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PREVENÇÕES DOS MÉDICOS CONTRA PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E PROCESSOS JUDICIAIS 

 

Na atualidade muitos pacientes insatisfeitos com os serviços 

médicos prestados tem ingressado com diversas ações judiciais contra 

profissionais da área médica, com intuito de se valer de volumosas 

indenizações diante da frustação de não obter a cura ou o resultado 

pretendido. 

Quando falamos em responsabilização, devemos ter em mente 

que a atividade desempenhada por profissionais da medicina é, em regra, 

considerada prestação de serviços de “meio” e não de “fim”, ou seja, de um 

lado o médico deve se comprometer a prestar o melhor serviço, levando-se 

em conta sua capacidade e competência técnica, e de outro lado o paciente 

deve se comprometer em seguir as orientações do profissional. Em suma, 

o médico não deve se comprometer com o resultado satisfatório, mas deve 

prestar o melhor serviço para alcançá-lo. 

Ressalta-se que mesmo que o profissional da medicina preste 

serviços de meio e não de fim, se restar comprovado que o médico agiu 

com culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para o evento 

danoso, será responsabilizado. 

No cotidiano, o médico deve adotar algumas medidas com o 

objetivo de evitar processos judiciais, tais como: 

1 – O Atendimento Humanizado: 

A relação médico-paciente deve ser cercada de respeito, 

confiança, carinho, proximidade e sigilo.  
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A humanização no atendimento do paciente é construída com 

intuito de atender as necessidades próprias do paciente, que vão além de 

seus aspectos patológicos. 

O paciente que desfrute de um atendimento mais 

humanizado, que seja tratado com mais atenção e cuidado, se conecta 

melhor com o médico, reduzindo substancialmente as chances de 

processar o profissional.  

 

2 – Prontuário Médico Completo: 

Juridicamente falando, o Prontuário Médico preenchido de 

forma correta e completa é a maior defesa que o profissional de medicina 

tem contra processos judiciais.  

É tão importante que é sempre o primeiro a ser analisado 

pelos profissionais da área jurídica, peritos e conselhos médicos em caso 

conflito. 

O Prontuário Médico não pode ser visto como mera 

burocracia, mas deve ser encarado pelos médicos como principal meio de 

defesa legal, pois ele comprova que os procedimentos adotados pelos 

profissionais foram os mais adequados ao diagnóstico feito através de 

relatos dos pacientes, garantindo-lhes o melhor tratamento. 

Por este motivo, o Prontuário deve registrar todos os cuidados 

profissionais prestados aos pacientes, contendo boa descrição do caso, 

linguagem clara e de fácil leitura. 
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3 – Acompanhamento em Exames: 

Nos exames médicos que envolvem toque ou qualquer tipo de 

contato mais íntimo, mesmo que visual, os médicos devem se prevenir de 

acusações de assédio ou exames mal executados. 

Para tanto, nessas situações, o médico deve solicitar ao 

paciente que leve alguma pessoa que possa acompanhar o exame e, na sua 

ausência, o médico deve solicitar que alguém da equipe de apoio ou 

enfermagem faça esse acompanhamento. 

Essa medida é de suma importância tanto para o conforto do 

paciente quanto para prevenção do profissional da medicina.  

 

4 – Registro Fotográfico e Vídeo: 

Como forma de segurança do profissional da medicina, é 

sempre importante manter um registro fotográfico ou em vídeo do antes, 

durante e depois de qualquer tratamento, para que seja comprovada a sua 

eficácia e benefícios.  

 

5 – Medicina Defensiva:  

A Medicina Defensiva pode ser definida como um conjunto de 

medidas a serem tomadas para evitar processos, facilitar a prova de que 

os atos médicos foram corretamente praticados e para que haja um 

cuidado maior com o paciente. 
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Além de garantir o melhor tratamento aos pacientes, os 

médicos devem buscar o máximo de segurança jurídica no exercício de 

suas atividades. 

Documentos como termo de consentimento informado, 

prontuário médico, contrato de prestação de serviços, termo de ciência e 

documentos pré e pós-operatórios devem fazer parte do cotidiano do 

médico. 

Ademais, é importante que exista o acompanhamento 

gerencial na prática médica, com o objetivo de adotar medidas preventivas 

no âmbito ético e jurídico, que podem evitar uma eventual reclamação do 

paciente ou garantir a produção de prova favorável ao médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


