). Ou seja, esta lei trouxe as diretrizes básicas para que o SUS pudesse funcionar 
em nosso país.

Ocorre que alguns dispositivos do projeto de lei que deram origem à Lei nº 
8.080/1990 (PL 50/1990), aprovado pelo Congresso Nacional, foram vetados pelo 
então Presidente da República, Fernando Collor de Melo. Os dispositivos vetados 
tratavam da criação dos conselhos de saúde e a forma de transferências de valores 
da União para custeio das políticas públicas de saúde.

Com o veto, houve uma comoção popular e política para tratar o tema, sendo 
necessária a aprovação de uma nova lei para contemplar os assuntos vetados. 
Assim, originou-se a Lei nº 8.142/1990 que “dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.” (ementa da lei).

Pacto pela Saúde:

Mesmo com a radical mudança de paradigma da administração da saúde no Brasil, 
as dificuldades sobre o tema ainda foram enormes. Nosso país possui dimensões 
continentais e existia grande dificuldade, por conta da grande burocratização 
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de nosso sistema, dos recursos chegarem aos municípios para execução das 
políticas públicas de saúde. Também existia uma lentidão governamental para o 
desenvolvimento de políticas públicas. Ou seja, o SUS estava caminhando para a 
sua falência estrutural.

Com isso, foi feito um grande esforço para que não houvesse o fracasso do 
SUS, procurando consolidá-lo de forma a não ser perdido. Esse esforço culminou 
com a construção do PACTO PELA SAÚDE do ano de 20063 (Portaria nº 399/GM 
de 22 de fevereiro 2006), no qual os governantes e gestores do SUS assumem 
compromisso público para a preservação do sistema de saúde construído com 
grande sacrifício pela população.

Assim, foram criadas prioridades para ataque dos problemas enfrentados, 
assumidos em três frentes:

a) Pacto pela vida: Reforça a ideia da gestão pública por resultados, estabelecendo 
um conjunto de compromissos com a saúde considerados prioritários, a ser 
implementado pelo governo federal, estados e municípios. 

b) Pacto em defesa do SUS: Expressa os compromissos dos gestores do SUS 
com a consolidação do sistema no Brasil, bem como envolve ações articuladas 
entre os entes federativos que reforça o SUS como política sanitária, passando 
por um movimento de envolver a população brasileira, para a defesa dos seus 
princípios basilares.

c) Pacto de gestão do SUS: Estabelece responsabilidades e diretrizes para o 
governo federal, estados e municípios, contribuindo com o fortalecimento da 
gestão compartilhada e solidária do SUS.

Além disso, o Ministério da Saúde, como forma de dar publicidade a população 
sobre o novo sistema de saúde pública do Brasil, editou a Carta dos Direitos do 
Usuário da Saúde4, que certamente noticiou as importantes transformações das 
políticas de saúde no Brasil, de forma a educar a população sobre seus direitos.

Ética e Bioética:

Com o desenvolvimento da sociedade, a temática da ética deve ser amplamente 
discutida por todos os cidadãos, principalmente aqueles que trabalham diretamente 
com a sociedade, como os trabalhadores da área da saúde.

Em poucas palavras, podemos definir ética como o conjunto de conhecimentos 
extraídos do estudo do comportamento humano ao tentar explicar as regras 

3Saiba mais em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm>
4Saiba mais em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf>
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5Saiba mais em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>

morais da sociedade.

Desde o início da vivência do homem em sociedade, duas fontes irrigam o 
pensamento sobre ética: a religião e a razão.

Ocorre que, em nossos dias, com a globalização e fontes de informação e 
interação, como as mídias sociais, o comportamento da sociedade tem se 
alterado rapidamente. Alterações sensíveis do pensamento antigo da sociedade 
tem ocorrido e questões que não eram tratadas anteriormente são altamente 
questionadas nos dias de hoje.

Podemos exemplificar essas discussões sob a ênfase da discussão das fontes 
“religião x razão”, como: a) métodos contraceptivos e de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis; b) pesquisas científicas com seres humanos e animais; 
c) transfusões de sangue por fiéis de alguma linha religiosa etc.

Um assunto que muito discutido sobre a ética na saúde é sobre as experiências 
com seres humanos na época da 2ª Guerra Mundial, quando o governo nazista 
utilizou prisioneiros como cobaias em experimentos extremamente doloridos, 
vexatórios, tóxicos, na sua grande maioria, mas algumas descobertas relacionadas 
a estes experimentos são utilizadas na medicina nos dias de hoje.

Nos dias atuais, em alguns países, e até em águas internacionais, com 
verdadeiros navios-laboratórios, ainda se fazem testes com seres humanos. 
Pesquisadores, buscando liberdade para realizar suas pesquisas, sem se importar 
com leis e protocolos internacionais, se refugiam, sob o pretexto de modernizar a 
medicina e encontrar a cura para doenças. 

As discussões sobre ética na área da saúde são tratadas por um ramo do estudo 
da ética, chamado de bioética. É a ética da vida. Busca a proteção da vida humana 
especialmente nos casos relacionados ao desenvolvimento de experiências 
científicas.

Há muito a discussão da ética na área da saúde vem sendo discutida. Inclusive, 
os médicos e outros profissionais fazem um juramento para o desempenho de sua 
arte: O juramento de Hipócrates5:

“Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, 
e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, 
cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que 
se segue: 
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Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta 
arte; fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar 
meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-
lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem 
remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos 
preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os 
de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos 
da profissão, porém, só a estes. 
Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder 
e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. 
A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um 
conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a 
nenhuma mulher uma substãncia abortiva.  
Conservarei imaculada minha vida e minha arte. 
Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; 
deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. 
Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me 
longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo 
dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres 
ou escravizados. 
Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no 
convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja 
preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. 
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado 
gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para 
sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o 
contrário aconteça.”

No âmbito hospitalar, a bioética estuda as dimensões morais da ciência 
relacionadas a vida e a saúde, considerando aspectos que geram dilemas éticos e 
que não estão pautados no consenso moral.

Os princípios da bioética são trazidos pela Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) nº 466/20126:

6Saiba mais em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>

“A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 
coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, 
não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre 
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outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 
aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao 
Estado.”

a) Beneficência: relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou 
promover o bem a favor de seus interesses.

b) Não maleficência: dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, 
de não causar danos ou colocá-los em risco.

c) Autonomia: liberdade de cada ser humano deve ser resguardada.

d) Justiça e Equidade: distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios 
sociais. Tratamento igualitário a todos os usuários e participantes de pesquisas, de 
acordo com suas especificidades.

Hoje, qualquer pesquisa com seres humanos deve ser precedido de Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde os participantes de pesquisas 
científicas são cientificados de todos os perigos da participação das pesquisas e 
manifestam a sua anuência para a participação. Ou seja, somente as pessoas que 
querem assumir o risco, de forma livre e totalmente ciente das implicações das 
pesquisas poderão delas participar.

O profissional da área da saúde, sendo médicos, enfermeiros, técnicos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, precisam ter em mente a 
complexidade do trato com o ser humano e devem respeitar as regras impostas 
pela lei e pelos respectivos órgãos de classe, que editam Códigos de Ética, não só 
para não sofrer as penas trazidas nestas legislações, mas sob pena de trazer graves 
consequências aos usuários do sistema de saúde. A vida humana é sagrada e deve 
ser preservada. 

Uma das importantes profissões ligadas à área da saúde é a do Gestor Hospitalar, 
que foi regulamentada em 2009 pelo Conselho Federal de Administração, por 
intermédio da Resolução Normativa nº 374/09, no art. 2º, alínea “o”, tendo como 
função básica o gerenciamento das ações e serviços de saúde. 
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ACOMPANHE NA WEB

História da saúde pública no Brasil - Um século de luta pelo direito a saúde.

Trata-se de um filme que traz, em forma de telenovela, a história da Saúde Pública 
no Brasil.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=SP8FJc7YTa0>. Acesso em: 01 abr. 
2014.

Tempo: 1h48

Pacto pela Saúde, pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão – 2006. 

Vídeo sobre o tema do “Pacto pelo SUS”, explicando detalhadamente a forma em 
que foi realizado.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=cRtqixwU7I4>. Acesso em: 01 abr. 
2014.

Tempo: 16:00

Ética, Bioética e Anencefalia.

Trata-se de debate sobre Bioética sob o enfoque da decisão do Supremo Tribunal 
Federal (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 54) sobre 
a não caracterização de crime de aborto quando da antecipação do parto nos 
casos de gravidez de feto anencéfalo.

Link para acesso: <http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=etica-bioetica-e-anencefalia>.  
Acesso em: 01 abr. 2014.

Tempo: 26:51

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
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Questão 1

O Sistema Único de Saúde – SUS:

a) teve sua origem na oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986, sendo 
instituído pela Constituição Federal de 1988.

b) é o resultado da criação do Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social 
(INAMPS), fundado por Getúlio Vargas.

c) foi criado simultaneamente com as CAPs – Caixas de Aposentadoria e Pensões.

d) é o resultado da fusão dos antigos IAPs – Institutos de Aposentadoria e 
Previdência.

e) é o resultado direto da criação do INPS – Instituto Nacional de Previdência Social.

Questão 2

Analise as afirmativas sobre o Pacto Pela Saúde 2006:

I. É constituído pelo pacto pela vida, pelo pacto em defesa do SUS e pelo pacto de 
gestão do SUS.

II. O pacto pela vida estabelece responsabilidades e diretrizes para o governo 
federal, estados e municípios, contribuindo com o fortalecimento da gestão 
compartilhada e solidária do SUS.

III. Foi elaborado para dar sustentabilidade ao SUS, diante das dificuldades de 
implementação do novo sistema de políticas sanitárias brasileiro.

É/São incorreta(s):

a) Afirmativa I.

b) Afirmativa II.

c) Afirmativa III.

d) Afirmativas II e III.

e) Afirmativas I e II.

Questão 3

São princípios da BIOÉTICA, trazidos pela Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) nº 466/2012, exceto:

a) beneficência.
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b) regionalização.

c) não maleficência.

d) autonomia.

e) justiça.

Questão 4

Em poucas palavras, enumere e explique os princípios do Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Questão 5

Qual a função do Gestor Hospitalar?
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FINALIZANDO

Agora você já é capaz a entender a estrutura do serviço de saúde de nosso 
país, definido com o Sistema Único de Saúde (SUS), dos direitos dos usuários da 
saúde e noções de Bioética. Como gestor hospitalar, o administrador deverá ter 
os conceitos aqui trazidos para melhor desempenhar esta função, principalmente 
no trato com os usuários da saúde, órgãos da administração pública e demais 
colaboradores do estabelecimento de saúde.



História da saúde pública no Brasil

T1

20



História da saúde pública no Brasil

T1

21

MAPA – Memória da Administração Pública Brasileira. História da fundação da Escola 
de Cirurgia da Bahia. Disponível em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2656>. 
Acesso em: 01 abr. 2014.

MAPA – Memória da Administração Pública Brasileira. História da fundação da 
Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Disponível em <http://
linux.an.gov.br/mapa/?p=2652>. Acesso em: 01 abr. 2014.

MINISTÉRIO da Saúde. Portaria n.º 399/GM de 22.2.2006. Divulga o Pacto pela 
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/
GM/GM-399.htm>. Acesso em: 01 abr. 2014.

______. Carta dos direitos dos usuários da saúde. Elaborado pelo Ministério da 
Saúde para difundir os direitos dos usuários da saúde para a população. Disponível 
em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.
pdf>. Acesso em: 01 abr. 2014.

CREMESP. Juramento de Hipócrates. Disponível em <http://www.cremesp.org.
br/?siteAcao=Historia&esc=3>. Acesso em: 01 abr. 2014.

CFA - Conselho Federal de Administração. Regulamento do Código de Ética. 
Disponível em <http://www.cfa.org.br/administracao/etica-profissinal>. Acesso 
em: 01 abr. 2014.

Conselho Nacional de Saúde. Resolução n.º 466 de 12 de Dezembro de 2012. 
Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. 
Acesso em: 01 abr. 2014.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

SUS: Sistema Único de Saúde

CONASS: Conselho Nacional de Secretarias de Saúde

CONASEMS: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Ética: Conjunto de conhecimentos extraídos do estudo do comportamento 
humano ao tentar explicar as regras morais da sociedade
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Bioética: Ramo da ética que busca a proteção da vida humana especialmente nos 
casos relacionados ao desenvolvimento de experiências científicas.



Tema 2

Responsabilidade civil dos 
hospitais

Inicialmente, devemos dizer que responsabilidade é a qualidade de responsável. 
Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos.

Para o direito, quando cometemos algum ato ou, de alguma forma, permitimos 
que certo fato ocorra, deixando algum tipo de prejuízo a alguém – mesmo que não 
econômico –, pela legislação, devemos arcar com a responsabilidade diante daquele 
que sofreu o dano.

Há, dentro da área médica e da saúde:

Responsabilidade administrativa: é derivada da legislação relacionada com a 
profissão do agente (Código de Ética Médica, Código de Ética dos Profissionais 
da Enfermagem etc...). Existem, nessas legislações, algumas medidas punitivas ao 
profissional para atos cometidos no desempenho das respectivas profissões. Essas 
medidas punem o agente dentro da sua profissão (multa, censura, suspensão e 
exclusão do registro profissional).

Responsabilidade criminal: ocorre quando o agente pratica uma conduta criminosa, 
segundo a legislação em vigor. A maioria delas também é entendida, pelo conselho 
de classe, como condutas administrativas. Podemos exemplificar alguns crimes que 
podem ser cometidos dentro do ambiente hospitalar: omissão de socorro (art. 135 
do Código Penal), condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial 
(“exigência de cheque-caução” – art. 135-A do Código Penal), maus-tratos (art. 136 do 
Código Penal) etc. A medida punitiva é, em geral, a de multa, privativa de liberdade e 
restritiva de direitos (BRASIL, 1940).

Responsabilidade civil: segundo a versão eletrônica do dicionário Michaelis, 
corresponde ao

POR DENTRO DO TEMA
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dever jurídico de responder pelos próprios atos e os de 
outrem, sempre que estes atos violem os direitos de terceiros, 
protegidos por lei, e de reparar os danos causados. O dever 
de dar conta de alguma coisa que se fez ou mandou fazer, 
por ordem pública ou particular. Imposição legal ou moral 
de reparar ou satisfazer qualquer dano ou perda. (...) A que 
resulta de dano, direto ou indireto, ao patrimônio de alguém, 
por dolo, fraude ou falha funcional, exigindo reparação 
(RESPONSABILIDADE, s.d., s.p.).

A responsabilidade civil é de caráter indenizatório. Ou seja, em tese, não possui o 
caráter punitivo, equivalendo a um retorno da parte prejudicada à respectiva situação 
que ostentava antes do dano (status quo ante). 

Assim, podemos conceituar responsabilidade civil como aquela responsabilidade 
que o agente teve em razão de um ato ou fato que produziu algum tipo de prejuízo 
a alguém.

Temos, nesse particular, a chamada responsabilidade contratual, quando a relação 
emana de um contrato (escrito ou verbal). Aqui, podemos definir as obrigações 
assumidas pelo profissional como obrigações de resultado. Isto é, o profissional se 
responsabiliza apenas pela prestação e pelo alcance deste (o resultado), sem ocupar-
se das obrigações de meio, comprometendo-se, entretanto, com um fornecimento 
diligente dos serviços.

Aqui é importante a distinção, pois, na relação “médico e paciente”, em regra, a 
obrigação assumida é a de meio e não a de resultado, exceto nos casos de prestação 
dos serviços chamados de cosméticos (dermatologista, por exemplo) e das cirurgias 
plásticas. Nossos Tribunais entendem que os profissionais dessas áreas estão vinculados 
ao resultado esperado pelo paciente.

Por sua vez, a responsabilidade extracontratual (também chamada de aquiliana) 
tem suas regras em nossa legislação. É necessária a leitura do artigo 186 do Código 
Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito 
(BRASIL, 2002, s.p.).
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Em relação ao fato jurídico que indica a responsabilidade de alguém diante de 
um fato ocorrido, mesmo que o responsável não seja o causador direto do dano, 
a Constituição Federal, o Código Civil e outras legislações – tal  como o Código de 
Defesa do Consumidor –, definem, em certas situações, a instituição de saúde como 
obrigada a indenizar. Esses casos serão verificados mais adiante.

Assim, neste momento, cabe conceituar o que chamamos de responsabilidade 
subjetiva e responsabilidade objetiva.

Responsabilidade subjetiva: é a regra geral. Para que alguém seja considerado 
responsável por algum ato ou fato, é necessário verificar se o agente foi realmente 
culpado pela ocorrência de determinado resultado.

Responsabilidade objetiva: é a responsabilidade sem culpa, baseada na “teoria 
do risco”. Em algumas relações interpessoais, o elemento culpa é transferido para 
o agente. Nesses casos, esse elemento é considerado subentendido na relação. 
Nessas situações, a legislação indica em qual fato a responsabilidade do agente é 
independente de sua culpa. Assim, devemos olhar se do fato ocorrido resultou o 
dano. Veja o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem (BRASIL 2002, s.p.).

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços (BRASIL, 1990, s.p.).

Por uma questão de interpretação dos Tribunais de nosso país, as relações entre 
“médico e paciente”, “instituição de saúde e paciente” e “planos de saúde e paciente” 
são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a consideração de 
que se trata de uma relação de consumo. Dessa forma, o art. 3º do Código de Defesa 
do Consumidor define o que é fornecedor de produtos e serviços:

Assim, verifica-se que os estabelecimentos de saúde são regidos, por regra, pelo 
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que são considerados prestadores de 
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serviços de saúde.

Cabe ressaltar que, por causa disso, a regra geral da verificação da responsabilidade 
dos agentes não é a responsabilidade subjetiva, oferecida no Código Civil, mas sim a 
responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe da culpa do agente.

A responsabilidade objetiva é assim entendida como regra geral diante da 
proteção do consumidor pela legislação, principalmente em virtude da considerável 
desproporção financeira e técnica do consumidor em relação ao fornecedor de 
produtos e serviços. Neste particular, é necessária a leitura do art. 14 do CDC:

Além disso, a incidência da legislação relativa à proteção do consumidor nas 
relações da prestação de serviços da saúde implica a facilitação da defesa dos interesses 
do paciente no âmbito judicial. Um dos mais importantes elementos facilitadores é a 
chamada inversão do ônus da prova (BRASIL, 1990, art. 6º, inciso VIII). Basicamente, na 
defesa judicial, o médico ou o estabelecimento de saúde precisam provar a ausência 
de sua responsabilidade civil em determinado caso.

Mesmo existindo a responsabilidade objetiva do estabelecimento da saúde e 
a inversão do ônus da prova ao fornecedor de serviços médicos, a jurisprudência 
entende que não se exime o consumidor/paciente da comprovação de que o 
profissional médico concorreu com ato ilícito (omissão, imprudência e negligência), 
pois sua responsabilidade é subjetiva. Ou seja, a relação “médico e paciente” é uma 
exceção à regra trazida no art. 14 do CDC. Veja o disposto no §4º do mesmo artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos (BRASIL, 1990, s.p.).

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 
apurada mediante a verificação de culpa (BRASIL, 1990, s.p.). 

Significa isso dizer que, no caso específico dos hospitais, será 
objetiva a responsabilidade apenas no que toca aos serviços 

Para exemplificar essa situação, que pode parecer complicada, vejamos a ementa 
da jurisprudência seguinte, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ:
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Assim sendo, a responsabilidade civil dos estabelecimentos de saúde é objetiva, 
ao passo que a dos colaboradores (médicos, enfermeiros, técnicos, etc.) é subjetiva.

Antes da legislação consumerista, a Constituição Federal já disciplinava a 
responsabilidade objetiva como regra dos atos ilícitos praticados pelos funcionários. 
Veja o disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal:

Finalizando, muito se falou sobre a responsabilidade civil dos estabelecimentos de 
saúde, mas para que serve o estudo deste tema?

A resposta é justamente a responsabilidade de indenizar a vítima do ato ilícito. O 
Código Civil dispõe sobre o dever de indenizar no caput do art. 927 CC:

O momento em que o estabelecimento de saúde deve indenizar e as regras de 
quantificação da indenização serão assuntos tratados nos próximos temas.

única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento 
empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à 
estadia do paciente (internação), instalações físicas, equipamentos, 
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), etc. e não 
aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam ou 
que tenham alguma relação com o nosocômio (convênio, por 
exemplo), permanecendo estes na relação subjetiva de preposição 
(culpa) já iterativamente mencionada. (Rec. Esp. 258389/SP, Rel. 
Min. Fernando Gonçalves, 16/6/20051).

1Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seque
ncial=1152851&num_registro=200000445231&data=20050822&tipo=51&formato=PDF>.Acesso em: 14 
abr. 2014.

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988, s.p.).

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (BRASIL, 2002, s.p.).
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“Responsabilidade Civil Médica (Parte 1)”

 Miguel Kfouri Neto fala sobre o código de defesa do consumidor e a agravação da 
responsabilidade médica e hospitalar, no I Encontro Goiano de Direito Médico. Trata-
se de uma palestra de Miguel Kfouri Neto (8 vídeos) sobre a aplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor no âmbito do Direito Médico e da Saúde.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ov-1_n-7okw>. Acesso em 24 
mar. 2014.

Tempo: 14:28.

“Cirurgia Plástica”.

Trata-se de um vídeo contendo perguntas da população sobre a questão da 
responsabilidade civil dos cirurgiões plásticos, respondidas por Miguel Kfouri Neto.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GVqWWiHZD2o>. Acesso 
em: 24 mar. 2014.

Tempo: 5:02.

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Em relação à responsabilidade civil dos serviços prestados pelos estabelecimentos 
de saúde, estão corretas as seguintes afirmações, exceto:

a) Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

b) É necessária a verificação da culpa do agente.
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c) É independente de culpa em relação à sua atuação empresarial.

d) É sempre objetiva, ou seja, sem a necessidade de se provar a culpa do agente.

Questão 2

A responsabilidade civil do hospital público em relação aos agentes que lá 
trabalham:

a) É sempre subjetiva.

b) É sempre objetiva.

c) É objetiva nos casos de dolo ou culpa do agente público.

d) É regida por lei específica

Questão 3

“Fulana de Tal” procurou um cirurgião plástico para resolver uma imperfeição em 
seus lábios, além de aumentá-lo com aplicações de uma conhecida toxina. Após 
algumas consultas e a utilização de programas de computador que simulavam 
como os lábios da paciente iriam ficar após o procedimento, a cirurgia foi realizada. 
Após alguns meses, “Fulana de Tal” verificou que seu sorriso estava torto. Depois 
de consulta com outro cirurgião plástico, provou-se que o procedimento não era 
o adequado ao caso da paciente. Após a solução de seu sorriso torto, a paciente 
deseja propor ação de indenização contra o cirurgião que primeiro realizou o 
procedimento e seus lábios. Sobre o assunto, assinale a alternativa integralmente 
correta:

a) A responsabilidade do cirurgião plástico é objetiva, tendo em vista que a sua 
obrigação é de resultado, segundo nossos tribunais.

b) A responsabilidade do cirurgião plástico é subjetiva, segundo o Código de Defesa 
do Consumidor, pois ele é considerado profissional liberal.

c) Deve-se apurar se o cirurgião plástico agiu com culpa no procedimento realizado.

d) A responsabilidade do cirurgião plástico é derivada da teoria da culpa.

Questão 4

Existe responsabilidade civil do laboratório de análises no resultado “falso-positivo”? 
A responsabilidade do laboratório é de meio ou de resultado?

Questão 5

O que é e onde está prevista a inversão do ônus da prova?
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Agora você já possui o entendimento sobre a aplicação da responsabilidade civil 
dos hospitais, principalmente por conta dos profissionais liberais que trabalham nestes 
estabelecimentos. Em regra, a responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, ou seja, 
aquela em que não é necessário provar a culpa do hospital sobre o evento danoso. 
Ocorre que, no caso de ato praticado por profissional liberal, a culpa deste deverá 
ser comprovada pelo usuário. Também foi estudado que o paciente é considerado 
consumidor de serviços médicos pelo Código de Defesa do Consumidor, e, por 
causa disso, existem algumas proteções dadas pela lei ao usuário para auxiliar a defesa 
de seus interesses, dentre elas a inversão da obrigação de prova (ônus da prova). A 
responsabilidade civil de alguns profissionais, como os cirurgiões plásticos e outros 
que trabalham com estética, é entendida como objetiva pelos nossos tribunais, 
pois se entende que esses profissionais se comprometem com o resultado de seus 
procedimentos.

FINALIZANDO
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REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

Indenização: reparar, ressarcir.

Ônus: obrigação.

Outrem: outra pessoa.

Responsabilidade civil: dever jurídico de responder pelos próprios atos e os de 
outrem – sempre que esses atos violem os direitos de terceiros, protegidos por lei 
–, e de reparar os danos causados.





Tema 3

Responsabilidade solidária

Como vimos no tema anterior, pode-se encarar a responsabilidade profissional 
sob vários enfoques. Ela pode ser, quanto a sua natureza, administrativa, penal ou 
civil. Vimos que, administrativamente, o profissional que comete alguma transgressão 
pode ser responsabilizado com fundamento na legislação que regula a sua atividade 
profissional. Porém, na responsabilidade penal, o agente transgressor comete um 
crime ou contravenção. Assim, quando for condenado, poderá ter uma pena de multa 
financeira, perder sua liberdade ou alguns de seus direitos civis.

Na responsabilidade civil, a questão é a quantificação financeira do dano causado 
pelo profissional à vítima. Didaticamente, podemos diferenciar a responsabilidade civil 
em subjetiva (fundada na teoria da culpa), ou objetiva (fundada na teoria do risco). 
Já vimos que na responsabilidade subjetiva, devemos comprovar que o agente que 
praticou um ato, com culpa causou um dano a terceiro, enquanto na responsabilidade 
objetiva, por conta de envolvimento de certo risco na atividade, o elemento culpa é 
subentendido.

Entre o ato e o dano existe um elemento jurídico que chamamos de nexo de 
causalidade. Em poucas palavras, o nexo de causalidade é o que une o ato do agente 
ao dano ocorrido. Ou seja, deve-se comprovar que o dano advém de certo fato 
cometido por certa pessoa.

Na responsabilidade objetiva, como não é necessário comprovar a culpa do 
agente, numa discussão judicial, em tese, somente é necessária a comprovação do 
ato cometido pelo agente e o dano ocorrido, uma vez que o nexo de causalidade é 
presumido.

Insistamos um pouco mais no tema da responsabilidade objetiva e subjetiva, pois 
a sua compreensão é muito importante para o entendimento da responsabilidade 
solidária na área da saúde, diante da aplicabilidade da legislação de proteção ao 
consumidor. Mas, antes de prosseguir, precisamos definir juridicamente o termo 
solidariedade.

O artigo 264 do Código Civil assim dispõe: “Há solidariedade quando na mesma 

POR DENTRO DO TEMA



T3

36 Responsabilidade solidária

obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com 
direito, ou obrigado, à dívida toda”. 

A partir do artigo, entende-se que existe a solidariedade entre duas pessoas 
quando, numa obrigação contraída, existem dois credores ou devedores, que 
possuem o direito à integralidade de uma dívida, ou possuem o direito de pagar a 
integralidade de uma dívida. 

Ocorre que não existe solidariedade em todo e qualquer caso, como menciona 
o artigo 265 do Código Civil: ”A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da 
vontade das partes”. 

Ou seja, a própria lei (ou a vontade das partes expressa em um contrato) expõe 
quando existe a solidariedade entre duas ou mais pessoas obrigadas a pagar algo 
a alguém. Partiremos daqui em nosso estudo sobre a responsabilidade solidária na 
área da saúde. É importante mencionar que trataremos da solidariedade passiva, 
ou seja, daqueles que serão réus em uma ação judicial.

Como mencionado anteriormente, os serviços prestados por médicos, 
hospitais, clínicas, planos de saúde, seguros médicos e dentários são disciplinados 
pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo que vários autores defendam a 
inaplicabilidade desta legislação. Este é o entendimento dos tribunais brasileiros 
sobre essa temática.

Inicialmente, o próprio Código Civil diz que:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III 
- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais 
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou 
em razão dele. (BRASIL, 2003)

Aqui, vemos que o empregador ou o comitente (encarregado) é responsável 
solidariamente por aqueles que estão no âmbito do exercício de um trabalho para 
alguém e cometem um ato ilícito merecedor de indenização.

Porém, existe a mesma previsão da responsabilidade dos empresários pelos 
atos de seus colaboradores no Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 7º - Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 
previstos nas normas de consumo. 
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Assim vemos que, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a regra é 
a responsabilização solidária.

Prosseguindo com o tema, basicamente temos quatro grandes casos onde se 
verifica a responsabilização solidária na área da saúde. Vamos a cada um deles.

a) Médico vinculado ao hospital por qualquer forma de preposição.

Quando o médico, ou outro profissional liberal, é vinculado ao hospital/clínica, 
seja ele empregado, sócio, integrante do corpo clínico ou prestador de serviços, 
e recebe remuneração por isso, no caso do profissional cometer um ato culpável, 
o estabelecimento de saúde responde solidariamente com o médico pelo dano.

Vale a repetição! A culpa do profissional deve ser comprovada para que haja a 
confirmação da responsabilidade deste (art. 14, §4º do CDC) e, por conseguinte, 
haja também a responsabilização solidária do estabelecimento de saúde.

No caso em que o médico fizer uso das instalações do estabelecimento de 
saúde, mas não houver qualquer tipo de subordinação, o estabelecimento de 
saúde não responde solidariamente com o profissional, por não haver qualquer 
tipo de relação entre as partes. Isso pode ocorrer com o profissional que aluga 
uma sala numa clínica, por exemplo. Este é um caso polêmico dentre as decisões 
judiciais, mas existe um entendimento se firmando neste sentido. 

b) Médico que loca o centro cirúrgico do hospital.

Outro tema bem polêmico é o caso em que o médico loca o centro cirúrgico 
de determinado estabelecimento de saúde. 

O estabelecimento não responde solidariamente com o médico quando este 
simplesmente utiliza suas instalações para internação e tratamento de pacientes 
que o procuraram particularmente.

Neste caso, o médico não pode ter nenhum tipo de relação com o hospital (ser 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que 
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar 
prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, 
todos responderão solidariamente pela reparação prevista 
nesta e nas seções anteriores. 
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 
autônomos. (BRASIL, 1990)
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funcionário, fazer parte do corpo clínico, ter consultório no hospital, participar da 
escala de plantão etc.). Caso haja o vínculo, o hospital responde solidariamente.

Por outro lado, o profissional somente será responsabilizado por ato praticado 
por si. Se ocorrer dano ao paciente devido aos equipamentos do hospital/clínica, 
ou problemas com as instalações do nosocômio, não existirá responsabilização 
do médico.

c) Operadoras de planos de saúde e cooperativas médicas em relação aos 
hospitais e médicos.

O que acontece neste caso é que o paciente, considerado consumidor pela 
legislação de proteção ao consumidor, que adquire o direito de utilizar serviços 
disponibilizados por operadoras de saúde, na necessidade da prestação dos 
serviços, procura um profissional médico ou um hospital que atenda o seu plano 
de saúde.

Assim, a relação médico-paciente, muitas vezes entendida como uma relação 
de confiança entre as partes, se transforma num puro vínculo de prestação de 
serviços, e não há mais aquela ligação especial da qual tratamos anteriormente.

Situação igual acontece na relação hospital-paciente, em que o paciente 
procura a instituição que atende o plano de saúde que ele possui.

Por conseguinte, os planos de saúde ou as cooperativas de saúde são 
responsáveis solidários (responsabilidade objetiva) quanto aos atos ilícitos praticados 
pelos médicos ou pelos serviços de saúde (hotelaria) conveniados ou cooperados.

Vale lembrar mais uma vez que, no caso de suposto ato ilícito cometido por 
profissional liberal, para que a operadora de saúde seja responsabilizada, deve-se 
provar a culpa do agente (responsabilidade subjetiva). No caso de ato ocorrido por 
ação praticada por outros colaboradores do nosocômio, o hospital e a operadora 
de saúde respondem solidariamente pela indenização ao paciente. 

d) Responsabilidade civil do SUS, da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios.

Vamos voltar para o que diz a legislação que trata da responsabilidade civil 
dos entes públicos. Primeiramente, na Constituição Federal, o que consta são as 
seguintes determinações: 

Art. 37, §6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
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terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 1988, Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Por sua vez, no Código Civil, o assunto é tratado da seguinte maneira: 

Como já falamos anteriormente, as pessoas jurídicas de direito público (União, 
estados membros e municípios) são objetivamente responsáveis pelos atos 
praticados pelos seus agentes.

Do mesmo modo, os hospitais filiados ao SUS, por prestarem serviço público, 
respondem de igual forma.

Para a verificação da responsabilidade civil do SUS com o hospital e/ou o 
médico, basta a comprovação do nexo de causalidade (relação entre o ato e o 
dano produzido), sendo necessário provar a culpa do agente em todos os casos.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que 
nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte 
destes, culpa ou dolo. (BRASIL, 2002) 

AGORA É A SUA VEZ

Erro Médico - Programa Via Legal

Por ordem da Justiça, hospital público terá de indenizar mulher que perdeu a 
criança aos oito meses de gravidez. Médicos ignoraram a indicação para realização 
de uma ecografia que poderia evitar a morte do bebê. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Gh_zij96nQY> Acesso em: 
12 ago. 2014.

Duração: 5:29. 

Programa Via Legal - Erro Médico

Justiça Federal condena hospital a indenizar parentes de uma vítima de erro 
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médico. Durante uma cirurgia, os médicos esqueceram uma gaze dentro do 
coração do rapaz, que morreu de infecção. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5MgdNOuQtpc>  Acesso 
em: 12 ago. 2014.

Duração: 6:07.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Petrus, portador de doença psiquiátrica registrada em seu histórico médico, foi 
internado em hospital para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. Em um 
surto psicótico, Petrus fugiu do hospital, sem ser notado por nenhum colaborador, 
não sendo mais encontrado por sua família. Considerando os fatos descritos, qual 
é a responsabilidade do hospital sobre o evento?

Questão 2

Para que o hospital seja responsabilizado ao pagamento de indenização para o 
paciente, por conta de ato ilícito praticado por médico, podemos afirmar que:

a) Não é necessário que o paciente prove a culpa do médico, pois a responsabilidade 
do hospital é objetiva e, por isso, sempre responderá solidariamente com o médico.

b) É necessário que o paciente prove a culpa do médico para que o hospital seja 
responsabilizado, solidariamente, a indenizar o paciente.

c) O hospital nunca é responsabilizado por ato praticado por profissional liberal.

d) O hospital não responde por atos praticados por terceiros que lá trabalham.

e) Nenhuma das anteriores.

Questão 3

Em relação ao caso de responsabilidade solidária das operadoras de saúde com os 

AGORA É A SUA VEZ
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hospitais e médicos conveniados, podemos afirmar que:

a) As operadoras de saúde não respondem por atos praticados por seus médicos 
conveniados se estes não contribuíram culposamente com ato que resultou em 
dano ao paciente.

b) As operadoras de saúde somente respondem solidariamente com seus hospitais 
conveniados em relação aos serviços por eles disponibilizados.

c) Os hospitais e as operadoras de saúde não respondem solidariamente sobre 
atos dos médicos a eles vinculados.

d) Para haver responsabilidade solidária das operadoras de saúde com seus médicos 
conveniados não é necessária a comprovação de culpa do profissional, pois a 
responsabilidade civil é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

e) Nenhuma das anteriores.

Questão 4

Qual é o fundamento legal para a responsabilidade civil do Estado em relação 
aos atos praticados por funcionários públicos no âmbito da saúde e nos hospitais 
conveniados ao Sistema Único de Saúde? Explique e justifique a natureza da 
responsabilidade (se é objetiva ou subjetiva) e aponte se existe responsabilidade 
solidária do Estado com os médicos que trabalham nos hospitais públicos, com os 
hospitais públicos ou com os hospitais conveniados ao SUS. 

Questão 5

O hospital-dia “Saúde Perfeita” loca salas para médicos que precisam de consultórios 
e também o seu centro cirúrgico para médicos que necessitam de um local para 
praticar. Em caso de erro médico que resulte em prejuízo ao paciente, o hospital-
dia “Saúde Perfeita” possui responsabilidade de indenizar? Justifique sua resposta.
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Agora você já possui o entendimento sobre o instituto da solidariedade entre os 
fornecedores de serviços médicos, segundo a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, em seus diversos casos. Vimos que existe responsabilidade solidária, 
inclusive do Estado sobre os atos praticados pelos médicos funcionários públicos 
ou assemelhados, bem como pelos hospitais públicos ou filiados ao SUS.  

FINALIZANDO
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KFURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil dos Hospitais: código civil e código de 
defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

VÍDEO. Erro Médico - Via Legal. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Gh_zij96nQY>. Acesso em: 28 abr. 2014.

VÍDEO. Via Legal - Erro Médico. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=5MgdNOuQtpc>. Acesso em: 28 abr. 2014.

Profissional liberal: é aquele que possui total liberdade para exercer sua profissão, 
mesmo se for empregado.

Réu: posição na relação jurídica processual. Pessoa que é demandada em juízo.

Nosocômio: hospital.

Subordinação: relação de dependência; hierarquia.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO
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A indenização do dano

Como vimos anteriormente, existe a responsabilidade civil quando o agente pratica 
ato ilícito em face de outrem, ato este capaz de causar prejuízo, quer material, quer 
moral.

Na área da saúde, o chamado “erro médico” ganha maior importância, pois está 
relacionado a um bem jurídico entendido como um dos principais: a vida.

Já falamos da redação do art. 927 do Código Civil, que assim dispõe:

Esta reparação que está disposta no código é a indenização. Em outras palavras, 
quem der ensejo à reparação, por conta de um ato ilícito próprio, assim entendido 
judicialmente, é obrigado a reparar o dano mediante o pagamento de um valor em 
dinheiro.

Não existe no nosso sistema legislativo uma tabela onde já fiquem previamente 
fixados os valores das indenizações. Para cada caso, o juiz deverá fixar uma indenização 
adequada.

A lei dá ao juiz certos critérios para que as indenizações possam ser fixadas, 
diante do caso concreto. Vejamos o disposto no caput do art. 944 do Código Civil:

Primeiramente, o juiz deverá verificar qual foi a extensão do dano. É necessário, 
portanto, medir o prejuízo da vítima. Se o dano foi material, a vítima deve comprovar 
quais foram estes prejuízos e apresentar a sua quantificação. Se foi um dano moral, o 

POR DENTRO DO TEMA

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2002)

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
(BRASIL, 2002)
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juiz deverá fixar indenização adequada à reparação da ofensa moral. Entretanto, nem 
sempre esta é uma tarefa fácil para o juiz.

Neste momento, os critérios de fixação da indenização ficam claros na redação do 
parágrafo único do artigo 944 do Código Civil:

Vale dizer, com a leitura do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, que o 
juiz deverá conciliar a indenização com a gravidade da culpa e o dano experimentado 
pela vítima. Assim, para iniciar, é preciso verificar o grau da culpa do agente:

Culpa levíssima/culpa leve: erro de conduta. Apresenta-se frequentemente sob a 
forma de negligência (falta de atenção) ou de imprudência (falta de reflexão sobre a 
consequência). Omissão de um cuidado de pessoa diligente.

Culpa grave: implica numa gravidade excepcional. Negligência, imperícia ou 
imprudência extremas.   

Dolo: intenção de causar o dano. 

Com a classificação da culpa do agente, o juiz pode avaliar qual é o valor de 
indenização a ser fixado para determinado caso.

Outro assunto de grande complexidade na hora da fixação da indenização pelo juiz 
é a questão da equidade, que é a busca do justo no caso concreto. Um dano ocorrido 
por conta de uma culpa leve não deve ter fixada uma quantia alta para a indenização. 
Inclusive, no caso específico, deve ser verificada a capacidade financeira daquele que 
será condenado, para que a condenação seja devidamente quitada pelo responsável 
por pagar a indenização.

É muito importante que, ao analisar o caso, o juiz fixe corretamente o valor da 
indenização, pois este valor pode ser revisto, em sede de recurso, nas instâncias 
superiores, caso haja desproporção.

As desproporções devem ser revistas pelas instâncias superiores, pois o próprio 
Código Civil veda o enriquecimento sem causa. Vejamos o disposto no art. 884 
do Código Civil:

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre 
a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
equitativamente, a indenização. (BRASIL, 2002)

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 
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feita a atualização dos valores monetários. (BRASIL, 2002)

A indenização é encarada como medida de reparação do ofensor ao ofendido, 
não possuindo caráter punitivo. Como o próprio artigo 944 do Código Civil dispõe, “a 
indenização mede-se pela extensão do dano”.

Mas, em alguns casos, por conta da reincidência ou da reprovabilidade do dano, 
por exemplo, o juiz utiliza, com caráter punitivo, a majoração do valor da indenização. 
Estas situações não podem ser entendidas como regras para fixação de indenizações, 
mas são medidas que possuem caráter preventivo, ou seja, são empregadas para que 
o agente não continue a praticar atos que possam levar seus pacientes ao prejuízo.

Tutelas de Urgência 

Não é raro vermos notícias de liminares concedidas por juízes de direito que 
determinam a realização de internações, de cirurgias, ou a prestação de serviços de 
home care pelo SUS, pelas Operadoras de Saúde e por hospitais privados.

Esta situação vem de encontro com o disposto na Constituição sobre o direito 
fundamental à vida (artigo 5º caput da Constituição Federal) e sobre a dignidade da 
pessoa humana (artigo 1º, inciso III da Constituição Federal). Além disso, há a obrigação 
estatal no fornecimento de serviços de saúde, da qual já tratamos ao comentar o 
artigo 196 da Constituição Federal.

Com os conhecidos problemas do serviço de saúde pública em nosso país, que 
culminaram no crescimento do número de pessoas que adquirem produtos das 
Operadoras de Saúde, seja por convênio, seja por seguro, aliados ao alto custo dos 
medicamentos e dos procedimentos médicos mais modernos, tem-se elevado, em 
muito, o número de ações judiciais relativas a este tema. A este fenômeno dá-se o 
nome de judicialização da saúde.

Ocorre que existem meios jurídicos para se obter medidas de urgência quando 
há necessidade de tratar de casos urgentes, para os quais a intervenção médica é 
necessária para preservar os bens jurídicos mais importantes de uma pessoa: a sua 
vida e a sua dignidade.

No artigo 273 do Código de Processo Civil, encontramos a figura da “antecipação 
de tutela”. Em simples palavras, o juiz poderá antecipar as medidas que ele determinaria 
numa provável sentença de mérito. Segue a redação do dispositivo legal antes de 
adentrarmos nos requisitos de sua obtenção:
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Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, 
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. (BRASIL, 1994)

Como se verifica na leitura do dispositivo legal, o juiz poderá adiantar os efeitos 
da tutela solicitada pelo Autor, diante da verificação da urgência da medida e quando 
existir prova inequívoca das suas alegações, com fundamento no receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, ou no caso em que fique caracterizado o abuso de 
direito de defesa do Réu.

Na prática, um usuário do SUS poderá, com base no seu direito ao acesso à saúde 
(artigo 196 da Constituição Federal), mediante devida comprovação com exames 
médicos e relatório do médico responsável, pleitear a realização de uma cirurgia de 
urgência, para preservar a sua vida e a sua dignidade como pessoa.

A expressão “prova inequívoca” que está contida no dispositivo legal não deve ser 
interpretada de forma estritamente literal. A prova ali expressa deve ser uma prova 
robusta que possa dar embasamento firme a uma decisão judicial, de forma que esta 
decisão em sede de tutela antecipada não seja facilmente revertida pela instância 
judicial superior.

Prosseguindo, pode o juiz compelir uma Operadora de Saúde a custear tratamento 
de alto custo e de alta complexidade a um de seus clientes, desde que este tratamento 
seja urgente e necessário para sua saúde.

Geralmente, os juízes têm deferido estas medidas quando existe grave receio de 
que a medida seja urgente, mesmo que a decisão possa ser revertida posteriormente, 
pois o entendimento é de que a questão financeira é prescindível em relação ao direito 
à vida e à dignidade do cidadão, ambos consagrados pela Constituição Federal.

Pode ocorrer, inclusive, a antecipação de tutela nas chamadas Ações de Obrigação 
de Fazer, onde o autor pleiteia, com urgência, que o Réu faça ou deixe de fazer alguma 
coisa.

Como já falamos nos capítulos anteriores, a relação entre os fornecedores de 
serviços da área da saúde e os seus usuários é disciplinada pelo Código de Defesa 
do Consumidor, e lá, o artigo 84 dispõe sobre o tema:
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Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou determinará providências 
que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. (BRASIL, 1990)

Desta forma, quando é obrigação da Operadora de Saúde a prestação de um 
serviço previsto em contrato firmado com o seu cliente, e a Operadora nega a 
sua realização, por exemplo, recusando uma internação ou uma cirurgia, pode o 
consumidor/paciente propor uma ação judicial para que o juiz mande a fornecedora 
prestar o serviço contratado que foi negado, inclusive sob pena de multa diária. O juiz 
que analisa o caso pode deferir este pedido ainda no início da ação, em decisão que 
antecipa o resultado do julgado. Vejamos o disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo 
anteriormente transcrito:

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor 
multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, 
se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. (BRASIL, 1990)

A multa diária é uma forma de forçar o prestador de serviços a cumprir a sua 
obrigação para com o seu cliente/paciente. Se a obrigação não for cumprida em 
período adequado, a multa é uma medida de efetividade da ordem judicial.

Logicamente, o juiz fará uma atenta verificação, caso a caso, de toda matéria 
descrita e pedidos pleiteados antes de dar uma decisão urgente, de forma a impedir 
a insegurança jurídica e o enriquecimento sem causa de uma das partes. Muitas das 
vezes, os pedidos de tutela de urgência em matéria de saúde são utilizados de forma 
equivocada, até mesmo ardilosa, para que o autor possa obter vantagem indevida. 
Assim, cabe ao Judiciário avaliar se o paciente/consumidor/usuário da saúde é mesmo 
carecedor do deferimento de tal pedido.
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ACOMPANHE NA WEB

Programa Via Legal – Cobertura Obrigatória 

Operadoras de saúde ainda se negam a arcar com custos de procedimentos médicos 
decorrentes de complicações em tratamentos não cobertos pelo plano do usuário. 
Esta postura das empresas foi condenada durante a Jornada de Direito Civil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oxSjV2Y9dUo> Acesso em: 12 
ago. 2014.

Duração: 4:34 min. 

Programa Via Legal – Cirurgia de Catarata

A prática é ilegal, mas muitos planos de saúde ainda obrigam pacientes a pagarem por 
lentes usadas nas cirurgias de catarata. Em São Paulo, o assunto foi parar na Justiça, 
que proibiu a prática. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LBUWiMNHDM4> Acesso em: 
12 ago. 2014.

Duração: 4:51 min. 

Programa Via Legal – Erro Médico 

Cresce em todo o país o número de denúncias contra profissionais de saúde. Quem 
for vítima de um erro médico poderá receber indenização por danos morais. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zgCy_nhM6ak> Acesso em: 12 
ago. 2014.

Duração: 4:56 min.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
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Questão 1

a) Um paciente é merecedor de receber indenização do hospital por danos materiais 
e morais se:

b) Foi vítima de erro médico, cuja culpa foi devidamente comprovada em ação judicial.

c) Foi vítima de erro médico, mas a culpa do médico não precisa ser comprovada, 
por conta da responsabilidade objetiva do hospital, prevista no Código de Defesa do 
Consumidor.

d) O paciente não pode pleitear a indenização do hospital, pois este não é responsável 
pelos atos dos médicos que lá trabalham.

e) Nenhuma das alternativas anteriores responde corretamente a questão.

Questão 2

Para a fixação da indenização em caso de erro médico, o juiz deve analisar o caso 
com as seguintes premissas, EXCETO:

a) Culpa do agente.

b) Extensão do dano.

c) Grau da culpa do agente.

d) Capacidade financeira do agente.

e) Punição ao agente.

Questão 3

Uma operadora de saúde nega ao seu cliente determinado procedimento médico 
de alto custo, que é vital para sua sobrevivência. Segundo o entendimento do Poder 
Judiciário, o cliente pode pleitear uma ação e obter uma medida judicial urgente para 
que o tratamento seja custeado pela fornecedora de serviços médicos. Qual é o nome 
do procedimento judicial que pode ser utilizado no caso acima relatado? Explique, 
resumidamente, seus requisitos.

Questão 4

Conforme estudado, a indenização não possui caráter punitivo ao agente. Ocorre 
que, como exceção, os juízes têm se utilizado do valor das indenizações em caráter 
punitivo. No caso de uma operadora de saúde que, de forma costumeira, nega aos 
seus pacientes procedimentos médicos contratados, pode o juiz majorar o valor das 
indenizações? Justifique sua resposta.



T4

54 A indenização do dano

Questão 5

A judicialização da saúde é termo que se faz presente pelo grande aumento do 
número de ações judiciais na área da saúde. Quais são os princípios constitucionais 
geralmente invocados pelos usuários do sistema de saúde para embasar seus pedidos 
ao Poder Judiciário?
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FINALIZANDO

Agora você já consegue entender quais são os elementos que os juízes utilizam 
para a fixação da indenização em ações judiciais na área da saúde. Neste tema, 
nos atentamos para a questão da análise da culpa dos profissionais ou das pessoas 
jurídicas, que deve ser considerada caso a caso para que as indenizações sejam fixadas 
de acordo com o caso concreto, evitando a insegurança jurídica ou o enriquecimento 
sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Vimos também as chamadas tutelas de urgência, que são medidas judiciais 
utilizadas pelos usuários do sistema de saúde para que seu direito à vida, à dignidade e 
ao acesso à saúde seja respeitado.
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Tutela de urgência: são pedidos que, de acordo com a sua natureza de urgência, 
podem ser antecipados em relação aos demais pedidos, que somente serão 
apreciados na ocasião da sentença de um julgado. Em nosso estudo, é o caso da 
chamada antecipação da tutela, prevista no art. 273 do Código de Processo Civil.

Enriquecimento sem causa: obtenção de vantagem em desfavor de alguém, em 
relação a um fato, pelo qual, não deveria haver favorecimento.

Dolo: ação praticada com a intenção de violar o direito alheio.

Indenização: reparação.
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