
 

 

 

 

 

ATITUDES PREVENTIVAS DOS MÉDICOS DIANTE DO 

ÓBITO DE PACIENTES 

 

Sempre que há o falecimento de um ente querido, a família 

fica desamparada. Neste momento o profissional da medicina é essencial 

no equilíbrio do impacto da notícia do óbito.  

 

Dessa forma, quando ocorre o óbito de algum paciente, 

vislumbram-se duas situações diferentes: A primeira situação é quando 

o profissional está presente no momento do óbito, pois já estava atento 

ao grave estado de saúde do paciente. Em contrapartida, a segunda 

situação ocorre de forma inesperada, na ausência do cirurgião. 

Na primeira hipótese o médico já teve a oportunidade de 

preparar os familiares e demonstrar que acompanhou todo o processo 

de perto. Neste caso nada ocorreu de surpresa, sendo que a família já 

estava esperando o ocorrido.   

Na segunda hipótese o fato é consequentemente mais 

danoso ao emocional da família do paciente, pois ocorre de surpresa e 

na ausência do médico. Dessa forma, o profissional deve estar 

preparado, pois situações assim podem resultar em algum tipo de 

atitude de revolta de familiares, aumentando a chance de litígios 

judiciais. Neste caso, como atitude preventiva, quando o cirurgião tiver 

ciência do óbito, deve comparecer ao local em menor tempo possível.   

É importante que se tenha em mente que a pior situação é o 

óbito que ocorre por consequência de erro médico ou desinformação, com 

o médico ausente ou esquivando-se de comparecer no hospital. Esse tipo 

de atitude por parte do profissional contribuí sem dúvida na chance do 

ajuizamento de algum tipo de ação judicial. Ademais, a presença do 

médico no momento do óbito é um fator alentador que previne atitudes 

adversas da família além de confortá-las. 

 



 

 

 

 

Desse modo, em qualquer das situações o mais importante 

na prevenção de litígios judiciais é confortar e informar o fato aos 

familiares de forma humanizada, sempre primando pela melhor relação 

médico-paciente e médico-familiares. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


