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Este livro é mais do que um texto 
de e para advogados, buscando 
aproximar-se da realidade do pú-
blico que é o verdadeiro alvo de 

sua mensagem: os profissionais da saúde. Enquanto 
sujeitos ativos nas linhas de frente, é sobre si que 
recaem as responsabilidades esmiuçadas na obra, 
que traz exemplos de situações que as configuram, 
bem como sugestões para evitar contratempos, em 
uma abordagem que é ao mesmo tempo conceitual 
e prática. Para o profissional que deseja entender as 
implicações de sua atuação para além do ambiente 
assistencial, é leitura recomendada. Para os advoga-
dos que buscam melhor compreender as particular-
idades da defesa de atos praticados no âmbito da 
prestação de serviços de saúde, é essencial.

A presente obra traz importantes con-
ceitos da dogmática penal para a sua 
aplicação na realidade dos sujeitos, 
tratando de assuntos como tipicidade, 
dolo, culpa, e responsabilidade, inclu-
indo peculiaridades destes temas no 
tocante às profissões da saúde. Ainda, 
refere os tipos penais mais incidentes 
sobre a atividade profissional, com 
exemplos, e também aqueles crimes 
que se encontram em leis específicas, 
mas nem por isso menos relevantes. 
Por fim, faz um recorrido sobre as 
formas de mitigar possíveis falhas, 
passando tanto pela psicologia do erro 
quanto pela adoção de instrumentos 
concretos, com sugestões práticas de 
proteção ao profissional.
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Int rodução

É de extrema importância que se tenha em mente que a 
responsabilidade do profissional de saúde – e aqui nos focaremos 
especialmente na medicina e na odontologia, mas as questões podem 
ser facilmente aplicadas a outras áreas como a farmácia, a enferma-
gem, a nutrição, etc. – não se encerra na área civil ou administrativa, 
possuindo também amplos desdobramentos na seara penal.

De fato, a questão não é apenas de curiosidade acadêmica ou 
de excesso de zelo, havendo uma escalada na existência de casos 
criminais envolvendo estes profissionais, o que leva a uma conse-
quente necessidade de maior conscientização a respeito do tema.

Um dos fatores que levaram a esse crescimento foi, com 
certeza, a maior facilidade de acesso à Justiça proporcionada pela 
Constituição Federal de 1988, que estabelece no Brasil um Estado 
Democrático de Direito e reconhece este acesso como um direi-
to, o que levou, gradativamente, a um exponencial aumento dos 
litígios de forma geral, com crescimento exponencial, sobretudo 
recentemente, daqueles de natureza criminal1.

Já o aumento nas demandas específicas da área da saúde pode 
ser considerado como uma consequência não apenas da desco-
berta da cidadania, mas também da união desse acesso facilitado 
ao Judiciário com a maior facilidade de obtenção de informação 

1 Apenas no ano de 2012, segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça 
(Justiça em Números – 2013) foram registrados 1.635.061 novos casos cri-
minais na justiça estadual de primeiro grau em todo o Brasil. No relatório 
de 2016, foram 1.931.542.
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– profissional ou amadora –, levando pacientes e familiares a bus-
carem a tutela criminal ao se verem insatisfeitos ou inconformados 
com o atendimento recebido.

A adicionar ao perigo de uma investigação criminal ou 
processo penal, deve-se levar em consideração que vivemos 
em uma sociedade midiática, com diversos casos que envolvem 
questões de saúde sendo diuturnamente divulgados na mídia, na 
maior parte das vezes sem qualquer rigor técnico, e geralmente 
realizando fortes acusações e lançando julgamento sobre a ocor-
rência de possível negligência, imperícia, ou violações éticas dos 
profissionais envolvidos.

De fato, os consumidores e fornecedores estão mais cons-
cientes e seletivos de seus direitos e deveres, devido não apenas 
aos pontos acima delineados, como também ao fortalecimento de 
entidades civis e órgãos de defesa do consumidor.

Neste quadro, o peso da responsabilidade individual ganha 
ainda mais corpo ao se constatar que pouco ou nada subsiste da 
figura do profissional de saúde como autoridade inquestionável, 
o que, aliada ao distanciamento na relação com o paciente, cria 
um terreno ainda mais fértil para demandas jurídicas.

Se existem pacientes que não respeitam o profissional, exis-
tindo diversos casos noticiados de agressões verbais e até mesmo 
físicas por parte de pacientes, também existem muitos profissionais 
aos quais falta a humanização do trato com o paciente, o que leva 
a um sentimento de descaso e abandono que exacerba o potencial 
gerador de conflitos dessa relação.

Dessa maneira, é fundamental que se estabeleça uma comu-
nicação ampla e franca, devendo o profissional não apenas buscar 
fazer-se compreender, como formar uma ligação, ainda que su-
perficial, com o paciente, deixando-o confortável para relatar seus 
sintomas e histórico, tirar suas dúvidas e opinar em seu tratamento. 

Ainda, os próprios avanços da tecnologia na área da saúde, que 
vieram a ajudar os profissionais, também criam uma maior carga 
de responsabilidade ao produzirem a criação de expectativas ele-
vadíssimas entre a população em geral, chegando-se mesmo a crer 
em um verdadeiro direito à cura, o qual deve, na visão destes, ser 
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atendido2. Tal perspectiva obscurece os fatos que ocorrem durante 
os procedimentos, já que resultados não esperados passam a ser 
vistos como uma quebra de expectativa imputável ao profissional.

O que se deve ter em mente – e deve ser esclarecido a pacien-
tes e familiares – é que a evolução técnico-científica das ciências 
médicas e biológicas, ao mesmo tempo em que permite que os 
profissionais disponham de meios e instrumentos mais avançados 
e precisos, também gera um incremento do risco ao paciente – e, 
reflexamente, da responsabilidade do profissional –, posto que 
alguns tratamentos passem a ser mais agressivos ou contarem com 
efeitos secundários mais gravosos. 

É importante, ao estudar os fatos que cercam a responsabili-
dade penal do profissional da saúde, que se considere que impedir 
que os processos ocorram é muito mais importante do que buscar 
a absolvição em um feito criminal, posto que assim é possível 
poupar o indivíduo das muitas misérias3 que o acompanham, já 
que “basta a própria existência de uma persecução penal [...] para 
que a pessoa já fique social e moralmente marcada”4.

Em resposta a este contexto beligerante, as diversas faces do 
Direito Penal entram em movimento para apaziguar os anseios 
sociais, seja pela a criação de novos tipos penais ou recrudesci-
mento de penas daqueles já existentes, seja pela atuação reforçada 
dos agentes da Polícia Judiciária e da Segurança Pública e, ainda, 
pela relativização de garantias e direitos, o que abre caminho para 
um Judiciário que – como ocorre hoje – vê o acusado desde o 
início de forma mais desfavorável.

Essa sanha punitivista dá-se pelo fato de que, alimentadas pela 
mídia sensacionalista e pela própria natureza da sociedade de risco 

2 SOTO NIETO, Francisco. Principios básicos de la responsabilidad civil y 
penal del médico. Actualidad penal, Madrid, v. 2, n. 46/11, p. 895-904, 17 de 
dezembro de 1995. p. 895.

3 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. São Paulo: Pillares, 
2009. p. 15 e 27.

4 DE MORAES, Maurício Zanoide. Política Criminal, Constituição e Processo 
Penal: Razões da Caminhada Brasileira para a Institucionalização do Caos. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, 
p. 403-430, jan.-dez. 2006. p. 409.



m
édico

MARIA LUIZA GORGA

ISBN 978-65-5589-007-5

Este livro é mais do que um texto 
de e para advogados, buscando 
aproximar-se da realidade do pú-
blico que é o verdadeiro alvo de 

sua mensagem: os profissionais da saúde. Enquanto 
sujeitos ativos nas linhas de frente, é sobre si que 
recaem as responsabilidades esmiuçadas na obra, 
que traz exemplos de situações que as configuram, 
bem como sugestões para evitar contratempos, em 
uma abordagem que é ao mesmo tempo conceitual 
e prática. Para o profissional que deseja entender as 
implicações de sua atuação para além do ambiente 
assistencial, é leitura recomendada. Para os advoga-
dos que buscam melhor compreender as particular-
idades da defesa de atos praticados no âmbito da 
prestação de serviços de saúde, é essencial.

A presente obra traz importantes con-
ceitos da dogmática penal para a sua 
aplicação na realidade dos sujeitos, 
tratando de assuntos como tipicidade, 
dolo, culpa, e responsabilidade, inclu-
indo peculiaridades destes temas no 
tocante às profissões da saúde. Ainda, 
refere os tipos penais mais incidentes 
sobre a atividade profissional, com 
exemplos, e também aqueles crimes 
que se encontram em leis específicas, 
mas nem por isso menos relevantes. 
Por fim, faz um recorrido sobre as 
formas de mitigar possíveis falhas, 
passando tanto pela psicologia do erro 
quanto pela adoção de instrumentos 
concretos, com sugestões práticas de 
proteção ao profissional.

MARIA LUIZA GORGA
é Doutora e Mestre em Direito Penal 
pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo, possui pós-grad-
uação em Direitos Fundamentais pela 
Universidade de Coimbra em conjunto 
com Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais e formação em Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. Autora dos livros “Direito 
Médico preventivo: compliance penal 
na área de saúde” e “A prova testemu-
nhal e o necessário diálogo entre neu-
rociência e Direito”, bem como artigos 
científicos publicados em periódicos 
nacionais. É advogada especializada 
em defesa médico-profissional.

médico

MARIA LUIZA GORGA




