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COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA E PROCESSO JUDICIAL 

 

Muitos médicos presenciam em seu cotidiano profissional 

diversas complicações em procedimentos cirúrgicos que acabam 

resultando em algum tipo de ação judicial contra o profissional.  

Para que haja uma significativa diminuição da chance de ser 

processado judicialmente, o profissional deve ter certeza que tomou todas 

as precauções necessárias e que agiu dentro dos limites éticos e legais. 

Identificando uma complicação cirúrgica, a primeira coisa que 

o médico deve fazer é um exame de consciência, com intuito de identificar 

se foi ele o causador do problema ou se houve complicação devido ao risco 

inerente ao procedimento. 

O profissional deve investigar se em algum momento do 

procedimento houve erro de sua parte, ou seja, se foi negligente, 

imprudente ou se não estava habilitado para realizar a cirurgia.  

Se em um exame bem detalhado não for encontrado nenhuma 

evidência de negligência, imprudência ou imperícia do profissional, o 

próximo passo é saber se o paciente foi informado de todos os detalhes da 

cirurgia, se aceitou a operação mesmo sabendo do risco cirúrgico e se existe 

algum documento firmado pelo paciente consentindo o médico a realizar a 

operação.  

São em situações como esta que fica evidente a importância 

da Medicina Preventiva como conjunto de medidas a serem adotadas no 

cotidiano médico para que se possa evitar processos administrativos 

disciplinares ou judiciais e para facilitar a prova de que os atos médicos 

foram corretamente praticados no procedimento cirúrgico. 



 

2 

 

Desta forma, é de suma importância o registro de que o 

paciente e os familiares estavam cientes de todos os riscos inerente ao 

procedimento cirúrgico, e que expressamente consentiram a realização da 

cirurgia mesmo sabendo de tais riscos. 

Se houver qualquer indício de erro médico por negligência, 

imprudência, imperícia ou desinformação, o médico não deve encobrir o 

erro, pois se caso isso ocorra, além de perder a confiança do paciente, 

sofrerá os rigores da Lei. 

 

Estando correto de que não houve erro médico nem 

desinformação dos riscos da cirurgia, tem-se o momento em que o médico 

deve explorar o máximo possível a confiança na relação médico-paciente e 

explicar em detalhes a complicação cirúrgica e suas eventuais soluções. 

Qualquer atitude hostil ou de esquiva do profissional em relação à família 

ou ao próprio paciente pode se tornar o ponto de partida para um litígio 

judicial. 

A forma mais fácil do médico ser alvo de um processo 

administrativo disciplinar ou judicial é desaparecer do hospital, não fazer 

contato com a família, abandonar o caso para outro profissional ou 

enfrentar o paciente e familiares com soberba e hostilidade. É muito 

importante que o cirurgião assuma o fato e dedique-se o maior tempo 

possível ao atendimento, haja com humildade e por certo receberá da 

família a devida compreensão. 

Sendo assim, o médico deve ser tolerante a atitudes adversas 

do paciente e familiares, entendendo que aquele momento emocional é 

delicado. Não raramente o médico que passa por esses difíceis instantes 

recebe o entendimento a compreensão e o carinho do paciente e seus 

familiares. 

 


