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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA  __  VARA  DA           
FAZENDA  PÚBLICA  ou  DA  __  VARA  CÍVEL  E  DE  ACIDENTES  DE  TRABALHO              
DA   COMARCA   DE   MANAUS/AM   

  
  
  
  
  
  

_______________________,  qualificação,  por  intermédio  da       
Defensoria  Pública,  presentada  pela  Defensora  Pública  signatária,  atuando          
independentemente  de  mandato,  conforme  prerrogativa  concedida  pelo  art.  128  da            
Lei   Complementar   nº   80/94,   vem,   perante   Vossa   Excelência,   propor   a   presente   

  
  

AÇÃO   DE   INDENIZAÇÃO   POR   DANOS   MORAIS   C/C   DANOS   MATERIAIS   
(PENSÃO   VITALÍCIA)   C/C   DANOS   ESTÉTICOS   DECORRENTES   DE   VIOLÊNCIA   
OBSTÉTRICA   /   VIOLÊNCIA   NEONATAL   /   DANO   HOSPITALAR   /   ERRO   MÉDICO   
/   IRREGULARIDADE   DO   PRONTUÁRIO   MÉDICO   /   VIOLAÇÃO   AO   DEVER   DE   

INFORMAÇÃO   
  
  

em  face  do  ESTADO  DO  AMAZONAS/MUNICÍPIO  DE  MANAUS/UNIMED  DE           
MANAUS  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO  LTDA  (HOSPITAL         
MATERNIDADE  UNIMED)  OU  OUTRAS  UNIDADES  PRIVADAS,  qualificação,         
pela   fundamentação   fática   e   jurídica   que   passa   a   expor.   

  
1.   DOS   FATOS   

  

O  réu  sempre  vai  alegar  que  a  equipe  médica  agiu  de  forma  correta,  que  o                 

atendimento   médico/hospitalar   foi   prestado   de   forma   adequada.   

Para  afastar  essas  alegações,  temos  que  saber  analisar  o  prontuário  médico  e              
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observar  através  das  regras  e  orientações  dispostas  nos  protocolos  da  OMS,             

Ministério  da  Saúde,  Conselho  Federal  de  Medicina  (Código  de  Ética  Médica,             

Resoluções  e  Pareceres),  leis  estaduais,  dentre  outros,  se  houve  uma  violação  pelos              

profissionais   médicos,   a   fim   de   configurar    vários   tipos   de   danos   distintos :   

1) falha   no   preenchimento   do   prontuário   médico ;   

2) dano  por  violência  obstétrica :  contra  a  mulher  durante  o  pré-natal,            

parto,   puerpério   ou   em   abortamento;   

3) dano   por   violência   neonatal :   contra   o   recém-nascido;   

4) dano   hospitalar:    falta   de   insumos,   UTIs,   leitos,   equipamentos,   etc;   

5) dano   por     erro   médico :   imprudência,   negligência   e   imperícia;   

6) dano  pela  violação  ao  dever  de  informação :  indenização  autônoma  por            

ferir   os   direitos   da   personalidade,   dignidade   da   pessoa   humana.     

Por  isso,  é  necessário  já  ter  sido  mencionado  na  inicial  esse  embasamento              

normativo   e,   em   tópicos,   descrever   cada   um   desses   danos   separadamente.   

A  perícia  técnica  a  ser  realizada  posteriormente  irá  corroborar  que  foram             

desobedecidas   as   normas   da   literatura   médica.   

Sempre  importante   citar  essas  2  leis  estaduais  que  são  base  para  a  verificação  da                

ocorrência   de   violência   obstétrica:   

●   Lei  estadual  4.848,  de  5  junho  de  2019 ,  que  dispõe  sobre  a  implantação  de                 

medidas  contra  a  violência  obstétrica  nas  redes  pública  e  particular  de  saúde  do               

Estado   do   Amazonas.   

●   Lei  estadual  4.749,  de  03  de  janeiro  de  2019 ,  que  dispõe  sobre  o  parto                 

humanizado  e  o  Plano  Individual  de  Parto  (PPI)  nos  estabelecimentos  da  rede              

pública  estadual  e  nos  estabelecimentos  conveniados  com  o  Poder  Executivo            
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2.  AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES.  FALHA  NO  PREENCHIMENTO  DO          
PRONTUÁRIO   MÉDICO   

Estadual,   no   âmbito   do   Estado   do   Amazonas,   e   adota   outras   providências.     

Obs:  Em  que  pese  as  referidas  leis  terem  sido  promulgadas  em  2019,  elas  referem-se                

a  diversos  protocolos  sobre  o  parto  humanizado  já  preconizados  pelo  Ministério  da              

Saúde  e  OMS.  Logo,  mesmo  os  fatos  ocorridos  antes  de  sua  edição  são  aptos  a                 

configurar   violência   obstétrica.   

➢ Qual  é  o  Check  list  que  deve  conter  no  prontuário  (análise  técnica  do               
prontuário)?   

1.   Letra   legível,   sem   rasura/alteração.     

2.  Elaborar  prontuário  médico  para  cada  paciente  com  dados  específicos  e             
informações   somente   do   paciente.   

3.  Evolução  diária  do  paciente,  com  data  e  hora,  discriminação  de  todos  os               
procedimentos  aos  quais  o  mesmo  foi  submetido  e  identificação  dos  profissionais             
que  os  realizaram,  assinados  eletronicamente  quando  elaborados  e/ou          
armazenados   em   meio   eletrônico.   

4.  Identificação  dos  profissionais  responsáveis  pelo  atendimento.  São  também           
obrigatórias   a   assinatura   e   o   respectivo   número   do   CRM.   

5.  O  acompanhamento  da  gestante  (assistência  durante  o  trabalho  de  parto  e  o               
parto)   foi   realizado   pelos   profissionais   corretos?   

6.   Tem   partograma   preenchido?   

7.  Houve  monitoramento  materno-fetal?  (ausculta  fetal,  medição  da  pressão,           
ultrassom,   etc.)   

8.   Os   riscos   e   benefícios   de   cada   procedimento   foram   explicados   à   gestante?   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

➔ Lei   Estadual   nº   4.749/2019:   
  

Art.  13.   Será  objeto  de  justificação,  por  escrito,  firmada  pelo  chefe  da              
equipe  responsável  pelo  parto,  a  adoção  de  qualquer  dos           
procedimentos  que  os  protocolos  mencionados  nesta  Lei  classifiquem          
como:     
I  -  desnecessários  ou  prejudiciais  à  saúde  da  gestante  ou  parturiente             
ou   ao   nascituro;     
II   -   de   eficácia   carente   de   evidência   científica;   e     
III  -  suscetíveis  de  causar  dano  quando  aplicados  de  forma            
generalizada   ou   rotineira.     

9.   A   conduta   médica   foi   consentida   pela   gestante?   

10.   Consta   o   termo   de   consentimento   livre   e   esclarecido   assinado   pela   gestante?   

11.  Consta  a  justificação  sobre  a  prática  de  episiotomia,  administração  de  ocitocina              
e/ou  misoprostol,  manobra  de  kristeller,  amniotomia,  administração  de  enemas,  de            
esforços  de  puxo  prolongados  e  dirigidos  durante  o  processo  expulsivo,  dentre             
outros?   

12.   A   administração   de   ocitocina   e/ou   misoprostol   foi   feita   na   dosagem   correta?   

13.  No  momento  da  indução  do  trabalho  de  parto  houve  o  acompanhamento              
adequado   da   mãe   e   do   feto?   

14.   Foi   recomendada   a   dieta   zero?   

15.   Foi   aplicada   analgesia   ou   anestesia    para   alívio   da   dor?   

16   .   Não   pode:   

•   Escrever   a   lápis.   
•   Rasurar.   
•   Usar   líquido   corretor   
•   Deixar   folhas   em   branco.   
•   Deixar   espaços   em   branco.   
•   Fazer   anotações   que   não   se   referem   à   paciente.   

  



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

§  1º  A  j ustificação  de  que  trata  este  artigo  será  averbada  ao              
prontuário  médico   após  a  entrega  de  cópia  à  gestante  ou  ao  seu              
cônjuge,   companheiro   ou   parente.     
§  2º  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,  ficam  sujeitas            
à   justificação    de   que   trata   este   artigo:   
I   -   a   administração   de   enemas;     
II   -   a   administração   de   ocitocina,   a   fim   de   acelerar   o   trabalho   de   parto;   
III  -  os  esforços  de  puxo  prolongados  e  dirigidos  durante  processo             
expulsivo;   
IV   -   a   amniotomia;   e     
V   -   a   episiotomia,   quando   indicado   

  
  

➔ Código   de   Ética   Médica   -   Resolução/CFM   nº   2.217/2018:   
  

É   vedado   ao   médico:     
Art.  2º.  Delegar  a  outros  profissionais  atos  ou  atribuições  exclusivas            
da   profissão   médica.   

  
É   vedado   ao   médico:     
Art.  22.   Deixar  de  obter  consentimento  do  paciente  ou  de  seu             
representante  legal  após  esclarecê-lo  sobre  o  procedimento  a  ser           
realizado,   salvo   em   caso   de   risco   iminente   de   morte.   

  
É   vedado   ao   médico:     
Art.  34 .  Deixar  de  informar  ao  paciente  o  diagnóstico,  o  prognóstico,             
os  riscos  e  os  objetivos  do  tratamento,  salvo  quando  a  comunicação             
direta  possa  lhe  provocar  dano,  devendo,  nesse  caso,  fazer  a            
comunicação   a   seu   representante   legal.   

  
É   vedado   ao   médico:   
Art.   87 .   Deixar   de   elaborar    prontuário   legível    para   cada   paciente.     
§  1º  O  prontuário  deve  conter  os  dados  clínicos  necessários  para  a  boa               
condução  do  caso,  sendo  preenchido,  em  cada  avaliação,  em   ordem            
cronológica  com  data,  hora,  assinatura  e  número  de  registro  do            
médico   no   Conselho   Regional   de   Medicina.   

  
Art.  88.  Negar  ao  paciente  ou,  na  sua  impossibilidade,  a  seu             
representante  legal,  acesso  a  seu  prontuário,  deixar  de  lhe  fornecer            
cópia  quando  solicitada,  bem  como  deixar  de  lhe  dar  explicações            
necessárias  à  sua  compreensão,  salvo  quando  ocasionarem  riscos  ao           
próprio   paciente   ou   a   terceiros.     
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Art.  89.   Liberar  cópias  do  prontuário  sob  sua  guarda  exceto  para             
atender  a  ordem  judicial  ou  para  sua  própria  defesa,  assim  como             
quando   autorizado   por   escrito   pelo   paciente.   

  
  
➔ Resolução   nº   1.638/2002   do   Conselho   Federal   de   Medicina   -   CFM:   

  
Art.  1º.   Definir  prontuário  médico  como  o  documento  único           
constituído  de  um  conjunto  de  informações,  sinais  e  imagens           
registradas,  geradas  a  partir  de  fatos,  acontecimentos  e  situações           
sobre  a  saúde  do  paciente  e  a  assistência  a  ele  prestada,  de  caráter               
legal,  sigiloso  e  científico,  que  possibilita  a  comunicação  entre           
membros  da  equipe  multiprofissional  e  a  continuidade  da  assistência           
prestada   ao   indivíduo.     

  
Art.   5º.    Compete   à   Comissão   de   Revisão   de   Prontuários:     

  
I)  Observar  os   itens  que  deverão  constar  obrigatoriamente  do           
prontuário    confeccionado   em   qualquer   suporte,   eletrônico   ou   papel:   

  
a)  Identificação  do  paciente  -  nome  completo,  data  de  nascimento            
(dia,  mês  e  ano  com  quatro  dígitos),  sexo,  nome  da  mãe,  naturalidade              
(indicando  o  município  e  o  estado  de  nascimento),  endereço           
completo  (nome  da  via  pública,  número,  complemento,         
bairro/distrito,   município,   estado   e   CEP);     
b)  Anamnese,  exame  físico,  exames  complementares  solicitado-se         
seus  respectivos  resultados,  hipóteses  diagnósticas,  diagnóstico        
definitivo   e   tratamento   efetuado;   
c)  Evolução  diária  do  paciente,  com  data  e  hora,  discriminação  de             
todos  os  procedimentos  aos  quais  o  mesmo  foi  submetido  e            
identificação  dos  profissionais  que  os  realizaram,  assinados         
eletronicamente  quando  elaborados  e/ou  armazenados  em  meio         
eletrônico;     
d)  Nos  prontuários  em  suporte  de  papel  é   obrigatória  a  legibilidade             
da  letra  do  profissional  que  atendeu  o  paciente,  bem  como  a             
identificação  dos  profissionais  prestadores  do  atendimento.  São         
também   obrigatórias   a   assinatura   e   o   respectivo   número   do   CRM;   
e)  Nos  casos  emergenciais,  nos  quais  seja  impossível  a  colheita  de             
história  clínica  do  paciente,  deverá  constar  relato  médico  completo  de            
todos  os  procedimentos  realizados  e  que  tenham  possibilitado  o           
diagnóstico   e/ou   a   remoção   para   outra   unidade.     
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II)  Assegurar  a  responsabilidade  do  preenchimento,  guarda  e          
manuseio  dos  prontuários,  que  cabem  ao  médico  assistente,  à  chefia            
da   equipe,   à   chefia   da   Clínica   e   à   Direção   técnica   da   unidade.   

  
➔ Resolução   nº   2.056.2013   do   Conselho   Federal   de   Medicina   (CFM):   

  
CAPÍTULO   X   

DA   ORGANIZAÇÃO   DOS   PRONTUÁRIOS   DOS   PACIENTES   

Art.  45.  Qualquer  tratamento  administrado  a  paciente  deve  ser           
justificado  pela  observação  clínica  e  registrado  no  prontuário ,  o  qual            
deve   ser   organizado   de   modo   a:   

a)  permitir  fácil  leitura  e  interpretação  por  médicos  e  outros            
profissionais   que   o   manuseiem;   

b)  possibilitar  fácil  manuseio  e  interpretação  por  auditores  e          
autoridades   relacionadas   ao   controle   da   medicina;   

c)   contemplar  a  seguinte  ordem :   anamnese  e  exame  físico,  folhas  de             
prescrição  e  de  evolução  exclusiva  para  médicos  e  enfermeiros,           
folhas  de  assentamento  evolutivo  comum  para  os  demais          
profissionais  que  intervenham  na  assistência.  (Modificado  pela         
Resolução   CFM   no   2153/2016)   

Art.  46.   As  evoluções  e  prescrições  de  rotina  devem  ser  feitas  pelo              
médico   assistente    pelo   menos   uma   vez   ao   dia.  

§  1o.  Nos  estabelecimentos  geriátricos,  psiquiátricos  e  de  cuidados           
paliativos,  quando  se  tratar  de  pacientes  agudos  ou  em  observação            
clínica,   as   evoluções   e   prescrições   devem   ser   também   diárias.   

§  2o.  Nesses  mesmos  estabelecimentos,  tratando-se  de  pacientes          
estabilizados,   devem   ser   de,   no   mínimo,   três   vezes   por   semana.   

Art.  47.  A  folha  de  prescrição  deve  ter  três  colunas:  a  da  esquerda               
conterá  data  e  hora  da  prescrição;  a  do  meio,  o  que  foi  prescrito;  e  a                 
da  direita  será  reservada  à  enfermagem,  para  registro  e  checagem  da             
hora   do   procedimento.   

Art.  48.  A  folha  de  evolução  deve  ter  duas  colunas:  a  da  esquerda               
conterá  a  data  e  hora  da  evolução;  a  da  direita,  a  evolução  do  médico                
assistente,  a  intervenção  de  médicos  consultores  chamados  a  apoiar  a            
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assistência,  de  médico  plantonista  nas  intercorrências  e  de  médico           
residente   e   internistas   nas   intervenções   supervisionadas.   

§  1o.  A  folha  de  assentamentos  de  enfermagem  também  terá  duas             
colunas:  a  da  esquerda,  para  data  e  hora;  a  da  direita,  para  o  registro                
evolutivo   de   enfermagem   e   prescrições   dos   cuidados   de   enfermagem.   

§  2o.  A  folha  de  assentamentos  da  equipe  multidisciplinar  deve            
seguir   o   mesmo   modelo   da   folha   de   assentamentos   da   enfermagem.   

§  3o.  As  folhas  de  evolução  médica,  de  assentamentos  de            
enfermagem  e  de  assentamentos  da  equipe  multidisciplinar  devem          
ser   de   cores   diferentes.   

CAPÍTULO   XI   

DO  REGISTRO  EM  PRONTUÁRIO  DA  ANAMNESE  E  EXAME          
FÍSICO,   PRESCRIÇÕES   E   EVOLUÇÕES   MÉDICAS.   

(Modificado   pela   Resolução   CFM   no   2153/2016)   

Art.  49.  A  anamnese  é  instrumento  exclusivo  de  avaliação           
propedêutica   médica.   

Art.  50.  A  realização  da  anamnese  é  obrigatória   em  qualquer            
ambiente  médico,  inclusive  em  atendimento  ambulatorial  e  nos          
consultórios.   

Art.  51.  Para  obedecer  ao  disposto  no  art.  87  do  Código  de  Ética               
Médica  e  seus  parágrafos,  o  registro  em  prontuário  deve,  no            
mínimo,  conter  os  seguintes  dados:   Modificado  pela  Resolução  CFM           
no   2153/2016   

1-   Anamnese,   onde   deve   constar:   

a)  Identificação  do  paciente:  nome,  idade,  data  de  nascimento,           
filiação,  estado  civil,  raça,  sexo,  religião,  profissão,  naturalidade,          
endereço   e   telefone;   

b)   Queixa   principal:   descrição   sucinta   da   razão   da   consulta;   

c)  História  da  doença  atual:  relato  do  adoecimento,  início,  principais            
sinais  e  sintomas,  tempo  de  duração,  forma  de  evolução,           
consequências,  tratamentos  realizados,  internações,  outras       
informações   relevantes;   
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d)  História  familiar:  doenças  pregressas  na  família,  estado  de  saúde            
dos  pais,  se  falecidos,  a  idade  e  a  causa,  principal  ocupação  dos  pais,               
quantos  filhos  na  prole,  forma  de  relacionamento  familiar,  nas           
avaliações  psiquiátricas  registrar  a  existência  de  doença  mental  na           
família;   

e)  História  pessoal:  informações  sobre  sua  gestação  e  doenças           
intercorrentes  da  mãe  durante  a  gestação,  doenças  fetais,  parto           
eutócico  ou  distócico,  condições  de  nascimento,  evolução         
psicomotora  com  informações  sobre  idade  em  que  falou  e           
deambulou;  doenças  intercorrentes  na  infância,  ciclo  vacinal,         
aprendizado  na  escola,  sociabilidade  em  casa,  na  escola  e  na            
comunidade;  trabalho,  adoecimento  no  trabalho,  relações        
interpessoais  na  família,  no  trabalho  e  na  comunidade;  puberdade,           
vida  sexual  e  reprodutiva,  menopausa  e  andropausa;  se  professa           
alguma  religião  e  qual;  doenças  preexistentes  relacionadas  ou  não  ao            
atual   adoecimento;   situação   atual   de   vida;   

f)  Revisão  por  sistemas  com  interrogatório  sucinto  sobre  pele  e            
anexos,  sistema  olfatório  e  gustativo,  tato,  visual  e  auditivo,           
cardiocirculatório  e  linfático,  osteomuscular  e  articular,        
gênito-urinário   e   neuroendócrino   e   psíquico;   

2)   Exame   físico   

3)  Exame  do  estado  mental  (para  a  psiquiatria  e  neurologia):            
senso-percepção,  representação,  conceito,  juízo  e  raciocínio,  atenção,         
consciência,   memória,   afetividade,   volição   e   linguagem;   

4)  Hipóteses  diagnósticas:  possíveis  doenças  que  orientarão  o          
diagnóstico   diferencial   e   a   requisição   de   exames   complementares;   

5)  Exames  complementares:  exames  solicitados  e  registro  dos         
resultados   (ou   cópia   dos   próprios   exames);   

6)  Diagnóstico:  de  acordo  com  o  CID  da  Organização  Mundial  da             
Saúde   em   vigor;  

7)  Conduta:  terapêutica  instituída  e  encaminhamento  a  outros          
profissionais;   

8)   Prognóstico:   quando   necessário   por   razões   clínicas   ou   legais;   

9)  Sequelas:  fundamentação  para  prescrições  específicas  como  órteses          
e   próteses   e,   materiais   especiais;   

10)   Causa   da   morte.   
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JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   
  

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  232.623  -  GO          
(2012/0194934-8)  RELATOR  :  MINISTRO  ANTONIO  CARLOS        
FERREIRA  AGRAVANTE  :  ASSOCIAÇÃO  DE  COMBATE  AO         
CANCÊR  EM  GOIÁS  ADVOGADO  :  ELIANE  OLIVEIRA  DE          
PLATON  AZEVEDO  E  OUTRO  (S)  -  GO007772  AGRAVADO  :           
EDINÉIA  SOUZA  DA  CONCEIÇÃO  ADVOGADO  :  SAMUEL         
MACEDO  DE  FARIA  PACHECO  E  OUTRO  (S)  -  GO024300           
DECISÃO  Trata-se  de  agravo  nos  próprios  autos  interposto  contra           
decisão  que  inadmitiu  recurso  especial  por  incidência  da  Súmula  n.            
7/STJ  e  por  falta  de  comprovação  da  divergência  jurisprudencial.  O            
Tribunal  de  origem  negou  provimento  ao  apelo  da  agravante,  em            
julgado  que  recebeu  a  seguinte  ementa  (e-STJ  fls.  388/389):  EMENTA:            
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS,         
MATERIAIS  E  ESTÉTICOS.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA       
HOSPITALAR.   AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES.  FALHA  DO        
PRONTUÁRIO  MÉDICO.  1.  Arcabouço  probatório  que  dimensiona         
as  consequências  lesivas  a  justificar  o  ônus  da  demandada  à            
reparação  pelos  danos  morais,  materiais  e  estéticos  advindas  à           
vítima,  mormente  levando-se  em  conta  a  dor,  angústia,  extensão,           
gravidade  e  permanência  da  lesão.  Teoria  do  risco  que  informa  a            
responsabilidade  objetiva.  2.  Considerando  a  entidade  hospitalar         
como  fornecedora  de  serviços,  para  fins  de  aplicação  do  Código  de             
defesa  do  Consumidor,  responde  à  mesma  objetivamente,  isto  é,           
independente  de  verificação  de  culpa,  pela  deficiência  de  informações           
prestadas.  3.   In  casu,  verifica-se  que  o  prontuário  médico  acostado.  é             
falho  e  viciado  no  que  concerne  às  determinações  previstas  pelo            
Código  de  Ética  Médica,  seja  pela  caligrafia  ilegível  dos  médicos            
que  torna  inviável  a  compreensão  sobre  as  anotações  realizadas,           
bem  como  respeitante  ao  estado  de  saúde  da  paciente.   4.  Merece             
reparo  a  verba  indenizatória  fixada,  mormente  considerando  as          
circunstâncias  fáticas  do  caso,  a  intensidade  e  duração  do  sofrimento            
experimentado,  a  reprovabilidade  da  conduta  ilícita  e  as  condições           
sócio-econômicas  das  partes,  visando  com  tal  desiderato  inibir          
enriquecimento  indevido  da  ofendida  e  que  a  indenização  represente           
um  desestímulo  à  reiteração  de  tais  atos,  razão  pela  qual  há  de  ser               
reduzida  a,  indenização  por  danos  morais  para  o  importe  de  R$             
10.000,00  (dez  mil  reais).  APELO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE          
PROVIDO.  Nas  razões  do  recurso  especial,  interposto  com          
fundamento  no  art.  105,  III,  a  e  c,  da  CF,  o  agravante  apontou               
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violação  dos  arts.  927,  parágrafo  único  e  932,  III,  do  CC/2002,  além  de               
divergência  jurisprudencial,  insurgindo-se  contra  o  reconhecimento        
da  responsabilidade  para  reparar  os  danos  alegados  pela  agravada.           
[...]  É  o  relatório.  Decido.  [...]  Nesse  contexto,  a  modificação  das            
conclusões  do  acórdão  recorrido  a  fim  de  afastar  a  responsabilidade            
da  agravante,  não  se  limitaria  ao  mero  reconhecimento  da           
inexistência  de  culpa  dos  médicos,  dependendo  do  revolvimento  de           
matéria  de  fato,  vedado  em  recurso  especial,  a  teor  da  Súmula  n.              
7/STJ.  Além  disso,  o  conhecimento  do  recurso  especial  interposto  com            
fundamento  na  alínea  "c"  do  permissivo  constitucional  exige,  além  da            
indicação  do  dispositivo  legal  objeto  de  interpretação  divergente,  a           
demonstração  do  dissídio,  mediante  a  verificação  das  circunstâncias          
que  assemelhem  ou  identifiquem  os  casos  confrontados,  e  a           
realização  do  cotejo  analítico  entre  elas,  nos  termos  definidos  pelos            
arts.  255,  §§  1º  e  2º,do  RISTJ  e  1.029,  §  1º,  do  CPC/2015,  ônus  dos  quais                  
o  recorrente  não  se  desincumbiu.  Ante  o  exposto,  NEGO           
PROVIMENTO  ao  agravo.  Publique-se  e  intimem-se.  (STJ  -  AREsp:           
232623  GO  2012/0194934-8,  Relator:  Ministro  ANTONIO  CARLOS         
FERREIRA,  Data  de  Publicação:  DJ  16/10/2018)  [sem  grifos  no           
original]   

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  POR        
ERRO  MÉDICO.  INDENIZATÓRIA  POR  DANO  MORAL.        
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.  APELO  NO  SENTIDO         
DA  REFORMA.  REJEIÇÃO.  PERÍCIA  REALIZADA  A  PARTIR  DAS          
ANOTAÇÕES  DO  PRONTUÁRIO.   AUSÊNCIA  DE  ANOTAÇÃO        
QUANTO  À  ALIMENTAÇÃO  MINISTRADA  AO  PACIENTE  NA         
DATA  DA  ALTA .  1.   A  falta  de  registro  de  informações  sobre  a  dieta               
ministrada  ao  paciente  na  data  da  alta  cirúrgica  é  conduta  culposa             
capaz  de  autorizar  o  reconhecimento  do  defeito  na  prestação  do            
serviço .  Com  efeito,  na  situação  concreta  o  laudo  pericial  que  é  prova              
a  epistêmica,  prevalece  por  não  ter  sido  atacado  em  seus            
fundamentos  fáticos.  É  que  ao  impugnar  a  prova  técnica,  a  parte             
apelante  permanece  no  plano  das  meras  alegações,  não  tendo           
apresentado  prova  isenta  e  equidistante  quanto  às  conclusões          
epistêmicas  expostas  no  laudo  pericial,  notadamente  no  que  concerne           
ao  ponto  central  que  é  a  omissão  do  registro  da  dieta  ministrada  ao               
paciente  no  dia  da  alta  apontada  pelo  perito  do  juízo,  não  havendo              
como  acolher  os  argumentos  trazidos  pelo  apelante  à  falta  de            
comprovação  científica,  onde  cabível.  2.  O  laudo  pericial  também           
permite  atestar  o  caráter  prematuro  da  alta  médica,  pois           



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

considerando  o  histórico  da  convalescência  cirúrgica,  o  Sr.  COSME           
ADEODATO  DE  MATOS  ficou  menos  de  24  horas  em  seu  domicílio,             
em  razão  das  complicações  pós-operatório.  VALOR  DA         
INDENIZAÇÃO  ARBITRADO  EM  VALOR  RAZOÁVEL  E        
PROPORCIONAL  QUE  SE  MANTÉM.  RECURSO  CONHECIDO  E         
NÃO  PROVIDO.  MAJORAÇÃO  DA  VERBA  HONORÁRIA  (ART.         
85,  §  11,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL).  (TJ-RJ  -  APL:             
00129004820078190007,  Relator:  Des(a).  CARLOS  AZEREDO  DE        
ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:  28/07/2020,  NONA  CÂMARA  CÍVEL,          
Data   de   Publicação:   30/07/2020)   [sem   grifos   no   original]   

APELAÇÃO  CÍVEL.  REDE  PÚBLICA  DE  SAÚDE.  FALHA  NO          
PREENCHIMENTO  DO  PRONTUÁRIO  MÉDICO.      
INFORMAÇÕES  INVERÍDICAS.  EXCLUSÃO  DAS  ANOTAÇÕES.       
POSSIBILIDADE .  DANO  MORAL.  AUSÊNCIA.  1.  Não  tendo  sido          
demonstrada  a  veracidade  das  informações  registradas  no  prontuário          
médico  do  autor  sobre  fatos  que  teriam  ocorrido  a  este  e  à  sua               
genitora,  a  exclusão  dessas  anotações  é  medida  que  se  impõe.  2.   Não              
se  pode  exigir  da  autora  a  produção  de  prova  negativa  do  fato              
negativo  de  sua  conduta,  tendo  em  vista  ser  de  difícil  realização  ou              
até  mesmo  impossível,  sendo  considerada  pela  doutrina  como          
"prova  diabólica".  Nesse  caso,  cabe  ao  réu  demonstrar  cabalmente           
os  motivos  pelos  quais  seus  prepostos  constaram  tais  informações           
no  respetivo  prontuário  médico .  3.  O  simples  fato  de  ter  havido  uma              
anotação  equivocada  no  prontuário  médico  do  autor  sobre  si  mesmo            
e  sua  genitora  não  tem  o  condão  de  impingir  uma  condenação  por              
danos  morais.  4.  O  prontuário  médico  é  documento  sigiloso  e  como             
tal  de  acesso  restrito  ao  corpo  clínico,  ou  seja,  não  é  passível  de  ser                
divulgado  a  terceiros.  A  autora  só  teve  conhecimento  de  seus  termos             
porque  acompanhava  seu  filho  que  realizava  exames  no  hospital,           
razão  pela  qual  se  mostra  ausente  a  publicidade  do  ato  e,  por              
conseguinte,  o  abalo  moral.  5.  O  mero  dissabor,  o  aborrecimento  ou             
irritação,  por  fazer  parte  do  cotidiano  da  vida  em  sociedade,  não  é              
capaz  de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo,  para  fins  de             
configuração  do  dano  moral.  6.  Recurso  conhecido  e  parcialmente           
provido.  (TJ-DF  20130110698890  DF  0003849-03.2013.8.07.0018,       
Relator:  ANA  CANTARINO,  Data  de  Julgamento:  01/06/2017,  8ª          
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TURMA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  :  14/06/2017  .             
Pág.:   859/870)    [sem   grifos   no   original]   

  
3.  DA  CONFIGURAÇÃO  DE  DANO  PELA  PRÁTICA  DE  VIOLÊNCIA           
OBSTÉTRICA.   

  
3.1   DA   VIOLAÇÃO   DO   DIREITO   AO   ACOMPANHANTE   

  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  
➔ OMS   (1996)   -    Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento:   

  
CATEGORIA  A  -  PRÁTICAS  DEMONSTRADAMENTE  ÚTEIS  E         
QUE   DEVEM   SER   ESTIMULADAS:   
•  Respeito  à  escolha  da  mulher  sobre  seus  acompanhantes  durante  o             
trabalho   de   parto   e   parto.   

  
➔ Lei  Federal  nº  11.108/2005 ,  que  alterou  a  Lei  nº  8.080/1990,  para  garantir  às               

parturientes  o  direito  à  presença  de  acompanhante  durante  o  trabalho  de             
parto,  parto  e  pós-parto  imediato,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  –               
SUS:   

  
Art.  19-J .  Os  serviços  de  saúde  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  da                
rede  própria  ou  conveniada,  ficam  obrigados  a  permitir  a  presença,            
junto  à  parturiente,  de  1  (um)  acompanhante  durante  todo  o  período             
de   trabalho   de   parto,   parto   e   pós-parto   imediato.   

  
➔ Lei  federal  nº  13.257/2016,  que  alterou  o  ECA,  permitindo  o  acompanhante             

durante   o   pré-natal:   
  

Art.  8º.  do  ECA  §  6º  A  gestante  e  a  parturiente  têm  direito  a  1  (um)                  
acompanhante  de  sua  preferência  durante  o  período  do  pré-natal,  do            
trabalho   de   parto   e   do   pós-parto   imediato.   

  
➔ Resolução  nº  36,  de  3  de  junho  de  2008 ,  que  dispõe  sobre  Regulamento               

Técnico   para   Funcionamento   dos   Serviços   de   Atenção   Obstétrica   e   Neonatal:   
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9.   PROCESSOS   OPERACIONAIS   ASSISTENCIAIS   
9.1  O  Serviço  deve  permitir  a  presença  de  acompanhante  de  livre             
escolha  da  mulher  no  acolhimento,  trabalho  de  parto,  parto  e            
pós-parto   imediato.   

  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal,  aprovada  pela   Portaria  nº             

353/2017   do   Ministério   da   Saúde:   
  

18.  As  mulheres  devem  ter  acompanhantes  de  sua  escolha  durante  o             
trabalho  de  parto  e  parto,  não  invalidando  o  apoio  dado  por  pessoal              
de   fora   da   rede   social   da   mulher   (ex.   doula)   

  

Exemplo   de   tópico:     
  

Pelo  relatório  do  secretário  Municipal  de  Saúde  (em  anexo),           

verifica-se  que  houve  nítido  desrespeito  ao  direito  da  filha  da  requerente  a  ter  um                

acompanhante   durante   o   seu   parto   cesáreo,   veja-se:   

Uma  vez  na  UHVM,  foi  acolhida,  examinada  por  enfermeira           
obstétrica,  foram  realizados  todos  os  exames  necessários  para          
realizar  a  conduta,  estando  no  pré-parto,  em  nenhum  momento           
ficou  desacompanhada,  assim  a  Lei  do  acompanhante  e  por  ser            
menor   de   idade   foi   obedecida   na   íntegra.   
A  paciente  esteve  em  companhia  de  familiar  até  o  momento  de             
entrar  no  Centro  cirúrgico ,  onde  por  conta  do  estado  emocional  (o             
que  é  natural  e  compreensível)  da  familiar  e  por  conta  da             
preservação  do  paciente  minimizando  risco  de  infecção  hospitalar,          
a  referida  paciente  entrou,  deambulando,  pressão  arterial  estável,          
verbalizando,  em  companhia  da  equipe  de  CC.  [sem  grifos  no            
original]   

  

Pelo  teor  do  documento  produzido  a  partir  do  prontuário           

médico  prova-se  que  a  paciente  xxxxx  não  teve  o  acompanhamento  familiar             

quando  deu  entrada  no  centro  cirúrgico,  vez  que  na  evolução  de  enfermagem              

(anexo)  foi  descrito  que  às  17:35  a  paciente  foi  encaminhada  ao  centro  cirúrgico               

acompanhada  da  técnica  de  enfermagem  xxxx,  sem  anotação  de  que  houve  a              

companhia   de   um   ente   da   família   ou   outra   pessoa   à   sua   escolha.   
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Assim,  resta  comprovada  a  violação  à  lei  do  acompanhante           

(Lei  11.108/2005),  já  que  expressamente  determina  pelo  art.  19-J  que  “Os  serviços              

de  saúde  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  da  rede  própria  ou  conveniada,  ficam                 

obrigados  a  permitir  a  presença,  junto  à  parturiente,  de  1  (um)  acompanhante              

durante   todo   o   período   de   trabalho   de   parto,   parto   e   pós-parto   imediato”.   

Bem  como  desrespeito  ao  disposto  no  ECA  que  recebeu  a            

seguinte   alteração   pela   lei   federal   nº.   13.257/2016:   

Art.  8º  do  ECA  §  6º  A  gestante  e  a  parturiente  têm  direito  a  1  (um)                  
acompanhante  de  sua  preferência  durante  o  período  do  pré-natal,  do            
trabalho   de   parto   e   do   pós-parto   imediato.   

  

Sendo  também  reconhecido  pela  jurisprudência,       

caracterizando-se  ilícito  passível  de  indenização,  como  se  denota  do  seguinte            

julgado:   

RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  DANO  MORAL  –  VIOLÊNCIA         
OBSTÉTRICA.  Direito  ao  parto  humanizado  é  direito  fundamental.          
Direito  da  apelada  à  assistência  digna  e  respeitosa  durante  o  parto             
que  não  foi  observado.  As  mulheres  tem  pleno  direito  à  proteção  no              
parto  e  de  não  serem  vítimas  de  nenhuma  forma  de  violência  ou              
discriminação.   Privação  do  direito  à  acompanhante  durante  todo  o           
período  de  trabalho  de  parto.   Ofensas  verbais.  Contato  com  filho            
negado  após  o  nascimento  deste.  Abalo  psicológico  in  re  ipsa.            
Recomendação  da  OMS  de  prevenção  e  eliminação  de  abusos,           
desrespeito  e  maus-tratos  durante  o  parto  em  instituições  de  saúde.            
Prova  testemunhal  consistente  e  uniforme  acerca  do  tratamento          
desumano  suportado  pela  parturiente.  Cada  parturiente  deve  ter          
respeitada  a  sua  situação,  não  cabendo  a  generalização  pretendida           
pelo  hospital  réu,  que,  inclusive,  teria  que  estar  preparado  para            
enfrentar  situações  como  a  ocorrida  no  caso  dos  autos.  Paciente  que             
ficou  doze  horas  em  trabalho  de  parto,  para  só  então  ser             
encaminhada  a  procedimento  cesáreo.  Apelada  que  teve  ignorada  a          
proporção  e  dimensão  de  suas  dores.  O  parto  não  é  um  momento  de               
“dor  necessária”.  Dano  moral  mantido .  Quantum  bem  fixado,  em           
razão  da  dimensão  do  dano  e  das  consequências  advindas.  Sentença            
mantida.  Apelo  improvido  (Apelação  nº  0001314-07.2015.8.26.0082,        
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3.2  DA  FALTA  DE  MONITORAMENTO  MATERNO-FETAL.  AUSÊNCIA  DE          
PARTOGRAMA.   FALHA   NA   CONDUÇÃO   DO   TRABALHO   DE   PARTO   

  

1  Compartilhado   na   pasta   “Normas   sobre   Violência   Obstétrica   e   outros   danos”(google   drive)   

relator  Fábio  Podestá,  5ª  Câmara  de  Direito  Privado,  TJSP,  julgado            
em   11/10/2017).   [sem   grifos   no   original]   

  

Verificar  no  prontuário  se  foram  feitos  os  registros  de  aferição  dos  batimentos              
cardíacos  fetais  (BCF)  e  o  monitoramento  da  parturiente  e  se  foi  preenchido  o              
partograma :   

● Conceito:  Partograma  é  a  representação  gráfica  da  evolução  do  trabalho  de             
parto,  no  qual  são  anotadas  as  condições  da  mãe  e  do  feto,  como  por                
exemplo:  se  deve  fazer  a  ausculta  dos  batimentos  cardíacos  fetais  a  cada              
hora   até   o   parto   a   fim   de   identificar   possível   sofrimento   fetal.     

● Funcionamento:  Sistema  precoce  de  aviso  de  anormalidades  na  evolução  da            
dilatação   cervical   e   da   descida   da   apresentação   fetal   na   pelve.   

● Indicações:  Acompanhar  a  evolução  do  trabalho  de  parto,  documentar  o            
trabalho  de  parto,  diagnosticar  alterações  no  trabalho  de  parto,  indicar  a             
tomada   de   condutas   apropriadas,   evitar   intervenções   desnecessárias.   

Os  hospitais  e  maternidades  geralmente  não  realizam  o  preenchimento  do            
partograma!  E,  quando  preenchem,  muitas  vezes,  não  está          
completo/correto.     

A  aplicação  do  partograma  é  considerada  parte  das  “boas  práticas”  na             
assistência   ao   parto   pela   OMS   (1996) 1 .   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  
➔ OMS   (1996)   -   Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento :   

  
CATEGORIA  A  -  PRÁTICAS  DEMONSTRADAMENTE  ÚTEIS  E         
QUE   DEVEM   SER   ESTIMULADAS:   
•   Monitoramento   fetal   por   meio   de   ausculta   intermitente;     
•Monitoramento  cuidadoso  do  progresso  do  parto,  por  exemplo,  por           
meio   do   uso   do    partograma    da   OMS;   
•  Monitoramento  do  bem-estar  físico  e  emocional  da  mulher  durante            
trabalho   de   parto   e   ao   término   do   processo   de   nascimento;   
•   Exame   rotineiro   da   placenta   e   membranas   ovulares.   

  
➔ Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e  Nascimento,   instituído  pela           

Portaria   nº   569,   de   1   de   junho   de   2000,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

ANEXO   II   
PRINCÍPIOS  GERAIS  E  CONDIÇÕES  PARA  A  ADEQUADA         
ASSISTÊNCIA   AO   PARTO   
Para  a  adequada  assistência  à  mulher  e  ao  recém-nascido  no            
momento  do  parto,  todas  as  Unidades  Integrantes  do  SUS  têm  como             
responsabilidades:   
9.   garantir   a   realização   das   seguintes   atividades:   
● recepcionar   e    examinar    as   parturientes;   
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● elaborar  relatórios  médico  e  enfermagem  e  fazer   registro  de           
parto;   
● registrar   a   evolução   do   trabalho   de   parto   em   partograma ;   

  
  

➔ Resolução  nº  1.638,  de  10  de  julho  de  2002,  do  Conselho  Federal  de               
Medicina   -   CFM:     

  
Art.   5º   Compete   à   Comissão   de   Revisão   de   Prontuários:   
I)  Observar  os  itens  que  deverão   constar  obrigatoriamente  do           
prontuário    confeccionado   em   qualquer   suporte,   eletrônico   ou   papel:   
b)  Anamnese,  exame  físico,  exames  complementares  solicitado-se         
seus  respectivos  resultados,  hipóteses  diagnósticas,  diagnóstico        
definitivo   e   tratamento   efetuado;     
c)  Evolução  diária  do  paciente,  com  data  e  hora,  discriminação  de             
todos  os  procedimentos  aos  quais  o  mesmo  foi  submetido  e            
identificação  dos  profissionais  que  os  realizaram,  assinados         
eletronicamente  quando  elaborados  e/ou  armazenados  em  meio         
eletrônico;   
e)  Nos  casos  emergenciais,  nos  quais  seja  impossível  a  colheita  de             
história  clínica  do  paciente,  deverá  constar  relato  médico  completo  de            
todos  os  procedimentos  realizados  e  que  tenham  possibilitado  o           
diagnóstico   e/ou   a   remoção   para   outra   unidade.     

  
  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal,   aprovada  pela  Portaria            

nº   353,   de   14   de   fevereiro   de   2017,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

Avaliação   do   bem-estar   fetal   
25  A  avaliação  do  bem-estar  fetal  em  parturientes   de  baixo  risco   deve              
ser   realizada   com   ausculta   intermitente,   em   todos   os   locais   de   parto:     
Utilizar   estetoscópio   de   Pinard   ou   sonar   Doppler:   
-  realizar  a  ausculta  antes,  durante  e  imediatamente  após  uma            
contração,  por  pelo  menos  1  minuto  e  a  cada  30  minutos ,  registrando              
como  uma  taxa  única;  -  registrar  acelerações  e  desacelerações  se            
ouvidas;  -  Palpar  o  pulso  materno  se  alguma  anormalidade  for            
suspeitada   para   diferenciar   os   batimentos   fetais   e   da   mãe.   

  
Observações   e   monitoração   no   primeiro   período   do   parto     
93  Registrar  as  seguintes  observações  no  primeiro  período  do           
trabalho  de  parto:  -  frequência  das  contrações  uterinas  de  1  em  1              
hora;  -  pulso  de  1  em  1  hora;  -  temperatura  e  PA  de  4  em  4  horas;  -                    
frequência  da  diurese;  -  exame  vaginal  de  4  em  4  horas  ou  se  houver                
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alguma  preocupação  com  o  progresso  do  parto  ou  em  resposta  aos             
desejos  da  mulher  (após  palpação  abdominal  e  avaliação  de  perdas            
vaginais).   

  
94  Um   partograma  com  linha  de  ação  de  4  horas  deve  ser  utilizado               
para  o  registro  do  progresso  do  parto,  modelo  da  OMS  ou             
equivalente.   

  
106   Se  for  confirmada  falha  de  progresso  no  primeiro  estágio  do             
parto:  -  A  mulher  deve  ser  transferida  para  assistência  sob            
responsabilidade  de  médico  obstetra,  se  não  estiver  sob  seus           
cuidados.  O  mesmo  deverá  realizar  uma  revisão  e  diagnosticar  a            
falha  de  progresso  e  decidir  sobre  as  opções  de  conduta,  incluindo  o              
uso  de  ocitocina.  -  Explicar  que  o  uso  de  ocitocina  após  a  ruptura  das                
membranas  irá  diminuir  o  tempo  para  o  parto  mas  não  influenciará             
no   tipo   de   parto   ou   outros   desfechos.     

  
Observação   e   monitoração   da   mulher   imediatamente   após   o   parto     
171  Realizar  as  seguintes  observações  da  mulher  logo  após  o  parto:  -             
temperatura,  pulso  e  pressão  arterial;  -  lóquios  e  contrações  uterinas;            
-  examinar  a  placenta  e  membranas:  avaliar  suas  condições,  estrutura,            
integridade  e  vasos  umbilicais;  -  avaliação  precoce  das  condições           
emocionais  da  mulher  em  resposta  ao  trabalho  de  parto  e  parto;  -              
micção  bem  sucedida.  -  Transferir  a  mulher  ou  solicitar  assistência  de             
médico  obstetra,  se  este  não  for  o  profissional  responsável,  se            
qualquer  das  seguintes  situações  forem  atingidas,  a  não  ser  que  os             
riscos  da  transferência  superem  os  benefícios:  -  pulso  >120  bpm  em  2              
ocasiões  com  30  minutos  de  intervalo;  -  PA  sistólica  ≥  160  mmHg  OU               
PA  diastólica  ≥  110  mmHg  em  uma  única  medida;  -  PA  sistólica  ≥  140                
mmHg  OU  diastólica  ≥  90  mmHg  em  2  medidas  consecutivas  com  30              
minutos  de  intervalo;  -  proteinúria  de  fita  2++  ou  mais  E  uma  única               
medida  de  PA  sistólica  ≥  140  mmHg  ou  diastólica  ≥  90  mmHg;  -               
temperatura  de  38°C  ou  mais  em  uma  única  medida  OU  37,5°C  ou              
mais  em  2  ocasiões  consecutivas  com  1  hora  de  intervalo;  -  bexiga              
palpável  e  ausência  de  micção  6  horas  após  o  parto;  -  emergência              
obstétrica  –  hemorragia  pós-parto,  convulsão  ou  colapso  materno;  -           
placenta  retida  ou  incompleta;  -  lacerações  perineais  de  terceiro  e            
quarto   graus   ou   outro   trauma   perineal   complicado.    

  

➔ Resolução   nº   36,   de   3   de   junho   de   2008,   do   Ministério   da   Saúde:   

9.   PROCESSOS   OPERACIONAIS   ASSISTENCIAIS   
9.6   Na   assistência   ao   trabalho   de   parto,   o   serviço   deve:   
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9.6.5  realizar  ausculta  fetal  intermitente;  controle  dos  sinais  vitais  da            
parturiente;  avaliação  da  dinâmica  uterina,  da  altura  da  apresentação,           
da  variedade  de  posição  do  estado  das  membranas,  das           
características  do  líquido  amniótico,  da  dilatação  e  do  apagamento           
cervical,    com   registro   dessa   evolução   em   partograma ;  

  
9.7   Na   assistência   ao   parto   e   pós-parto   imediato,   o   serviço   deve:   
9.7.9  garantir   o  monitoramento  adequado  da  mulher  e  do           
recém-nascido ,  conforme  protocolos  institucionais,  visando  à        
detecção   precoce   de   possíveis   intercorrências;   

  
➔ Lei   Estadual   nº   4.749/2019:     

Art.   14.   A   equipe   responsável   pelo   parto   deverá:   
V-  monitorar  cuidadosamente  o  progresso  do  trabalho  de  parto,           
fazendo    uso   do   partograma    recomendado   pela   OMS.     

  

➔ Lei   Estadual   nº   4848/2019:   

Art.   2°.   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:   
XVII  -   deixar  de  cumprir  ou  impedir  o  cumprimento  das   Diretrizes             
Terapêuticas  de  Parto  Normal  e  Cesariana,  preconizadas  pelo          
Ministério  da  Saúde,  nos  serviços  de  atenção  à  saúde  localizados  no             
Estado  do  Amazonas,  bem  como  dos   direitos  das  mulheres  previstos            
na  Lei  Estadual  n.  4.747,  de  3  de  janeiro  de  2019 ,  e  as  informações                
contidas   na   Política   Nacional   de   Atenção   Obstétrica   Neonatal.     

  
➔ Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde ,  FEBRASGO,  2001  -          

Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   
  

9.   Partograma:   acompanhamento   gráfico   do   trabalho   de   parto   
O  partograma  na  avaliação  e  documentação  da  evolução  do  trabalho            
de  parto  é  um  instrumento  de  importância  fundamental  no           
diagnóstico   dos   desvios   da   normalidade.   [...]   
Na  realidade,  vários  aspectos  devem  estimular  o  aprendizado  do  uso            
do  partograma  na  assistência  clínica  ao  parto,   considerando  ainda           
que  a  OMS  tornou  obrigatório  o  partograma  nas  maternidades           
desde  1994.  O  seu  uso  facilita  o  acompanhamento  do  trabalho  de             
parto  por  principiantes  e  a  passagem  de  plantão  do  pré-parto,            
favorecendo  também  a  utilização  racional  de  ocitócicos  e  analgesia.           
Dessa  forma,  o  uso  do  partograma  deverá  interferir  sobretudo  na            
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elevada  incidência  de  cesáreas  sem  indicação  obstétrica.  Sua  utilidade           
também  é  valorizada  pelo  diagnóstico  precoce  das  distócias  e  suas            
respectivas   intervenções.   

  
10.   Vigilância   da   vitalidade   fetal   
O  controle  rigoroso  da  freqüência  cardíaca  fetal  (FCF)  durante  o            
trabalho  de  parto  assegura,  na  quase  totalidade  dos  casos,  a  adoção             
de  medidas  apropriadas  para  garantir  o  nascimento  de  uma  criança            
em   boas   condições .   
Mesmo  a  gestação  de  baixo  risco  não  prescinde  do  controle  periódico            
da  FCF,  quer  com  a  utilização  do  estetoscópio  de  Pinard,  quer  com  o               
uso  do  sonar-doppler.  Na  fase  latente  do  trabalho  de  parto  e  no  início               
da  fase  ativa,  esse  controle  pode  ser  feito  a  cada  60  minutos,              
reduzindo-se  esse  intervalo  para  30  minutos  conforme  progride  a  fase            
ativa  do  trabalho  de  parto.  Nas  gestações  de  baixo  risco,  a             
monitorização  contínua  da  FCF  pode  ser  contraproducente:  limita  a           
movimentação  da  mulher,  restringindo-a  ao  leito,  e  tem  um  potencial            
de   gerar   um   maior   
número   de   intervenções   desnecessárias.   

  
ASSISTÊNCIA  À  MULHER  NO  PARTO  DE  GESTAÇÕES  DE   ALTO           
RISCO     
1.   Vigilância   materna   
•  À  admissão,  para  os  procedimentos  considerados  rotineiros,  valem           
as  mesmas  orientações  que  para  o  parto  de  baixo  risco.  Outros             
procedimentos  iniciais,  como  a  medida  da  pressão  arterial  e           
contagem  da  freqüência  cardíaca ,  por  representarem  sinais         
especialmente  importantes  na  evolução  do  parto  de  alto  risco,   devem            
ser  repetidos  a  intervalos  menores,  pois  mudanças  nos  seus  valores            
poderão  determinar  alterações  nas  condutas  previamente        
estabelecidas.   
[...]   

  
O   monitoramento   da   freqüência   cardíaca   fetal   é   o   método   mais   
amplamente  utilizado  para  a  avaliação  das  condições  de  vitalidade           
do   feto.   Pode   ser   feito   de   modo   intermitente   ou   contínuo.   
O  método  de  escuta  intermitente  dos  batimentos  cardíacos  fetais  é            
realizado  através  do  estetoscópio  monoauricular  de  Pinard,  ou          
através  do  sonar  portátil.  Em  ambos  os  casos,  para  que  se  torne              
método   confiável,   são   necessários   alguns   cuidados   técnicos.   
Assim,  o  primeiro  passo  é  o  estabelecimento  da  freqüência  cardíaca            
fetal  basal,  ou  seja,  os  seus  valores  obtidos  entre  contrações .  É  a              
partir  destes  que  se  diagnosticam  a  taquicardia  fetal  (freqüência           
maior  que  160  batimentos/minuto)  e  a  bradicardia  (valores  menores           
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que  120  batimentos/minuto),  tomadas  como  sinal  importante  para  o           
diagnóstico   de   sofrimento   fetal.   
Os  batimentos  devem  ser  escutados  antes,  durante  e  depois  das            
contrações.  Quando  isto  não  for  possível,  a  ausculta  deve  ser  feita  a              
partir  do  meio  da  contração  até  o  seu  desaparecimento  completo ,            
pois  só  assim  poderão  ser  identificadas  as  desacelerações  tardias  e            
variáveis  prolongadas,  elementos  propedêuticos  extremamente       
importantes   para   o   diagnóstico   de   sofrimento   fetal.   

  
➔ Manual  técnico  de  gestação  de  alto  risco  -  Publicação  do  Ministério  da  Saúde,               

5   ed,   2012:     
  

Considerando  que  a  gravidez  e  o  parto  são  eventos  sociais  que             
integram  a  vivência  reprodutiva  de  homens  e  mulheres  e  que  os             
agravos  à  saúde  da  mulher  e  do  recém-nascido  podem  ser            
decorrentes  de  uma  assistência  obstétrica  de  baixa  qualidade,  a           
Organização  Mundial  da  Saúde,  reforçada  pelo  projeto  de          
maternidade  segura  do  MS,  determina  como  norma  orientadora  a           
utilização  do  Partograma  em  todas  as  maternidades  públicas  e           
privadas  do  País .   Este  documento  deve,  portanto,  fazer  parte  do            
prontuário  médico  das  parturientes.  Saliente-se  que  o  partograma  é           
considerado  instrumento  legal  importante  de  proteção  à  atividade          
profissional.   

  
Manejo   do   Parto   vaginal   
3-  Monitorar  o  trabalho  de  parto  cuidadosamente,  evitando  toques           
desnecessários   e   repetidos   ( usar   o   partograma ).   

  
  

JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   
  

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.       
MORTE  DE  NASCITURO.  OMISSÃO  MÉDICA.  NEXO  DE         
CAUSALIDADE  DEMONSTRADO.  DANOS  MORAIS  -  FIXAÇÃO        
DO  QUANTUM.  1.  Para  operar  a  responsabilidade  civil  do  estado,  é             
reconhecida  a  falha  do  serviço  público  em  virtude  de  omissão  médica             
em  prestar  atendimento  adequado  à  parturiente  quando  da          
internação  para  o  parto.  2.  Hipótese  em  que  a  atuação  do  corpo              
clínico,  que   deixou  de  realizar  procedimentos  simples  de  verificação           
dos  sinais  vitais  da  paciente,  teria  provavelmente  evitado  o  óbito  da             
criança.  3.  Quantum  indenizatório  fixado  em  observância  às          
circunstâncias  do  caso  concreto  e  a  precedentes  jurisprudenciais.          
(TRF4,  4ª  Turma,  AC  2001.72.00.006717-8/SC,  Rel.  Des.  Fed.  Amaury           
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Chaves  de  Athayde,  j.  13/7/2005,  DJU  17/8/2005,  unânime).  [sem           
grifos   no   original]   

  
  

Exemplo   de   tópico:   
  

Denota-se  do  prontuário  em  anexo  que  no  dia  29/09/2017,           

entre  11:20h  e  15:00h,  na  Maternidade  Municipal  Moura  Tapajoz,  enquanto  a             

requerente  ficou  aguardando  a  realização  da  cesariana,   não  há  registros  de             

aferição  dos  batimentos  cardíacos  fetais  (BCF)  nem  preenchimento  do           

partograma .     

Vê-se  aqui  uma  conduta  inadequada,  em  total  violação  à           

legislação  estadual,  pois  conforme  expresso  no  art  14,  inciso  V,  da  lei  estadual               

4.749/2019,  a  equipe  responsável  pelo  parto  deverá  “monitorar  cuidadosamente  o            

progresso  do  trabalho  de  parto,  fazendo  uso  do  partograma  recomendado  pela             

OMS”.     

Por  sua  vez,  a  lei  estadual  4.848/2019  que  definiu           

exemplificativamente  um  rol  de  condutas  que  são  consideradas  “violência           

obstétrica”,  em  seu  art.  2°,  inciso  XVII  dispõe  que  considera  conduta  ofensiva,              

abusiva  e  violenta  deixar  de  cumprir  os  direitos  previstos  da  lei  4.749/2019,  bem               

como  das  diretrizes  terapêuticas  de  parto  preconizadas  pelo  Ministério  da  Saúde,             

veja-se:   

Art.  2°.  XVII  -   deixar  de  cumprir  ou  impedir  o  cumprimento  das              
Diretrizes  Terapêuticas de  Parto  Normal  e  Cesariana,  preconizadas          
pelo  Ministério  da  Saúde ,  nos  serviços  de  atenção  à  saúde            
localizados  no  Estado  do  Amazonas,  bem  como  dos   direitos  das            
mulheres  previstos  na  Lei  Estadual  n.  4.747,  de  3  de  janeiro  de              
2019 ,  e  as  informações  contidas  na  Política  Nacional  de  Atenção            
Obstétrica   Neonatal.   [sem   grifos   no   original]   
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Quanto  à  essas  Diretrizes,  cumpre  ressaltar  o  desrespeito  a           

várias  recomendações  publicadas  pelo  Ministério  da  Saúde,  baseadas  em          

evidências   científicas,   dentre   elas   podemos   destacar:   

1) Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,        
FEBRASGO,  2001-Parto,  aborto  e  puerpério-assistência  humanizada        
à   mulher   que   dispõe:   
ASSISTÊNCIA  À  MULHER  NO  PARTO  DE  GESTAÇÕES  DE   ALTO           
RISCO     

  
1.   Vigilância   materna   
•  À  admissão,  para  os  procedimentos  considerados  rotineiros,  valem           
as  mesmas  orientações  que  para  o  parto  de  baixo  risco.  Outros             
procedimentos  iniciais,  como  a  medida  da  pressão  arterial  e           
contagem  da  freqüência  cardíaca ,  por  representarem  sinais         
especialmente  importantes  na  evolução  do  parto  de  alto  risco,           
devem  ser  repetidos  a  intervalos  menores,  pois  mudanças  nos  seus            
valores  poderão  determinar  alterações  nas  condutas  previamente         
estabelecidas.   [sem   grifos   no   original]   
[...]   

  
2) Manual  técnico  de  gestação  de  alto  risco-  Publicação  do           
Ministério   da   Saúde,   5   ed,   2012:   

  
Considerando  que  a  gravidez  e  o  parto  são  eventos  sociais  que             
integram  a  vivência  reprodutiva  de  homens  e  mulheres  e  que  os             
agravos  à  saúde  da  mulher  e  do  recém-nascido  podem  ser            
decorrentes  de  uma  assistência  obstétrica  de  baixa  qualidade,  a           
Organização  Mundial  da  Saúde,  reforçada  pelo  projeto  de          
maternidade  segura  do  MS,  determina  como  norma  orientadora  a           
utilização  do  Partograma  em  todas  as  maternidades  públicas  e           
privadas  do  País .   Este  documento  deve,  portanto,  fazer  parte  do            
prontuário  médico  das  parturientes.  Saliente-se  que  o  partograma  é           
considerado  instrumento  legal  importante  de  proteção  à  atividade          
profissional.   [sem   grifos   no   original]   

  

Sobre  a  importância  do  uso  do  Partograma,  o  qual  inclusive  se             

tornou  de  uso  obrigatório  pela  OMS  nas  maternidades  desde  1994,  cabe  destacar  o               
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3.3  DA  EPISIOTOMIA  DE  ROTINA/SEM  INDICAÇÃO  CLÍNICA.  AUSÊNCIA  DE           
EVIDÊNCIAS   MÉDICAS     

  

que  preconiza  a  Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,  FEBRASGO,            

2001-Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   

9.   Partograma:   acompanhamento   gráfico   do   trabalho   de   parto   
O  partograma  na  avaliação  e  documentação  da  evolução  do  trabalho            
de  parto  é  um  instrumento  de  importância  fundamental  no           
diagnóstico   dos   desvios   da   normalidade .   [...]   
Na  realidade,  vários  aspectos  devem  estimular  o  aprendizado  do           
uso  do  partograma  na  assistência  clínica  ao  parto,   considerando           
ainda  que  a  OMS  tornou  obrigatório  o  partograma  nas           
maternidades  desde  1994.  O  seu  uso  facilita  o  acompanhamento  do            
trabalho  de  parto  por  principiantes  e  a  passagem  de  plantão  do             
pré-parto,  favorecendo  também  a  utilização  racional  de  ocitócicos  e           
analgesia.  Dessa  forma,  o  uso  do  partograma  deverá  interferir           
sobretudo  na  elevada  incidência  de  cesáreas  sem  indicação          
obstétrica.  Sua  utilidade  também  é  valorizada  pelo  diagnóstico          
precoce  das  distócias  e  suas  respectivas  intervenções.  [sem  grifos  no            
original]   

  
Deste  modo,  constata-se  que  o  uso  do  partograma  era           

instrumento  fundamental  a  fim  de  identificar  o  sofrimento  fetal  da  menor  xxx,              

tendo  em  vista  que  se  a  equipe  médica  tivesse  realizado  a  ausculta  dos  batimentos                

cardíacos  fetais  durante  as  quase  5  horas  que  a  autora  ficou  desassistida,  poderiam               

ter  diagnosticado  a  presença  desta  anormalidade  e  adotado  as  condutas            

apropriadas   para   evitar   as   sequelas   na   criança.     

  

Conceito:  ato  cirúrgico  para  amplificar  a  abertura  vaginal  com  um  corte  no              
períneo.     

  
obs.1:  há  casos  que  o  profissional   rompe  o  períneo  com  as  mãos ,  sem  utilização  de                 
bisturi   ou   tesoura,   um   ato   mais   desumanizado   ainda!   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   

  
➔ Projeto  Apice  On  -  Aprimoramento  e  Inovação  no  Cuidado  e  Ensino  em              

Obstetrícia   e   Neonatologia   de   iniciativa   do   Ministério   da   Saúde 3 :   
RESULTADOS   ESPERADOS     
No   campo   da   qualificação   da   Atenção:     

2  h�ps://estudamelania.blogspot.com/2012/08/estudando-episiotomia.html?q=episiotomia   
3  Hospitais  do  Amazonas  que  integram  o  Projeto  APICE  ON:  MATERNIDADE  MUNICIPAL  DR.               
MOURA  TAPAJOZ,  MATERNIDADE  BALBINA  MESTRINHO,  MATERNIDADE  ANA  BRAGA  e           
INSTITUTO  DA  MULHER  DONA  LINDU.  Documento  compartilhado  em  pdf  na  pasta  “Normas              
sobre  violência  obstétrica”  ->  “Projeto  Apice  On”->  “Hospitais  AM  que  integram  o  Projeto  APICE                
ON”   (google   drive)   

  
Sobre  este  ponto,  o  art.  2.º,  XI,  da  Lei  estadual  4848/2019  dispõe  que  “realizar  a                 
episiotomia  e  episiorrafia  de  rotina,  sem  indicação  clínica,  sem  analgesia  efetiva,  ou              
sem  uso  de  instrumental  adequado ,  ainda  que  autorizado  pela  mulher”  configura             
violência   obstétrica.     

  
● O  procedimento  de  episiotomia  foi  explicado  para  a  mulher?  (dever  de             

informação)   
● Ela   deu   seu   consentimento   para   a   prática?   
● Foi   aplicada   analgesia   para   a   sua   realização?   
● Tinha   indicação   clínica?     
● Foi   justificado   no   prontuário   o   motivo   da   sua   realização?     

  
obs.2:  Ler  o  texto  publicado  pela  obstetra  Melania  Amorim  “ Estudando            
Episiotomia ” 2 ,  compartilhado  na  pasta  “Normas  sobre  violência  obstétrica  e  outros            
danos”->   “Artigos/textos”.   

  
obs.3:  a   episiorrafia  é  a  cicatriz  resultante  da  incisão  (corte)  no  períneo,  após  a                
realização  da  episiotomia.  Tal  prática  também  pode  ser  considerada  uma  violência             
obstétrica,  quando  realizada  de  rotina  e  sem  autorização  da  mulher,  conforme             
dispõe   art.   2.º,   incisos   X   e   XI   da   lei   estadual   4.848/2019.     

  
obs.4:   Pedir   indenização   por   danos   estéticos,   não   só   por   danos   morais.     

  

https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/estudando-episiotomia.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/estudando-episiotomia.html
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Abolição  de  prática  rotineira  como  venóclise  no  trabalho  de  parto,            
amniotomia,  ocitocina  no  1º  e  2º  estágios  do  parto,   episiotomia ,            
aspiração   de   vias   aéreas   e   gástrica   do   RN;   

  
➔ Lei   Estadual   nº   4.749/2019:     

  
Art.  13.  Será  objeto  de  justificação,  por  escrito,  firmada  pelo  chefe  da              
equipe  responsável  pelo  parto,  a  adoção  de  qualquer  dos           
procedimentos  que  os  protocolos  mencionados  nesta  Lei  classifiquem          
como:   
I  -  desnecessários  ou  prejudiciais  à  saúde  da  gestante  ou  parturiente             
ou   ao   nascituro;   
II   -   de   eficácia   carente   de   evidência   científica;   e   
III  -  suscetíveis  de  causar  dano  quando  aplicados  de  forma            
generalizada   ou   rotineira.   
§  1º  A  justificação  de  que  trata  este  artigo  será  averbada  ao  prontuário               
médico  após  a  entrega  de  cópia  à  gestante  ou  ao  seu  cônjuge,              
companheiro   ou   parente.   
§  2º  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,   ficam  sujeitas            
à   justificação   de   que   trata   este   artigo:   
V   -   a   episiotomia,   quando   indicado.   

  
  

➔ Lei   Estadual   nº   4848/2019:   

Art.   2.º   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:     
parturiente   assim   a   requerer   e   as   condições   clínicas   permitirem;   
X  –   realizar  a  episiotomia   ou  episiorrafia   quando  esta  não  for  prévia              
e  inequivocadamente  autorizada  pela  mulher,  condicionada  a         
validade  do  consentimento  à  prévia  informação  a  respeito  do           
procedimento,  seus  riscos  e  consequências  fisiológicas,  temporárias         
ou   permanentes;   
XI  –   realizar  a  episitomia  ou  episiorrafia   de  rotina ,   sem  indicação             
clínica,  sem  analgesia  efetiva,  ou  sem  uso  de  instrumental           
adequado,   ainda   que   autorizado   pela   mulher;   
XII  –  fazer  qualquer  procedimento  sem,  previamente,  pedir          
permissão  ou  explicar,  com  palavras  simples,  a  necessidade  do  que            
está   sendo   oferecido   ou   recomendado;   

  
➔ Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde ,  FEBRASGO,  2001  -          

Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   
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Na  parturiente  de  alto  risco,  a  posição  convencional  ginecológica  é  a             
mais  utilizada,  freqüentemente  com  o  dorso  levemente  alçado,          
inclusive  porque  a  mulher  estará  sob  analgesia  peridural,  na  maioria            
das  vezes.   A  episiotomia  não  tem  indicação  sistemática.   Deve  ser            
indicada  seletivamente  em  casos  onde  se  julgue  imprescindível  para           
evitar  roturas  perineais  sempre  também  quando  o  fórcipe  for           
utilizado.   

  
  

➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal,  aprovada  pela  Portaria            
nº   353,   de   14   de   fevereiro   de   2017,   do   Ministério   da   Saúde:   

  
Sobre   episiotomia   de   rotina   
Cuidados   com   o   períneo   
141   Não  realizar  episiotomia  de  rotina  durante  o  parto  vaginal            
espontâneo.   
142  Se  uma  episiotomia  for  realizada,   a  sua  indicação  deve  ser             
justificada ,  recomendando-se  a  médio-lateral  originando  na  fúrcula         
vaginal  e  direcionada  para  o  lado  direito,  com  um  ângulo  do  eixo              
vertical   entre   45   e   60   graus.   
143  Assegurar  analgesia  efetiva  antes  da  realização  de  uma           
episiotomia.   

  

➔ Código   de   Ética   Médica    -   Resolução   CFM   nº   2.217/2018:   
  

É  vedado  ao  médico:  Art.  14.  Praticar  ou  indicar  atos  médicos             
desnecessários   ou   proibidos   pela   legislação   vigente   no   País.   

  
  

Exemplo   de   tópico:   
    

A  autora  quando  estava  na  sala  de  parto,  com  dilatação  de  10              

cm,  com  boa  evolução,  viu  a  médica  com  uma  tesoura  para  cortar  sua  vagina,  e                 

mesmo  dizendo  que  não  precisava,  a  profissional  respondeu  brava  que  precisa  sim,              

a   fim   de   auxiliar   a   saída   do   bebê   e,   cortou,   sem   nenhuma   anestesia.     
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3.4  DEMORA  INJUSTIFICADA  NO  ATENDIMENTO/  PARA  REALIZAÇÃO  DO          
PARTO   

  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   

Denota-se  do  prontuário  médico  nas  fls.  xx  a  descrição  de            

“episiotomia  de  alívio”,  não  havendo  quaisquer  outras  justificativas  para  sua            

realização.   

Tal  procedimento  foi  realizado  de  rotina,  sem  indicação  clínica           

baseada  em  evidências  científicas,  configurando  dano  físico  na  autora  pela  prática             

de  violência  obstétrica,  conforme  expressa  o  art.  2.º,  XI,  da  Lei  estadual  4848/2019  “                

realizar  a  episiotomia  ou  episiorrafia  de  rotina,   sem  indicação  clínica,  sem             

analgesia  efetiva ,  ou  sem  uso  de  instrumental  adequado,  ainda  que  autorizado             

pela   mulher”.     

Também  há  diversas  normativas  no  âmbito  do  Ministério  da           

Saúde  que  condenam  a  prática,  como  por  exemplo  a  Portaria  n.  353/  2017,  que                

define   as   Diretrizes   Nacionais   de   Assistência   ao   Parto   Normal:   

141   Não  realizar  episiotomia  de  rotina  durante  o  parto  vaginal            
espontâneo.   
142  Se  uma  episiotomia  for  realizada,   a  sua  indicação  deve  ser             
justificada ,  recomendando-se  a  médio-lateral  originando  na  fúrcula         
vaginal  e  direcionada  para  o  lado  direito,  com  um  ângulo  do  eixo              
vertical   entre   45   e   60   graus.   
143  Assegurar  analgesia  efetiva  antes  da  realização  de  uma           
episiotomia.   

  

Também  verifica-se  a  violação  ao  dever  de  informação,  tendo           

em  vista  que  a  autora  teve  seu  direito  à  informação  e  ao  consentimento  livre  e                 

esclarecido   desrespeitado   (continuar   citando   as   normas...).   
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➔ Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e  Nascimento  instituído  pela           

Portaria   n.   569,   de   1   de   junho   de   2000,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

Art.  2º  Estabelecer  os  seguintes  princípios  e  diretrizes  para  a            
estruturação  do  Programa  de  Humanização  no  Pré-Natal  e          
Nascimento:     
d  -   toda  gestante  tem  direito  à  assistência  ao  parto  e  ao  puerpério  e                
que  esta  seja  realizada  de  forma   humanizada  e  segura ,  de  acordo             
com  os  princípios  gerais  e  condições  estabelecidas  no  Anexo  II  desta             
Portaria;     
e  -   todo  recém-nascido  tem  direito  à  assistência  neonatal  de  forma             
humanizada   e   segura;   

  
ANEXO   II   
PRINCÍPIOS  GERAIS  E  CONDIÇÕES  PARA  A  ADEQUADA         
ASSISTÊNCIA   AO   PARTO   
Para  a  adequada  assistência  à  mulher  e  ao  recém-nascido  no            
momento  do  parto,  todas  as  Unidades  Integrantes  do  SUS  têm  como             
responsabilidades:   
1.    atender   a   todas   as   gestantes   que   as   procurem ;     
2.   garantir  a  internação  de  todas  as  gestantes  atendidas  e  que  dela              
necessitem ;     
4.  transferir  a  gestante  e  ou  o  neonato  em  transporte  adequado,             
mediante   vaga   assegurada   em   outra   unidade,   quando   necessário;     
9.   garantir   a   realização   das   seguintes   atividades:   
● assistir   as   parturientes   em   trabalho   de   parto;   

  
  
➔ Resolução   nº   36,   de    3   de   junho   de   2008,   Ministério   da   Saúde:   

  
9.5   Na   recepção   à   mulher,   o   serviço   deve   garantir:  
9.5.3  avaliação  inicial  imediata  da  saúde  materna  e  fetal,  para  definir             
atendimento   prioritário;     
9.5.4  avaliação  do  risco  gestacional  e  definição  do  nível  de  assistência             
necessário   na   consulta   inicial;     
9.5.5  permanência  da  parturiente,  quando  necessária,  em  ambiente          
para   observação   e   reavaliação;   
9.5.6  transferência  da  mulher,  em  caso  de  necessidade,  realizada  após            
assegurar  a  existência  de  vaga  no  serviço  de  referência,  em  transporte             
adequado  às  necessidades  e  às  condições  estabelecidas  na  Portaria           
GM/MS   n.   2.048,   de   05   de   novembro   de   2002.   
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➔ Lei   Estadual   nº   4848/2019:   

Art.   2.º   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:     
IV  –  preterir  ou  ignorar  queixas  e  solicitações  feitas  pela  mulher             
atendida  durante  o  ciclo  gravídico-puerperal,  referentes  ao  cuidado  e           
à   manutenção   de   suas   necessidades   humanas   básicas;     
VI  –   recusar,  impedir  ou  retardar  o  atendimento  de  saúde  oportuno             
e  eficaz  à  mulher,  em  qualquer  fase  do  ciclo  gravídico-puerperal,            
inclusive  em  abortamento,  desconsiderando  a  necessidade  de         
urgência   da   assistência   à   mulher   nesses   casos;     
XIV  –  após  o  trabalho  de  parto,  demorar  injustificadamente  para            
acomodar   a   mulher   no   quarto   ou   leito;     

  
  

Exemplo   de   tópico:   
  

Ao  chegar  na  Maternidade,  às  09:30  da  manhã  do  dia           

15/07/2020,  a  autora  foi  avaliada  pelos  médicos  e  constatando  que  a  mesma  estava               

apenas  com  03  cm  de  dilatação,  disseram  para  retornar  a  sua  residência  a  fim  de                 

esperar   aumentar   a   sua   dilatação.   

Ocorre  que  como  estava  sentindo  fortes  dores  que          

aumentavam  gradativamente,  uma  enfermeira,  ao  ver  o  seu  estado,  solicitou  a  sua              

internação   imediatamente.     

As  horas  se  passaram,  adentrando  no  dia  16  de  julho  de  2020  e               

a  requerente  sempre  tinha  as  mesmas  informações  que  era  normal  as  dores  que               

estava   sentindo,   mas   como   a   dilatação   ainda   estava   em   03   cm,   era   para   aguardar.     

Quando  chegou  às  04:30  da  manhã,  não  aguentando  mais  as            

mesmas  informações  e  vendo  o  sofrimento  da  esposa,  o  requerente,  tentou             

conversar  com  a  enfermeira  chefe,  perguntando  o  porquê  não  fariam  o  parto  via               

cesariana  e  a  mesma  respondeu  que  o  dia  já  estava  amanhecendo  e  que  os  médicos                 

plantonistas  não  iriam  realizar  tal  procedimento  uma  vez  que  iria  passar  do  seu               
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plantão,  e  com  essa  justificativa  a  enfermeira  deixou  registrado  no  livro  de              

ocorrência   para   que   o   médico   do   outro   plantão   fizesse   a   cirurgia.   

 Ao  chegar  às  08:00  horas  da  manhã,  resolveram  fazer  a             

cesariana.  Ocorre  que,  devido  ao  descaso  que  trataram  a  autora,  a  criança  nasceu               

com  problemas  respiratórios,  uma  vez  que  engoliu  muitas  secreções,  ficando            

internada   na   UTI.     

O  médico  explicou  ao  requerente  que  o  quadro  da  criança  era             

grave,  podendo  a  mesma  não  resistir  e  vir  a  falecer.  Caso  a  mesma  sobrevivesse,  a                 

mesma  teria  grandes  sequelas.  A  filha  dos  requerentes  sobreviveram,,  entretanto,            

como  constatou  o  médico,  a  mesma  ficou  com  grandes  sequelas  que  irão  lhe              

prejudicar  em  toda  a  sua  vida,  pois  a  mesma  não  anda,  tem  grande  dificuldade  em                 

se  comunicar  e  possui  o  quadro  de  epilepsia,  conforme  laudo  médico  em  anexo,               

devendo   diariamente   tomar   medicamentos   para   evitar   as   crises.   

Verifica-se  que  a  autora  foi  submetida  ao  parto  cesariano  após            

várias  horas  de  espera,  na  qual  pelo  estado  que  nasceu  sua  filha,  tinha  ocorrido  a                 

parada  de  progressão  na  dilatação  o  que  não  foi  observada  a  tempo  pela  equipe                

médica,  pois  se  tivessem  realizado  a  devida  assistência  com  o  procedimento             

cirúrgico   no   momento   certo,   teria-se   evitado   os   danos   na   criança.     

Verifica-se  a  ocorrência  de  violência  obstétrica  em  razão  do           

retardo  no  atendimento  eficaz  prestado  à  autora  conforme  disposto  no  art.  2.º  da               

lei   estadual   n.   4.848/2019:   

Art.   2.º   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:     
VI  –   recusar,  impedir  ou  retardar  o  atendimento  de  saúde  oportuno             
e  eficaz  à  mulher,  em  qualquer  fase  do  ciclo  gravídico-puerperal,            
inclusive  em  abortamento,  desconsiderando  a  necessidade  de         
urgência   da   assistência   à   mulher   nesses   casos;     
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3.5  VIOLAÇÃO  DO  DIREITO  À  AUTONOMIA  DA  MULHER:  DEVER  DE            
INFORMAÇÃO  COMO  DIREITO  AUTÔNOMO  DE  INDENIZAÇÃO.        
CONSENTIMENTO   INFORMADO   E   ESCOLHA   ESCLARECIDA   

  
  

  

➢ Direito  Médico.  Eduardo  Dantas.  4  ed.  Salvador:  Editora  JusPodivm,  2019,            
capítulo  III,  Diferenças  entre  o  consentimento  informado  e  a  escolha            
esclarecida,  como  excludentes  de  responsabilidade  civil  na  relação  médico  x            
paciente.   Irvin   Yalom 4 :   

4  Texto  completo  compartilhado  em  pdf  na  pasta  “Normas  sobre  violência  obstétrica”  ->  “Direito  à                 
informação”   (google   drive)   

Inclusive  a  Portaria  nº  569/2000  do  Ministério  da  Saúde  que            

instituiu  o  Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e  Nascimento  estabelece  como             

princípios  que  toda  gestante  tem  direito  a  uma  assistência  ao  parto  e  que  seja  de                 

forma   humanizada   e   segura.   

  

Obrigação/Dever   de   informação:     

direito   ao   consentimento   informado   +   direito   à   escolha   esclarecida     

=   

  exercício   pleno   do   direito   de   autonomia.     

➢ O  consentimento  meramente  formal  do  paciente  não  basta:  ler  e  assinar  uma              
folha   de   papel.     

➢ A  prestação  efetiva  da  obrigação  de  informar  não  pode  ser  confundida  com              
o  consentimento  informado.  É  necessário  ainda  que  seja  observada  a  escolha             
esclarecida.  Este  é  elemento  para  se  atingir  em  sua  completude  o  dever  de               
informação.     
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Duas  considerações  de  caráter  legislativo  necessitam  ser  feitas:  a  primeira  é  de  ordem               

constitucional.  A  Constituição  Federal  abriga,  em  seu  artigo  5º,  XIV,  ao  tratar  dos              

direitos  individuais  e  coletivos,  preceito  no  qual  textualmente  menciona  que  “  é              

assegurado   a   todos   o   acesso   à   informação”.     

Sob  o  ponto  de  vista  infraconstitucional,  a  Lei  8.080/90,  de  19  de  setembro  de  1990,  ao                  

dispor  sobre  as  condições  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  assegura              

em  seu  artigo  7º,  V,  o  “direito  à  informação,  às  pessoas  assistidas,  sobre  sua  saúde”.                 

O  §  3º  do  mesmo  dispositivo  define  ainda  como  diretriz  do  Sistema  Único  de  Saúde                 

(SUS)  a  “preservação  da  autonomia  das  pessoas  na  defesa  de  sua  integridade  física  e                

moral”.     

Importante  destacar  que  o  simples  ato  de  ler  e  assinar  um  papel,  um  documento,  não                 

é  suficiente  para  a  desoneração  do  ônus  de  informar  adequadamente  (ainda  que  a               

assinatura  de  um  documento  seja  importante  para  a  comprovação  da  conduta             

diligente).     

[...]  o  consentimento  informado  não  pode  se  confundir  com  a  efetiva  prestação  da               

obrigação   de   informar,   visto   ser   apenas   parte   desta.     

  

Ao  paciente,  é  necessário  estar  de  posse  de  todos  os  elementos  possíveis  a  sua                

compreensão,  para  que-  aí  sim-  possa  exercer  a  faculdade  de  consentir  com  o               

tratamento  ou  intervenção  proposta,  escolher  outra  que  o  assiste,  ou  mesmo             

recusar-se  a  se  tratar.  A  este  procedimento,  que  engloba  o  consentimento  informado              

sem   com   ele   se   confundir   se   atribui   o   nome   de    escolha   esclarecida .   

  

Confundem-no  [  o  consentimento  informado],  entretanto,  com  a  escolha  esclarecida-            

esta  sim-  elemento  necessário  para  se  atingir  em  sua  completude  o  dever  de               

informação.  O  paciente  precisa  efetivamente  compreender  a  informação  que  lhe  foi             



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

transmitida,  e  não  simplesmente  recebê-la  sem  qualquer  tipo  de  absorção,  uma  vez              

que  em  assim  procedendo,   poderia  até  consentir  com  o  tratamento  proposto,  mas              

não  exerceria  o  seu  direito  de  escolha  livre  e  esclarecida .  Teria,  portanto,              

prejudicado   o   seu   direito   à   autonomia .   Nesse   caso,   seria   uma   escolha   viciada.   

  

Desta  forma,  o  ato  de  consentir  não  significa  uma  liberação  automática  das              

responsabilidades  profissionais  quanto  ao  dever  de  informação,  como  se  poderia            

pressupor,   uma   vez   que   ainda   responderia   o   médico   pela    incompleta   informação .     

  

[...]  Este  também  é  o  entendimento  moderno  dos  tribunais  brasileiros,            

consubstanciado   no   seguinte   exemplo:   

Responsabilidade  civil.  Médico.  Consentimento  informado.  A        
despreocupação  do  facultativo  em  obter  do  paciente  seu          
consentimento  informado  pode  significar-  nos  casos  mais  graves-          
negligência  no  exercício  profissional.  As  exigências  do  princípio  do           
consentimento  informado  devem  ser  atendidas  com  maior  zelo  na           
medida  em  que  aumenta  o  risco,  ou  o  dano.  Recurso  conhecido.  (STJ,              
REsp.  n.  436.827/SP  [2002/0025859-5].  Rel.  Min.  Ruy  Rosado  de           
Aguiar).   

  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal  aprovada  pela  Portaria            

n.   353,   de   14   de   fevereiro   de   2017,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

6.2   Cuidados   gerais   durante   o   trabalho   de   parto     
Informações   e   comunicação     
12  Mulheres  em  trabalho  de  parto  devem  ser  tratadas  com  respeito,             
ter  acesso  às  informações  baseadas  em  evidências  e  serem  incluídas           
na  tomada  de  decisões.  Para  isso,  os  profissionais  que  as  atendem            
deverão  estabelecer  uma  relação  de  confiança  com  as  mesmas,           
perguntando-lhes  sobre  seus  desejos  e  expectativas.  Devem  estar          
conscientes  da  importância  de  sua  atitude,  do  tom  de  voz  e  das              
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próprias  palavras  usadas,  bem  como  a  forma  como  os  cuidados  são             
prestados.     
13  Para  estabelecer  comunicação  com  a  mulher  os  profissionais           
devem:    
-  cumprimentar  a  mulher  com  um  sorriso  e  uma  boa  acolhida,  se              
apresentar  e  explicar  qual  o  seu  papel  nos  cuidados  e  indagar  sobre              
as   suas   necessidades,   incluindo   como   gostaria   de   ser   chamada;   
 -  manter  uma  abordagem  calma  e  confiante,  demonstrando  à  ela  que              

tudo   está   indo   bem;     
-  bater  na  porta  do  quarto  ou  enfermaria  e  esperar  antes  de  entrar,               
respeitando  aquele  local  como  espaço  pessoal  da  mulher  e  orientar            
outras   pessoas   a   fazerem   o   mesmo;   
 -  perguntar  à  mulher  como  ela  está  se  sentindo  e  se  alguma  coisa  em                 

particular   a   preocupa;   
 -   se  a  mulher  tem  um  plano  de  parto  escrito,  ler  e  discutir  com  ela,                  

levando-se  em  consideração  as  condições  para  a  sua  implementação           
tais  como  a  organização  do  local  de  assistência,  limitações  (físicas,            
recursos)  relativas  à  unidade  e  a  disponibilidade  de  certos  métodos            
e   técnicas;     
-  verificar  se  a  mulher  tem  dificuldades  para  se  comunicar  da  forma              
proposta,  se  possui  deficiência  auditiva,  visual  ou  intelectual;          
perguntar  qual  língua  brasileira  (português  ou  libras)  prefere  utilizar           
ou,  ainda,  para  o  caso  de  mulheres  estrangeiras  ou  indígenas  verificar             
se   compreendem   português;   
 -  avaliar  o  que  a  mulher  sabe  sobre  estratégias  de  alívio  da  dor  e                 

oferecer  informações  balanceadas  para  encontrar  quais  abordagens         
são   mais   aceitáveis   para   ela;     
-   encorajar   a   mulher   a   adaptar   o   ambiente   às   suas   necessidades;     
-   solicitar  permissão  à  mulher  antes  de  qualquer  procedimento  e            
observações,   focando   nela   e   não   na   tecnologia   ou   documentação;   

 -  mostrar  à  mulher  e  aos  seus  acompanhantes  como  ajudar  e              
assegurar-lhe  que  ela  o  pode  fazer  em  qualquer  momento  e  quantas             
vezes   quiser.   Quando   sair   do   quarto,   avisar   quando   vai   retornar;     
-  envolver  a  mulher  na  transferência  de  cuidados  para  outro            
profissional,  tanto  quando  solicitar  opinião  adicional  ou  no  final  de            
um   plantão.     
14  Durante  o  pré-natal  informar  as  mulheres  sobre  os  seguintes            
assuntos:   
 -  riscos  e  benefícios  das  diversas  práticas  e  intervenções  durante  o              

trabalho  de  parto  e  parto  ( uso  de  ocitocina,  jejum,  episiotomia,            
analgesia   farmacológica,   etc .);   
 -  a  necessidade  de  escolha  de  um  acompanhante  pela  mulher  para  o               

apoio  durante  o  parto.  Este  acompanhante  deve  receber  as           
informações   importantes   no   mesmo   momento   que   a   mulher;     
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-  estratégias  de  controle  da  dor  e  métodos  disponíveis  na  unidade,             
descrevendo  os  riscos  e  benefícios  de  cada  método  (farmacológicos  e            
não   farmacológicos);   
 -  organização  e  indicadores  assistenciais  do  local  de  atenção  ao  parto,              

limitações  (física,  recursos  disponíveis)  relativos  à  unidade,  bem          
como   disponibilidade   de   certos   métodos   e   técnicas;     
-  os  diferentes  estágios  do  parto  e  as  práticas  utilizadas  pela  equipe              
para   auxiliar   as   mulheres   em   escolhas   bem   informadas.   

  
Estratégias  e  métodos  não  farmacológicos  de  alívio  da  dor  no            
trabalho   de   parto   
29  Se  uma  mulher  escolher  técnicas  de  massagem  durante  o  trabalho             
de  parto  que  tenham  sido  ensinadas  aos  seus  acompanhantes,   ela            
deve   ser   apoiada   em   sua   escolha.     
30  Se  uma  mulher  escolher  técnicas  de  relaxamento  no  trabalho  de             
parto,    sua   escolha   deve   ser   apoiada.     
33  A  acupuntura  pode  ser  oferecida  às  mulheres  que  desejarem  usar             
essa  técnica  durante  o  trabalho  de  parto,  se  houver  profissional            
habilitado   e   disponível   para   tal.   

 34  Apoiar  que  sejam  tocadas  as  músicas  de  escolha  da  mulher              
durante   o   trabalho   de   parto.     
35  A  hipnose  pode  ser  oferecida  às  mulheres  que  desejarem  usar  essa              
técnica  durante  o  trabalho  de  parto,  se  houver  profissional  habilitado            
para   tal.     
36  Por  se  tratar  de  intervenções  não  invasivas  e  sem  descrição  de              
efeitos  colaterais,   não  se  deve  coibir  as  mulheres  que  desejarem  usar             
audio-analgesia   e   aromaterapia   durante   o   trabalho   de   parto.     

  
104  Diante  da  suspeita  de  falha  de  progresso  no  primeiro  estágio  do              
trabalho  de  parto,  considerar  a  realização  de  amniotomia  se  as            
membranas  estiverem  íntegras.   Explicar  o  procedimento  e  avisar  que           
o  mesmo  irá  diminuir  o  trabalho  de  parto  por  cerca  de  1  hora  e  pode                 
aumentar   a   intensidade   e   dor   das   contrações.   

  
  
➔   Lei   estadual   4.749/2019:     

  
Art.  2º  Para  os  efeitos  desta  Lei,  considera-se  parto  humanizado,  ou             
assistência   humanizada   ao   parto,   o   atendimento   que:     
III  -  garantir  à  gestante   o  direito  de  optar  por  procedimentos  eletivos              
que,  resguardada  a  segurança  do  parto,  propiciem-lhe  maior  conforto           
e   bem-estar,   incluindo   procedimentos   médicos   para   alívio   da   dor.   
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Art.  3º  São  princípios  do  parto  humanizado  ou  da  assistência            
humanizada   durante   o   parto:   
V  -  o   fornecimento  de  informação  à  gestante  ou  parturiente,  assim             
como  ao  pai  e/ou  acompanhante  sempre  que  possível,  dos  métodos  e             
procedimentos   eletivos.   
Art.  8º  Toda  gestante  atendida  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  no               
Estado,  nos  hospitais  públicos  e  conveniados,   terá   direito  a  ser            
informada,  de  forma  clara,  precisa  e  objetiva ,  sobre  todas  as  rotinas             
e  procedimentos  eletivos  de  assistência  ao  parto,  assim  como  as            
implicações  de  cada  um  deles  para  o  bem-estar  físico  e  emocional             
da   gestante   e   do   recém-nascido.     

➔ Lei   estadual   4848/2019:   

Art.   2.º   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:     
  

V  –  induzir  a  mulher  a  aceitar  uma  cirurgia  cesariana  sem  que  seja               
necessária,  apresentando  riscos  imaginários,  hipotéticos  e  não         
comprovados,  e   ocultando  os  devidos  esclarecimentos   quanto  aos          
riscos  à  vida  e  à  saúde  da  mulher  e  do  bebê,  inerentes  ao               
procedimento   cirúrgico;     

VIII  –  impedir  a  mulher  de  se  comunicar  com  pessoas  externas,             
privando-a  da  liberdade  de  telefonar  e  caminhar,  conversar  ou           
receber   visitas   quando   suas   condições   clínicas   permitirem;   

IX  –  deixar  de  aplicar  analgesia  ou  anestesia  de  parto  para  alívio  da               
dor,   quando  a  parturiente  assim  a  requerer  e  as  condições  clínicas             
permitirem;  

XII  –  fazer  qualquer  procedimento   sem,  previamente,  pedir          
permissão  ou  explicar,  com  palavras  simples,  a  necessidade  do  que            
está   sendo   oferecido   ou   recomendado;   

XIII  –  amarrar  as  pernas  da  mulher  durante  o  período  expulsivo,            
mantendo-a  em  confinamento  simbólico  na  posição  horizontal,         
ginecológica  ou  litotômica,  ou  de  qualquer  forma   impedir  que  ela  se             
posicione   livremente ,   inclusive   verticalmente;   
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➔ Resolução  n.  1/2016  Conselho  Federal  de  Medicina  (CFM)  que  dispõe  sobre             
o  processo  de  obtenção  de  consentimento  livre  e  esclarecido  na  assistência             
médica:   

obs:  nesta  Resolução  são  apresentadas  algumas  recomendações  para  servirem  de            

guia  aos  médicos  na  obtenção  do  consentimento  livre  e  esclarecido  dos  seus              

pacientes.    Deve   ser   lido   por   inteiro ,   cabendo   agora   destacar   os   seguintes   pontos:   

1.   INTRODUÇÃO     

Sob  o  prisma  ético-jurídico,  a  dignidade  humana  é  a  autonomia  do             
ser  humano,  vale  dizer,  consiste  na  liberdade  intrínseca,  própria  da            
natureza  da  pessoa,  que  é  dotada  de  razão,  de  poder  decidir             
livremente  e  por  si  mesma  (livre  arbítrio)  sobre  assuntos  que  lhe             
digam  respeito,  sobretudo  sobre  sua  intimidade  e  privacidade.  O           
indivíduo  é  conformador  de  si  próprio  e  de  sua  vida,  segundo  seu              
próprio   projeto   espiritual.   [...]   

Na  área  da  saúde,  a  dignidade  do  ser  humano,  entre  outros             
princípios,  encontra  efetividade  no  esclarecimento ,  por  parte  do          
médico,  dos  procedimentos  a  que  a  pessoa  se  sujeitará,  aos  quais  a              
pessoa  deve  dar  seu  consentimento,  livre  de  qualquer  influência  ou            
vício.  É  o  que  se  convencionou  denominar  consentimento  livre  e            
esclarecido.   

4.  O  QUE  É  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO?  O           
consentimento  livre  e  esclarecido   consiste  no  ato  de  decisão ,           
concordância  e  aprovação  do  paciente  ou  de  seu  representante  legal,            
após  a  necessária  informação  e  explicações ,  sob  a  responsabilidade           
do  médico,  a  respeito  dos  procedimentos  diagnósticos  ou          
terapêuticos  que  lhe  são  indicados.  Em  situações  normais,  somente           
após  devidamente  esclarecido  o  paciente   poderá  manifestar  sua          
anuência ,  ou  não,   decidindo  por  si,  de  forma  autônoma  e  livre  de              
influência  ou  de  qualquer  intervenção  de  elementos  de  erro,           
simulação,  coação,  fraude,  mentira,  astúcia  ou  outra  forma  de           
restrição .  As  informações  e  os  esclarecimentos  dados  pelo  médico           
têm  de   ser  substancialmente  adequados,  ou  seja,  em  quantidade  e            
qualidade  suficientes  para  que  o  paciente  possa  tomar  sua  decisão,            
ciente  do  que  ocorre  e  das  consequências  que  dela  possam  decorrer.             
O  paciente  deve  ter  condições  de  confrontar  as  informações  e  os             
esclarecimentos  recebidos  com  seus  valores,  projetos,  crenças  e          
experiências,  para  poder  decidir  e  comunicar  essa  decisão,  de           
maneira  coerente  e  justificada  O  paciente  pode  retirar  seu           
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consentimento  a  qualquer  tempo,  sem  que  daí  resulte  a  ele  qualquer             
desvantagem  ou  prejuízo,  exceto  se  a  retirada  do  consentimento,           
quando  já  iniciado  o  procedimento  médico,  implicar  possibilidade  de           
dano,   risco   ou   qualquer   tipo   de   prejuízo   ao   paciente.   

5.  FUNÇÃO  DO  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  O          
consentimento  livre  e  esclarecido,  direito  do  paciente  e  dever  do            
médico,  tem  tripla  função:  a)  Cumprir  o  papel  primordial  de            
respeitar  os  princípios  da  autonomia,  da  liberdade  de  escolha,  da            
dignidade  e  do  respeito  ao  paciente  e  da  igualdade ,  na  medida  em             
que,  previamente  a  qualquer  procedimento  diagnóstico  e/ou         
terapêutica  que  lhe  seja  indicado,  o  paciente  será  cientificado  do  que             
se  trata,  o  porquê  da  recomendação  ou  como  será  realizado.   A             
informação  deve  ser  suficiente,  clara,  ampla  e  esclarecedora,  de           
forma  que  o  paciente  tenha  condições  de  decidir  se  consentirá  ou             
não 5 ;  b)  Efetivar  estreita  relação  de  colaboração  e  de  participação            
entre  médico  e  paciente;  c)  Definir  os  parâmetros  de  atuação  do             
médico.   

➔ Código   de   ética   médica:   

É   vedado   ao   médico:     

Art.  22.  Deixar  de  obter  consentimento  do  paciente  ou  de  seu             
representante  legal  após  esclarecê-lo  sobre  o  procedimento  a  ser           
realizado,   salvo   em   caso   de   risco   iminente   de   morte.   

Art.  24.  Deixar  de  garantir  ao  paciente  o  exercício  do   direito  de              
decidir  livremente   sobre  sua  pessoa  ou  seu  bem-estar,  bem  como            
exercer   sua   autoridade   para   limitá-lo.   

É   vedado   ao   médico:     

Art.  31.  Desrespeitar  o  direito  do  paciente  ou  de  seu  representante             
legal  de   decidir  livremente  sobre  a  execução  de  práticas  diagnósticas            
ou   terapêuticas,   salvo   em   caso   de   iminente   risco   de   morte.   

Art.  34.   Deixar  de  informar  ao  paciente  o  diagnóstico,  o  prognóstico,             
os  riscos  e  os  objetivos  do  tratamento,  salvo  quando  a  comunicação             
direta  possa  lhe  provocar  dano,  devendo,  nesse  caso,  fazer  a            
comunicação   a   seu   representante   legal.   

  

5  Aqui   está   o   elemento   da   “escolha   esclarecida”   visto   anteriormente.   
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- Deveres   do   médico 6 :   

•  De  acordo  com  Aguiar  Dias  são  obrigações  implícitas  ao  contrato  médico:              

conselhos;  cuidados;   obtenção  de  consentimento ;  abstenção  de  abuso  ou  desvio  de             

poder;   dever   de   sigilo   (Da   Responsabilidade,   2006,   p.   337   e   seguintes).   

•  Já  Genival  Veloso  acrescenta  como  obrigações  de  conduta  do  médico:  vigilância;              

atualização   e,    dever   de   informação    (Direito   Médico,   2010,   p.   208   e   seguintes).   

- Consentimento   informado   

Consentimento  Informado  pode  ser  compreendido  como  um  direito  fundamental           

exteriorizado  por  meio  de  uma  declaração  de  vontade  negocial,  proferida  dentro  de              

um  processo  comunicativo  com  razoável  duração  no  tempo,  formado  entre  o  médico              

e  seu  paciente  (ou  representantes  legais),  de  maneira  que  o  primeiro  ofereça              

adequada  e  abrangente  informação  clínica  para  que  o  segundo,  sendo  capaz  de              

recebê-la  e  entendê-la,  possa,  voluntariamente,  decidir  dentro  dos  limites           

estabelecidos  pela  dignidade  da  pessoa  humana,  se  aceita  ou  recusa  o  tratamento              

colocado   à   sua   disposição,   bem   como   os   termos   da   intervenção.   

Para  o  correto  entendimento  do  consentimento  informado,  como  autêntico  direito           

fundamental,  é  preciso  decompor  seus  elementos  essenciais:  (1)  informação  e  (2)             

consentimento.   

Com  efeito,  o   elemento  informação  se  refere  à  revelação  e  compreensão  de  dados  e                

componentes  sobre  o  estado  clínico  do  paciente,  plano  de  tratamento,  entre  outras              

questões.     

6  todas   as   informações   expostas   a   partir   deste   ponto   foram   retiradas   do   curso   online   “Tópicos   atuais   
de   responsabilidade   civil   médica”   ministrado   pelo   dr.   Juliano   Ralo   Monteiro,   dia   02.10.20,   promovido   
pela   ESUDPAM   (google   drive)   
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Já  o   elemento  consentimento  refere-se  a  uma  decisão  e  a  anuência  voluntária  do               

indivíduo  capaz  para  se  submeter  a  um  procedimento  recomendado  pelo  seu  médico              

ou   equipe   médica.   

- Informação   médica:   

A  informação  na  área  médica  deve  ser  compreendida  como  o  conhecimento             

técnico-médico,  coletado  e  refletido  de  forma  científica  e/ou  empírica  pelo            

profissional,  que  deve  ser  transmitida  de  forma  simples,  clara  e  compreensível  ao              

paciente,  enquanto  vulnerável  na  relação,  para  que  este  tenha  ciência  da  questão  de               

saúde   que   lhe   aflige.     

•  No  plano  da  medicina,  a  informação  é  um  processo  contínuo  que  deve  ser                

transmitida  com  antecedência  suficiente  para  que  o  paciente  possa  ponderar  e             

absorver  os  riscos  e  benefícios  da  intervenção  em  seu  corpo.  Apesar  do  direito  à                

informação,  que   possui  assento  constitucional ,  não  ser  disciplinado  expressamente           

no  Código  Civil  Brasileiro,  em  nosso  sistema  jurídico,  a  informação  se  desenvolveu             

como  um   dever  lateral  decorrente  do  princípio  da  boa-fé  objetiva,  em  verdadeiro              

processo   colaborativo   entre   as   partes .   

  •   O   direito   à   informação   está   diretamente   relacionado   com   a   liberdade   de   escolha.   

- O   que   se   entende   por   consentimento?   

•  Após  o  cumprimento  do  dever  médico  de  confirmar  a  compreensão  do  paciente,               

surge  o  segundo  elemento  essencial  ao  consentimento  informado,  que  é  a  obtenção              

do   consentimento   em   si.   

Este  deve  ser  entendido  como  uma  declaração  de  vontade  emitida  no  processo  de               

comunicação  entre  o  médico  e  seu  paciente  (ou  representantes  legais),  de  maneira              
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que  este  último  seja  capaz  de  recebê-la  e  entendê-la  para  que  possa  voluntariamente               

decidir,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pela  dignidade  da  pessoa  humana,  se  aceita              

ou  recusa  o  tratamento  colocado  a  sua  disposição,  bem  como  os  limites  da               

intervenção.   

•  O  processo  informativo  deve  estar  baseado  em  diálogo  que  impõe  lealdade  e               

confiança  recíprocas  entre  médico  e  paciente.  Trata-se,  pois,  do  exercício  do  direito              

que  todos  têm  de  se  auto  determinarem  a  respeito  dos  cuidados  da  própria  saúde.                

Não  se  deve  confundir  o  consentimento  (para  aperfeiçoamento  do  contrato  médico),             

com  o  consentimento  informado,  que  se  trata  de  ato  legitimador  da  conduta  médica               

sobre  o  corpo  do  paciente.  Conforme  já  dito,  esse  contrato  aperfeiçoa-se  com  o               

consentimento  simples  do  paciente  em  se  submeter  à  opinião  médica.  Já  o              

consentimento  informado  é  figura  autônoma  à  relação  contratual,  intimamente           

ligada   à   autodeterminação   do   ser   humano.   

•  Dessa  forma  deverá  o  paciente  ser  capaz  de:  (1)  compreender  as  informações               

médicas,  riscos,  perspectivas  e  alternativas  de  tratamento,  (2)  processá-las  diante  de             

seus  valores  pessoais  adquiridos  ao  longo  das  experiências  vividas,  (3)  projetar  o              

impacto  que  a  intervenção  causará  em  sua  saúde  e  rotina  para  que,  por  fim,  possa  (4)                  

deliberar  livremente  e  isento  de  vícios  a  respeito  do  que  deseja  para  si,  emitindo  sua                 

declaração  para  os  destinatários  a  quem  se  dirige  e  modulando  os  efeitos  da               

intervenção.   

Exemplo   de   tópico:   

Gestante  assim  que  é  internada  na  maternidade,  em  trabalho           

de  parto,  assina  um  documento  “TERMO  DE  RESPONSABILIDADE  LIVRE  E            

ESCLARECIDO”,  na  qual  em  uma  das  cláusulas  está  expressa  a  concordância  para              

que   o   médico   realize   a    episiotomia.     
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Neste  caso,  em  primeiro  lugar,  pode-se  alegar  que  o  direito  à             

informação  foi  violado,  pois  não  ocorreu  nem  a  observância  do  elemento  do              

consentimento  informado  e  nem  o  da  escolha  esclarecida.  O  consentimento            

meramente   formal   da   paciente   não   basta   (ler   e   assinar   uma   folha   de   papel):     

Art.  2.º  da  lei  estadual   4848/2019.   Consideram-se  condutas          
ofensivas,   abusivas   e   violentas:     
parturiente  assim  a  requerer  e  as  condições  clínicas          
permitirem;  
X  –   realizar  a  episiotomia   ou  episiorrafia   quando  esta  não            
for  prévia  e  inequivocadamente  autorizada  pela  mulher,         
condicionada  a  validade  do  consentimento  à  prévia         
informação  a  respeito  do  procedimento,  seus  riscos  e          
consequências   fisiológicas,   temporárias   ou   permanentes ;   

Além  disso,  importa  também  ressaltar  que  ainda  que  o           

consentimento  tenha  sido  obtido,  o  ato  médico  só  estaria  legitimado  diante  da              

necessidade   do   procedimento,   baseada   em   evidências   científicas.     

O  próprio  Código  de  Ética  Médica  expressa  que  “É  vedado  ao             

médico:  Art.  14.  Praticar  ou  indicar  atos  médicos  desnecessários  ou  proibidos  pela             

legislação   vigente   no   País”.     

E   a   lei   estadual   4848/2019   também   dispõe   que:   

Art.  2.º  Consideram-se  condutas  ofensivas,  abusivas  e         
violentas:     
parturiente  assim  a  requerer  e  as  condições  clínicas          
permitirem;  

  
XI  –   realizar  a  episitomia  ou  episiorrafia   de  rotina ,   sem            
indicação  clínica ,  sem  analgesia  efetiva,  ou  sem  uso  de           
instrumental   adequado,    ainda   que   autorizado   pela   mulher ;   
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3.6  ADMINISTRAÇÃO  DE  OCITOCINA  DE  ROTINA/DE  FORMA         
INDISCRIMINADA   

  

  

Obs:  Assim,  deve-se  atentar  durante  a  análise  do  prontuário  se  há  esse  termo               

assinado  pela  gestante  para  que  se  possa  alegar   de  forma  autônoma  o  direito  à                

indenização   pela   falta/incompletude   do   dever   de   informação .     

Ex:  Pedindo  (i)  a  indenização  pela  violação  à  autonomia  da  mulher  pela  falha  no                

dever  de  informação  +  (ii)  a  indenização  pela  prática  de  violência  obstétrica  em               

razão   de   episiotomia   de   rotina/sem   indicação   clínica.     

Conceito:   a  ocitocina  sintética  é  um  método  farmacológico  muito  utilizado  na             
prática  médica  para  induzir  o  trabalho  de  parto,  de  forma  endovenosa,  mas              
acontece  que  esse  fármaco  pode  ser  utilizado  de  forma  inadequada  ou             
desnecessária  durante  a  assistência  à  parturiente  (gravidez  saudável),  e  em            
consequência   disso,   ocasionar   problemas   maternos   e   fetais.   

  
Não  deve  ser  administrada  como  prática  rotineira,  sem  qualquer  indicação  clínica  e              
sem   estar   baseada   em   evidências   científicas.   

  
A  justificação  da  administração  de  ocitocina  deverá  ser  averbada  ao  prontuário             
médico.   

  
Deve   ser   aplicado   na   dosagem   correta   e   sob   monitoração.     

  
obs  1:  o  medicamento  misoprostol  também  é  utilizado  para  acelerar  o  trabalho  de               
parto  sendo  aplicado  intravaginal.  Os  apontamentos  feitos  anteriormente  também           
se   aplicam   quando   este   for   ministrado.     

  
obs  2:  também  pode  ser  constatada  a  violação  ao  dever  de  informação,  por  não  ter                 
sido  prestado  os  esclarecimentos  de  forma  clara,  precisa  e  objetiva  sobre  tal              
administração    à   parturiente   (vide   ponto   3.5).   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

  
➔ OMS   (1996),   Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento:   

  
CATEGORIA  B  -  PRÁTICAS  CLARAMENTE  PREJUDICIAIS  OU         
INEFICAZES   E   QUE   DEVEM   SER   ELIMINADAS:   
•  Administração  de  ocitócitos  em  qualquer  momento  antes  do  parto            
de   um   modo   que   não   permite   controlar   seus   efeitos   

  
CATEGORIA  C  -PRÁTICAS  SEM  EVIDÊNCIAS  SUFICIENTES        
PARA  APOIAR  UMA  RECOMENDAÇÃO  CLARA  E  QUE  DEVEM          
SER  UTILIZADAS  COM  CAUTELA  ATÉ  QUE  MAIS  PESQUISAS          
ESCLAREÇAM   A   QUESTÃO:   
•  Uso  rotineiro  de  ocitocina  de  rotina ,  tração  controlada  do  cordão,             
ou   sua   combinação   durante   o   3º   estágio   do   trabalho   de   parto   

  
➔ Projeto  Apice  On  -  Aprimoramento  e  Inovação  no  Cuidado  e  Ensino  em              

Obstetrícia   e   Neonatologia   de   iniciativa   do   Ministério   da   Saúde:   
  

RESULTADOS   ESPERADOS     
No   campo   da   qualificação   da   Atenção:     
Abolição  de  prática  rotineira  como  venóclise  no  trabalho  de  parto,            
amniotomia,   ocitocina  no  1º  e  2º  estágios  do  parto ,  episiotomia,            
aspiração   de   vias   aéreas   e   gástrica   do   RN;   

  
➔ Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,  FEBRASGO,         

2001-Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   
  

ASSISTÊNCIA   À   DEQUITAÇÃO     
Nesse  estágio  ocorre  a  separação  e  expulsão  da  placenta  (dequitação).            
Os  principais  riscos  maternos  são  a  hemorragia  durante  ou  após  essa             
separação   e   a   retenção   de   restos   placentários.   
1   –   Uso   profilático   de   ocitócicos     
A  administração  profilática  de  ocitocina  é  usada  em  vários  momentos            
durante  o  terceiro  período  do  parto.  Mais  freqüentemente  é  aplicada            
por  via  intramuscular,  na  dose  de  10Ul,  imediatamente  após  o            
desprendimento  do  ombro  anterior,  ou  após  o  nascimento  da  criança.            
As  drogas  mais  empregadas  são  a  ocitocina  e  derivados  do  ergot,             
como  a  ergotamina,  ou  uma  combinação  de  ambos,  a  sintometrina.            
Tanto  a  ocitocina  como  os  derivados  do  ergot  diminuem  a  perda             
sangüínea  pósparto,  mas  o  efeito  do  ergot  parece  ser  um  pouco             
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menor.  Não  está  bem  clara  a  ação  dessas  drogas  sobre  a  retenção  dos               
restos  placentários,  embora  alguns  resultados  sugiram  que   a          
administração   rotineira   de   ocitocina   possa   aumentar   esse   risco.     
[...]   

  
3   –   Comparação   entre   manejo   ativo   e   expectante   
 Os  efeitos  combinados  do  uso  de  ocitócicos  e  tração  controlada  do              

cordão  são  condensados,  algumas  vezes,  no  termo  "manejo  ativo  do            
terceiro  estágio",  em  contraste  com  o  manejo  expectante  ou           
fisiológico.  Entretanto,  esse  termo  também  pode  indicar  combinações          
de  diferentes  intervenções  com  diferentes  resultados.  Daí  a          
dificuldade  de  se  avaliar  os  vários  resultados  e  definir  a  melhor             
estratégia  entre  manejo  ativo  e  conduta  conservadora  na  dequitação           
placentária.   

  
Na  literatura  em  geral,  o  manejo  ativo  tem  melhores  resultados            
quando  se  avaliam  intensidade  de  hemorragia  pós-parto  e  níveis  de            
hemoglobina  no  puerpério.  Mas,  são  mais  comuns  vômitos,  náuseas  e            
hipertensão,  provavelmente  causados  pelo  uso  de  ergotamina.         
Existem  fundamentos  para  sérias  dúvidas  sobre  o  uso  profilático  de            
ergometrina  ou  de  uma  combinação  de  ocitocina  e  ergometrina           
(sintometrina)  como  procedimentos  de  rotina  na  assistência  à          
dequitação.  Como  conclusão,  a  administração  de  ocitocina  na          
assistência  à  dequitação  e  a  tração  controlada  do  cordão  podem            
apresentar  vantagens  em  indicações  precisas  -  mulheres  com  risco           
para  hemorragia  pós-parto  e  aquelas  portadoras  de  anemia  .  severa.            
A  despeito  das  orientações  anteriores  da  OMS  (1990  e  1994),  a             
recomendação  do  manejo  ativo  do  terceiro  período  ,  como  prática  de             
rotina  no  parto  de  baixo  risco,  parece  ser  prematura  e  depende  de              
estudos   mais   específicos   (OMS,   1996).   

  
3.   Cardiopatias   
As  Diretrizes  em  Cardiologia  para  o  atendimento  da  gestante  com            
cardiopatia   recomendam:   
•  acompanhamento  das  perdas  sanguíneas  e   ocitocina  com  cautela ,           
em   infusão   contínua.   

  
2.   Métodos   farmacológicos   
 O  mais  conhecido  e  utilizado  método  de  preparo  cervical  é  a  infusão               

endovenosa  de  ocitocina.  Desde  o  início  de  sua  utilização  para  a             
indução  da  contratilidade  uterina,  tem  sido  também  usada  para  o            
amadurecimento  cervical,  embora  se  conheça,  há  muito,  sua  limitada           
efetividade  para  este  fim.  Está  associada  à  necessidade  de  um  tempo             
prolongado  de  preparo,  de  altas  doses  e  a  taxas  elevadas  de  cesárea              
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por  falha  de  indução.   Devido  a  estas  limitações,  sua  utilização  para             
o  preparo  cervical  foi  praticamente  abandonada .  São  necessárias,          
quando  não  se  dispõem  de  outros  métodos  mais  efetivos,  três  a             
quatro  repetidas  sessões  diárias,  o  que  é  cansativo  para  a  mulher  e  a               
equipe  de  saúde,  sem  contar  com  a  ocupação  extra  de  leitos  na              
unidade   obstétrica.     

  
INDUÇÃO   SERIADA   
Na  situação  de  colo  uterino  desfavorável  e  indicação  para  interrupção            
da  gestação,  pode-se  recorrer  à  indução  seriada,  com  ou  sem  preparo             
cervical  prévio.  Este  método  consiste  na  realização  de  sessões  de            
indução,  durante  10  a  12  horas  diárias,  seguidas  por  períodos            
noturnos  de  repouso.  As  sessões  são  convencionalmente  realizadas          
por  até  três  dias  consecutivos,  utilizando  infusão  endovenosa  de          
ocitocina,  preferentemente  com  bomba  de  infusão.   É  indispensável          
esclarecer  a  mulher  antes  do  procedimento  e  que  ela  esteja  de             
acordo.   Pelo  menos  até  o  momento  que  se  inicie  a  fase  ativa  do               
trabalho  de  parto,  deve-se  estimular  a  alimentação  e  deambulação  da            
gestante.  Embora  não  existam  estudos  sistematizados  com  o  método,           
este  tem  sido  tradicionalmente  utilizado  por  serviços  de  Obstetrícia           
no  Brasil,  sobretudo  antes  da  disponibilidade  dos  novos  agentes           
preparadores   da   maturidade   cervical.   

  
As  contra-indicações  formais  à  indução  do  trabalho  de  parto  em            
princípio  não  diferem  daquelas  para  o  parto  vaginal  espontâneo.  As            
principais   são:     
•   sofrimento   fetal   confirmado;     
•   cicatriz   uterina   corporal;     
•   cicatriz   uterina   segmentar   de   repetição;     
•   apresentação   fetal   anômala;     
•   obstrução   do   canal   de   parto;     
•   situações   de   urgência;     
e   •   placenta   prévia.     

  
Existem  ainda  algumas  condições  consideradas  de  maior  risco  à           
indução  do  trabalho  de  parto  e  que  se  constituem  em            
contra-indicações   relativas   à   indução:   
  •   gestação   múltipla;     
•   polidrâmnio;     
•   cardiopatia   materna;     
•   grande   multiparidade;   e     
•   hipertensão   arterial   grave.   
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ASSISTÊNCIA  À  MULHER  COM  ABORTAMENTO  E  NO         
PÓS-ABORTO   

  
3.   Abortamento   Inevitável   e   Incompleto   
Em  gestações  acima  de  12  semanas,  com  concepto  na  cavidade            
uterina,  recomenda-se  a  infusão  de  ocitocina  para  promover  sua           
expulsão  ou  a  colocação  do  misoprostol  no  fundo  de  saco  vaginal,  na              
dose  de  200  mcg  a  cada  6  horas.  Após  expulsão,  deve-se  realizar  a               
curetagem   uterina.   

  
4.   Abortamento   Retido   
Quando  a  gestação  tem  mais  de  12  semanas,  é  necessário  promover  a              
dilatação  cervical  e  expulsão  do  produto  conceptual.  Para  tanto,           
utilizase  o  misoprostol  vaginal  na  dose  de  200  mcg  a  cada  6  horas,  ou                
infusão  endovenosa  de  ocitocina,  com  5  ampolas  de  5  unidades,            
iniciando   o   gotejamento   com   8   gotas   por   minuto.   

  
5.   Abortamento   Infectado   
A  escolha  dos  antibióticos  deve  ser  feita  com  a  Comissão  de  Controle              
de  Infecção  Hospitalar.  No  caso  do  colo  encontrar-se  fechado,  deve-se            
proceder  sua  abertura  com  a  utilização  do  misoprostol  ou  do            
ocitocina,   nas   doses   recomendadas   para   o   abortamento   retido.   

  
  

MÉTODOS   PARA   INDUÇÃO   DO   PARTO   
3.   Ocitocina     
A  ocitocina  é  capaz  de  iniciar  ou  aumentar  as  contrações  rítmicas  a              
qualquer  momento  da  gravidez,  embora  a  resposta  uterina  seja  maior            
quanto  mais  próximo  ao  final  da  gestação.  A  infusão  endovenosa  de            
ocitocina  sintética  tem  sido  o  método  mais  utilizado  para  indução  e            
condução  do  trabalho  de  parto,   desde  sua  introdução  por  Page  em             
1943.  Sua  concentração  plasmática  reduz-se  rapidamente  às  custas  da           
ocitocinase  e  sua  meia  vida  é  de  cerca  de  cinco  minutos.  Estas              
características  representam  uma  vantagem  para  o  manejo  clínico,          
podendo  seu  efeito  ser  suprimido  após  poucos  minutos  da  suspensão            
da   droga.    
Existem  diferentes  esquemas  propostos  para  uso  endovenoso.  O          
esquema  mais  utilizado,  por  sua  segurança,  deve  ser  o  de  baixa             
dosagem,  estabelecendo  a  dose  inicial  de  1-2  mU/minuto.  Isso           
corresponde  ao  preparo  de  uma  solução  com  5  UI  de  ocitocina             
diluídas  em  500  ml  de  soro  glicosado  a  5%  e  a  infusão  endovenosa               
inicial  em  velocidade  de  4  gotas/minuto.  Deve-se  dobrar  o           
gotejamento  a  cada  30  minutos,  até  que  se  obtenha  contratilidade            
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uterina  adequada,  definida  pela  presença  de  atividade  uterina          
regular.    
A  ocitocina  pode  produzir  efeitos  adversos  como  a  taquissistolia,           
hipertonia  e  hiperestimulação  uterina,  podendo  provocar  inclusive  a          
rotura  uterina,  felizmente  um  efeito  extremamente  raro  se  o  controle            
clínico  é  feito  adequadamente.   Para  o  feto,  o  mais  freqüente  efeito             
colateral  é  o  sofrimento  fetal  agudo ,  motivado  pela  redução  da            
perfusão  sangüínea  no  espaço  interviloso  por  taquissistolia  e/ou          
hipertonia.  Os  efeitos  colaterais  são  dose  dependentes  e  a  diminuição            
no  gotejamento,  ou  mesmo  a  parada  de  infusão,  podem  controlar            
estas  alterações  em  poucos  minutos.  Algumas  medidas  adicionais          
podem  ser  realizadas,  como  administração  de  líquidos  endovenosos,          
oxigênio,  modificação  na  posição  materna  e  ainda  a  administração  de            
pequenas  doses  de  drogas  beta  estimulantes  por  via  venosa  ou            
subcutânea.   

  
EVIDÊNCIAS  CIENTÍFICAS  SOBRE  AS  PRÁTICAS  UTILIZADAS        
NO   PARTO   
1.  Práticas  no  parto  normal  demonstradamente  úteis  e  que  devem  ser             
estimuladas   
1.18  -  Administração  profilática  de  ocitocina   no  terceiro  estágio  do            
parto    em   mulheres   com   risco   de   hemorragia   pós-parto.   
1.27  -  Uso  rotineiro  de  ocitocina,  tração  controlada  do  cordão,  ou  sua              
combinação,    durante   o   terceiro   estágio   do   parto .   

  
4.  Práticas  no  parto  normal  freqüentemente  utilizadas  de  modo           
inadequado   
4.7   -   Correção   do   dinâmica   uterina   com   a   utilização   de   ocitocina.   

  
  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal  aprovada  pela  Portaria            

n.   353,   de   14   de   fevereiro   de   2017,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

37  Os  métodos  não  farmacológicos  de  alívio  da  dor  devem  ser             
oferecidos   à   mulher   antes   da   utilização   de   métodos   farmacológicos.   
68  A  administração  de  ocitocina  após  analgesia  regional  não  é            
recomendada  de  rotina  e  deve  obedecer  as  recomendações  referentes           
ao   uso   de   uterotônicos   expostas   nas   seções   específicas.   
106  Se  for  confirmada  falha  de  progresso  no  primeiro  estágio  do             
parto:  -  A  mulher  deve  ser  transferida  para  assistência  sob            
responsabilidade  de  médico  obstetra,  se  não  estiver  sob  seus           
cuidados.  O  mesmo  deverá  realizar  uma  revisão  e  diagnosticar  a            
falha  de  progresso  e  decidir  sobre  as  opções  de  conduta,   incluindo  o              
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uso  de  ocitocina.  -  Explicar  que  o  uso  de  ocitocina   após  a  ruptura               
das  membranas  irá  diminuir  o  tempo  para  o  parto  mas  não             
influenciará   no   tipo   de   parto   ou   outros   desfechos.     
109  Informar  às  mulheres  que  a  ocitocina  irá  aumentar  a  freqüência  e              
intensidade  das  contrações  e  que  a  criança  deverá  ser  monitorada            
continuamente   ou   com   mais   freqüência.     
110  Oferecer  analgesia  peridural,  se  disponível,  se  for  indicado  o  uso             
de   ocitocina.     
111  Se  a  ocitocina  for  utilizada  assegurar  que  os  incrementos  na  dose              
não  sejam  mais  frequentes  do  que  a  cada  30  minutos.  Aumentar  a              
dose   de   ocitocina   até   haver   4-5   contrações   em   10   minutos.   
 112  Realizar  exame  vaginal  4  horas  após  o  início  da  ocitocina:  -  se  a                 

dilatação  cervical  aumentou  menos  que  2  cm  após  4  horas,  uma             
revisão  obstétrica  adicional  deve  ser  realizada  para  avaliar  a           
necessidade  de  cesariana;  -  Se  a  dilatação  cervical  aumentou  2  cm  ou              
mais   após   4   horas,   continuar   observação   do   progresso   do   parto.   

  
  
➔ Manual  técnico  de  gestação  de  alto  risco-  Publicação  do  Ministério  da             

Saúde,   5   ed,   2012:     
  
  

Descolamento   prematuro   de   placenta   
Conduta   
Em  caso  do  feto  morto,  Grau  3,  o  parto  vaginal  é  aconselhável.              
Deve-se  adotar  os  mesmos  cuidados  de  monitoração  materna  do           
ponto  de  vista  hemodinâmico  e  do  estado  de  coagulação.  Apesar  da             
hipertonia  uterina,  em  alguns  casos  de  DPP  maciço  o  útero  pode  se              
tornar  hipotônico,   sendo  necessário  o  uso  de  ocitocina.  Essa  deve  ser             
usada   com   critério   e   constante   monitoração.     

  
➔ Lei   estadual   n.   4.749   de   03   de   janeiro   de   2019:     

  
  

Art.  13.  §  1º  A   justificação  de  que  trata  este  artigo  será  averbada  ao                
prontuário  médico  após  a  entrega  de  cópia  à  gestante  ou  ao  seu              
cônjuge,   companheiro   ou   parente.   

 §  2º  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,  ficam            
sujeitas  à  justificação  de  que  trata  este  artigo:  II  -  a   administração  de               
ocitocina ,   a   fim   de   acelerar   o   trabalho   de   parto;     
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3.7   AMNIOTOMIA   

  

Exemplo   de   tópico:   
  

Ao  chegar,  o  Dr.  xx  logo  anunciou  que  não  seria  possível  ser              

feito  um  parto  normal,  pois  o  colo  do  útero  da  autora  não  estava  dilatado  o                 

suficiente,    dizendo   que   a   dilatação   estagnara   nos   4   centímetros.     

Sentindo-se  pressionada  e  ameaçada  diante  de  uma  cesária          

iminente,  a  requerente  perguntou  se  não  havia  a  opção  da  indução  antes  da               

cirurgia,   visto   que   só   estava   há   quatro   horas   em   trabalho   de   parto.     

O  médico,  sequer  retrucou,  e  apresentando  muita  pressa,          

parecendo  que  queria  se  livrar  daquilo  tudo,  deu  ordem  para  a  enfermeira  aplicar               

a   ocitocina   na   veia,   e   foi   embora.     

A  autora  passou  a  sentir  dores  intensas  provocadas  pela           

reação   desse   hormônio,   entre   uma   contração   e   outra   apagava,   literalmente.     

A  ocitocina  deve  ser  prescrita  com  muito  cuidado  porque           

cada  mulher  reage  de  forma  diferente  à  mesma  dosagem  e  além  disso  deve  haver  a                 

monitorização  adequada,  a  fim  de  averiguar  se  a  dose  deveria  ser  diminuída  ou               

mesmo   ter   sua   aplicação   cessada.   O   que   não   ocorreu   no   presente   caso.     

O  médico  realizou  o  parto  normal  tendo  a  criança  nascido            

com  sofrimento  fetal,  sendo  este  um  dos  efeitos  colaterais  da  ocitocina,  conforme              

previsto  na  Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,  FEBRASGO,           

2001-Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher.     

Conceito:  é  a  ruptura  artificial  da  bolsa  amniótica,  procedimento  comum  para             
acelerar   o   trabalho   de   parto.   

  
Não  deve  ser  realizada  como  prática  rotineira,  sem  qualquer  indicação  clínica  e              
sem   estar   baseada   em   evidências   científicas.   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

  
➔ OMS   (1996),   Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento:   

  
CATEGORIA  C  -PRÁTICAS  SEM  EVIDÊNCIAS  SUFICIENTES        
PARA  APOIAR  UMA  RECOMENDAÇÃO  CLARA  E  QUE  DEVEM          
SER  UTILIZADAS  COM  CAUTELA  ATÉ  QUE  MAIS  PESQUISAS          
ESCLAREÇAM   A   QUESTÃO:   
•  Amniotomia  precoce  de  rotina  no  primeiro  estágio  do  trabalho  de             
parto.   

  
➔   Projeto  Apice  On  -  Aprimoramento  e  Inovação  no  Cuidado  e  Ensino  em               

Obstetrícia   e   Neonatologia   de   iniciativa   do   Ministério   da   Saúde:   
  

RESULTADOS   ESPERADOS     
No   campo   da   qualificação   da   Atenção:     
Abolição  de  prática  rotineira  como  venóclise  no  trabalho  de  parto,            
amniotomia ,  ocitocina  no  1º  e  2º  estágios  do  parto,  episiotomia,            
aspiração   de   vias   aéreas   e   gástrica   do   RN;   

  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal  aprovada  pela  Portaria            

n.   353,   de   14   de   fevereiro   de   2017,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

100  A  amniotomia  precoce,  associada  ou  não  à  ocitocina,   não  deve             
ser  realizada  de  rotina  em  mulheres   em  trabalho  de  parto  que             
estejam   progredindo   bem.   
104  Diante  da  suspeita  de  falha  de  progresso  no  primeiro  estágio  do              
trabalho  de  parto,   considerar  a  realização  de  amniotomia  se  as            
membranas  estiverem  íntegras.  Explicar  o  procedimento  e  avisar  que           
o  mesmo  irá  diminuir  o  trabalho  de  parto  por  cerca  de  1  hora  e  pode                 
aumentar   a   intensidade   e   dor   das   contrações.   

  
A  justificação  da  realização  de  amniotomia  deverá  ser  averbada  ao  prontuário             
médico.   

  
obs:  também  pode  ser  constatada  a  violação  ao  dever  de  informação,  por  não  ter                
sido  prestado  os  esclarecimentos  de  forma  clara,  precisa  e  objetiva  sobre  tal              
procedimento   à   parturiente   (vide   ponto   3.5).   
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107  Se  as  membranas  estiverem  íntegras  e  o  diagnóstico  de  falha  de              
progresso  for  confirmado,   aconselhar  à  mulher  a  ser  submetida  a            
uma  amniotomia  e  repetir  o  exame  vaginal  2  horas  após,            
independente   do   estado   das   membranas.     
125  Para  as  nulíparas,  suspeitar  de  prolongamento  se  o  progresso  (em             
termos  de  rotação  ou  descida  da  apresentação)  não  for  adequado            
após  1  hora  de  segundo  período  ativo.   Realizar  amniotomia  se  as             
membranas   estiverem   intactas.     
126  Para  as  multíparas,  suspeitar  de  prolongamento  se  o  progresso            
(em  termos  de  rotação  ou  descida  da  apresentação)  não  for  adequado             
após  30  minutos  de  segundo  estágio  ativo.   Realizar  amniotomia  se  as             
membranas   estiverem   intactas.   

  
➔ Lei   estadual   n.   4.749   de   03   de   janeiro   de   2019:     

  
Art.  13.  §  1º  A   justificação  de  que  trata  este  artigo  será  averbada  ao                
prontuário  médico  após  a  entrega  de  cópia  à  gestante  ou  ao  seu              
cônjuge,   companheiro   ou   parente.   

 §  2º  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,  ficam            
sujeitas   à   justificação    de   que   trata   este   artigo:   IV   -   a    amniotomia ;     

  
  
➔ Manual  técnico  de  gestação  de  alto  risco-  Publicação  do  Ministério  da             

Saúde,   5   ed,   2012:     
  
  

Descolamento   prematuro   de   placenta   
Conduta   
No  grau  2,  o  parto  vaginal  é  possível  se  iminente,  desde  que  a               
vitalidade  fetal  esteja  preservada  e  não  haja  comprometimento          
hemodinâmico  materno.  O  trabalho  de  parto  deve  estar  em  franco            
progresso.  A   amniotomia  deve  ser  realizada  assim  que  possível,           
pois  irá  diminuir  a  pressão  intrauterina  com  o  escoamento  do            
líquido  amniótico,  diminuindo  tanto  o  sangramento  do  leito          
placentário  quanto  a  passagem  para  a  circulação  materna  de           
tromboplastina.  Deve  ser  monitorado  o  estado  hemodinâmico  da          
gestante  com  manutenção  adequada  de  reposição  volêmica  e  de           
sangue  e  derivados  se  necessário.  O  débito  urinário  deve  ser           
monitorado  e  mantido  em  30ml/hora  e  o  hematócrito  acompanhado  e            
mantido  acima  de  30%.  Se  a  evolução  do  trabalho  de  parto  não  for               
rápida  e  favorável,  se  houver  instabilidade  materna  ou  sofrimento           
fetal,   a   cesárea   deve   ser   realizada   imediatamente.   
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Polihidrâmnio   
Parto     
•A  amniotomia,   quando  indicada ,  deverá  ser  praticada  com          
cuidado,  pelo  risco  do  prolapso  de  cordão  e  do  descolamento            
prematuro   da   placenta .     

  
Manejo   do   parto   vaginal     
5-  A   amniotomia  artificial  deve  ser  evitada ,  a  menos  que            
extremamente   necessária.   
7-  Assim  como  na  gestação,  estão  contraindicados  todos  os           
procedimentos  invasivos  durante  o  trabalho  de  parto  (amniocentese,          
amnioscopia,    amniotomia ,   escalpo   cefálico).   [...]   

  
➔ Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,  FEBRASGO,         

2001-Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   
  

8.   Amniotomia     
Embora  existam  evidências  de  que  a  amniotomia  precoce  possa           
reduzir  a  duração  do  trabalho  de  parto  em  60  a  120  minutos,  efeitos               
indesejáveis  podem  ocorrer  com  essa  prática,  como  o  incremento  de            
desacelerações  precoces  da  FCF  e  alterações  plásticas  sobre  o  pólo            
cefálico  (bossa  serossanguínea).  Existe  também  um  risco  aumentado          
de  infecção  ovular  e  puerperal  quanto  maior  for  a  duração  do             
trabalho  de  parto  com  membranas  rotas.  Dessa  forma,   a  rotura            
artificial  da  bolsa  deve  ser  evitada,  reservando-se  seu  uso  para            
aquelas  condições  onde  sua  prática  seja  claramente  benéfica ,  como           
é  o  caso  de  algumas  distócias  funcionais.   É  importante  esclarecer  que             
a  amniotomia  não  é  um  procedimento  obrigatório  quando  da           
realização   de   analgesia   de   parto .   

  
3.   Assistência   ao   parto   
•  Ponto  que  merece  discussão  é  o  momento  de  se  praticar  a              
amniotomia.  Até  há  alguns  anos,  recomendava-se  a  rotura  artificial  e            
precoce  das  membranas,  visando  o  desencadeamento  do  trabalho  de           
parto  e  encurtamento  de  seu  tempo.  Entretanto,  a  rotura  precoce  das             
membranas  amnióticas  favorece  o  aparecimento  de  cavalgamentos  e          
bossas  serosanguíneas,  além  das  desacelerações  precoces.  Estas         
últimas  podem  ser  tomadas  como  sinal  de  alarme  para  o  sofrimento             
fetal.  Desta  forma,  quanto  mais  tardia  for  a  rotura  amniótica            
artificialmente   realizada,   melhores   serão   as   condições   fetais.   

  
MÉTODOS   PARA   INDUÇÃO   DO   PARTO   
2.   Amniotomia     
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A  rotura  artificial  das  membranas  amnióticas  é  uma  técnica  antiga  em             
Obstetrícia.  Teoricamente,  provoca  um  aumento  na  produção  local  de           
prostaglandinas,  favorecendo  o  início  do  trabalho  de  parto.  Pode  ser            
realizada  com  amniótomo  ou  pinça  com  extremidade  perfurante,  na           
balsa   das   águas,   em   nível   da   apresentação   fetal.     
Deve-se  ter  cuidado  na  realização  para  evitar  danos  fetais  e  maternos,             
e  certificando-se  de  que  o  pólo  fetal  esteja  apoiado  sobre  a  bacia,  para               
evitar  a  temida  e  grave  ocorrência  do  prolapso  de  cordão  umbilical.             
Seus  principais  efeitos  adversos  são  o  aumento  do  risco  de  infecção             
amniótica  e  risco  de  acidente  de  cordão.  Seu  uso  isolado  antes  do              
início  do  trabalho  de  parto  foi  abandonado.  Embora  continue  sendo           
utilizada  na  aceleração  de  trabalho  de  parto  já  iniciado,  como  já             
discutido  no  Capítulo  5,   não  existem  evidências  de  que  a            
amniotomia   precoce   seja   de   fato   benéfica.   

  
ASSISTÊNCIA  À  MULHER  PORTADORA  DO  HIV  DURANTE  O          
PARTO   E   PUERPÉRIO   
2.   Assistência   ao   parto   
Assim   sendo,   os   seguintes   cuidados   essenciais   devem   ser   observados:    
•   não   romper   artificialmente   as   membranas   amnióticas   (amniotomia);   

  
EVIDÊNCIAS  CIENTÍFICAS  SOBRE  AS  PRÁTICAS  UTILIZADAS        
NO   PARTO   
4.  Práticas  no   parto  normal  freqüentemente  utilizadas  de  modo           
inadequado   
4.8   -    Amniotomia   precoce   de   rotina    no   primeiro   estágio   do   parto.   

  
  

Exemplo   de   tópico:   
  

Constatando-se  a  dilatação  sendo  de  8  cm  a  requerente  foi            

encaminhada  ao  centro  cirúrgico.  Chegando  lá,  a  médica  apenas  avisou  que  teria              

que  perfurar  a  bolsa,  não  dando  qualquer  motivação  para  a  prática  do  ato,               

tampouco  orientando  a  paciente  sobre  medidas  alternativas,  e  se,  haveriam.  Teve             

assim   sua   bolsa   rompida   a   fim   de   antecipar   o   trabalho   de   parto.     

Com  a  presente  conduta  constata-se  duas  violações,  a          

primeira  referente  à  realização  da  amniotomia  de  rotina,  ou  seja,  sem  qualquer              

indicação  clínica,  não  havendo  nenhuma  justificativa  sobre  a  sua  necessidade  no             
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3.8   MANOBRA   DE   KRISTELLER   
  

  
  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

prontuário  médico,  haja  vista  que  se  denota  do  prontuário  não  ser  gravidez  de               

risco  e  não  ter  havido  nenhuma  complicação  durante  o  parto,  afrontando  o  que              

dispõe   o   art.   13   da   Lei   estadual   n.   4.749   de   03   de   janeiro   de   2019:     

  

Art.  13.  Será  objeto  de  justificação,  por  escrito,  firmada  pelo            
chefe  da  equipe  responsável  pelo  parto,  a  adoção  de  qualquer            
dos  procedimentos  que  os  protocolos  mencionados  nesta  Lei          
classifiquem   como:     
I  -  desnecessários  ou  prejudiciais  à  saúde  da  gestante  ou            
parturiente   ou   ao   nascituro;     
II   -   de   eficácia   carente   de   evidência   científica;   e     
III  -  suscetíveis  de  causar  dano  quando  aplicados  de  forma            
generalizada   ou   rotineira.   
 §  1º  A   justificação  de  que  trata  este  artigo  será  averbada  ao               

prontuário  médico  após  a  entrega  de  cópia  à  gestante  ou  ao             
seu   cônjuge,   companheiro   ou   parente.   
 §  2º  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,   ficam            

sujeitas   à   justificação   de   que   trata   este   artigo:   
  IV   -   a    amniotomia ;     

  
Em  segundo  lugar  também  a  autora  teve  seu  direito  à            

informação  violado,  já  que  a  profissional  de  saúde  não  prestou  os  esclarecimentos              

de  forma  clara,  precisa  e  objetiva  sobre  tal  procedimento,  indo  de  encontro  ao  que                

determina  os  arts.  3º,  inciso  V  e  8º  da  lei  n.  4.749/2019  e  art.  2.º,  inciso  XII  da  lei  n.                      

4.848/2019   que   define   a   prática   de   violência   obstétrica.   

Conceito:  é  a  manobra  frequentemente  realizada  com  uma  pessoa  subindo  em             
cima  da  barriga  da  mulher,  ou  espremendo  seu  ventre  com  o  peso  do  corpo  sobre                 
as   mãos,   o   braço,   antebraço   ou   joelho.   
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➔ DECISÃO  Nº  489,  DE  10  DE  JANEIRO  DE  2019,  homologada  pela             

DECISÃO  COFEN  nº  043/2019  de  22  de  março  de  2019,  indica  a  proibição               
dos   profissionais   de   Enfermagem   na   realização   da   manobra   de   Kristeller:   

  
Art.  1º  -  Vedar  a  participação  de  profissionais  de  enfermagem  na             
realização   da   Manobra   de   Kristeller;     
Parágrafo  único  -  Ao  presenciar  a  realização  da  manobra  de  Kristeller             
o  profissional  de  Enfermagem  deverá  registrar  no  prontuário  da           
mulher  sua  não  participação  no  procedimento,  de  modo  a  resguardar            
suas   responsabilidades   sob   o   ato.     

  
➔ Diretrizes  Nacionais  de  Assistência  ao  Parto  Normal  publicadas  pelo           

Ministério   da   Saúde   em   2017:     
  

118  A  manobra  de  Kristeller  não  deve  ser  realizada  no  segundo             
período   do   trabalho   de   parto  

  
➔ Recomendação  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde,  FEBRASGO,         

2001-Parto,   aborto   e   puerpério-assistência   humanizada   à   mulher:   
  

2.  Práticas  no  parto  normal  claramente  prejudiciais  ou  ineficazes  e            
que   devem   ser   eliminadas   
2.18  -  Manobra  de  Kristeller  ou  similar,  com  pressões           
inadequadamente   aplicadas   ao   fundo   uterino   no   período   expulsivo.   

  
JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   

  
  

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS          
MORAIS  –  COMPLICAÇÕES  À  SAÚDE  DECORRENTES  DE         
VIOLÊNCIA  OBSTÉTRICA  –  COMPROVAÇÃO  DA  CONDUTA  E         
DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NO  CASO  CONCRETO  –          
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  CONFIGURADA  –  ART.         
37,  §  6º,  CF  –  DEVER  DE  INDENIZAR  EVIDENCIADO  –            
SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE  –  RECURSO        
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Consoante  a  jurisprudência  do        
Supremo  Tribunal  Federal,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público           
respondem  objetivamente  pelos  danos  que  causarem  a  terceiros,  com           
fundamento  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  tanto  por  atos              
comissivos  quanto  omissivos,  desde  que  demonstrado  o  nexo  causal           
entre  o  dano  e  ato/omissão  do  Poder  Público  (AgRg  no  RE  com  Ag              
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697.326/RS,  1ª  T.,  rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  25.04.2013).  Demonstrado            
nos  autos  que  a  despeito  de  as  circunstâncias  fáticas  (gestante            
portadora  de  glicose  sanguínea  elevada  e  bebê  com  sobrepeso,  com            
apenas  sete  meses  de  gestação)  recomendarem  a  realização  de           
cesariana,  os  médicos  que  assistiram  a  parturiente  fizeram  parto           
normal   com  utilização  de  procedimento  para  expulsão  do  feto  sem            
os  cuidados  necessários  (Manobra  de  Kristeller),  ocasionando-lhe         
sofrimento  e  sequelas  físicas,  imperioso  o  reconhecimento  do  dever           
de  indenizar,  nos  moldes  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição             
Federal.(TJ-MT  -  APL:  00002329820158110003  MT,  Relator:  HELENA         
MARIA  BEZERRA  RAMOS,  Data  de  Julgamento:  08/07/2019,         
PRIMEIRA  CÂMARA  DE  DIREITO  PÚBLICO  E  COLETIVO,  Data  de           
Publicação:   08/08/2019)   [sem   grifos   no   original]   

  
3.9   REALIZAÇÃO   DE   CESÁREA    SEM   INDICAÇÃO   CLÍNICA   

  

  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

  
➔ Ler  as  Diretrizes  de  Atenção  à  Gestante:  a  operação  cesariana            

-Recomendação  CONITEC,  2016,  compartilhado  no  google  drive,  na          
pasta  “Normas  sobre  violência  obstétrica  e  outros  danos”->          
“Artigos/textos”->  “Cesariana”.  São  definidas  as  indicações  de  quando          

A  cesariana  é  um  procedimento  cirúrgico  que,  quando  realizado  por  razões             
médicas,  pode  salvar  a  vida  da  mulher  e  de  seu  bebê.  No  entanto,  muitas  delas  são                  
realizadas  desnecessariamente,  o  que  pode  colocar  em  risco  a  vida  e  o  bem-estar               
das   mães   e   de   seus   filhos   tanto   a   curto   como   a   longo   prazo.  

  
● O  procedimento  cirúrgico  foi  explicado  para  a  mulher?  (dever  de            

informação)   
● Ela   deu   seu   consentimento   para   a   prática?   
● Foi   aplicada   anestesia   para   a   sua   realização?   
● Tinha   indicação   clínica   baseada   em   evidências   científicas?   
● Foi   justificado   no   prontuário   o   motivo   da   sua   realização?     

  
obs:  violação  ao  dever  de  informação,  por  não  ter  sido  prestado  os  esclarecimentos               
de  forma  clara,  precisa  e  objetiva  sobre  tal  procedimento  à  parturiente  (vide  ponto               
3.5).   
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deve  ser  feita  a  cesárea  e  condutas  a  serem  tomadas,  baseadas  nas              
melhores   evidências   científicas   disponíveis.    

  
➔ Ler  os  textos  “ Indicações  reais  e  fictícias  de  cesariana ” 7 ”  ,  “ Estudando  a              

cesárea  desnecessária:  resultados  do  Global  Survey  (OMS) ” 8  e  “ A           
falácia  da  circular  de  cordão ” 9  escritos  pela  obstetra  Melania  Amorim,            
baseados  em  evidências  científicas,  compartilhado  na  pasta  do  google           
drive  “Normas  sobre  violência  obstétrica  e  outros  danos”->          
“Artigos/textos”->   “Cesariana”.   

  
➔ Ler  os  artigos  científicos  publicados  pela  obstetra  Melania  Amorim  na            

revista  Femina,  "Indicações  de  Cesariana  Baseadas  em  Evidências",  em           
três  partes,  compartilhado  na  pasta  do  google  drive  “Normas  sobre            
violência  obstétrica  e  outros  danos”->  “Artigos/textos”->  “Cesariana”:         
Indicações  de  cesariana  baseadas  em  evidências:  parte  I;  Indicações  de            
cesariana  baseadas  em  evidências:  parte  II;  Condições  frequentemente          
associadas   com   cesariana,   sem   respaldo   científico.   

  
  

➔ Lei   estadual   4.848/2019:     
  

Art.   2.º   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:   
V  –  induzir  a  mulher  a  aceitar  uma  cirurgia  cesariana  sem  que  seja               
necessária ,  apresentando  riscos  imaginários,  hipotéticos  e  não         
comprovados,  e   ocultando  os  devidos  esclarecimentos  quanto  aos          
riscos   à  vida  e  à  saúde  da  mulher  e  do  bebê,  inerentes  ao               
procedimento   cirúrgico;   

  
➔ OMS   (1996),   Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento:   

  
CATEGORIA  D  -  PRÁTICAS  FREQUENTEMENTE  USADAS  DE         
MODO   INADEQUADO:     
•   Parto   operatório  

  
  

3.10   OUTRAS   PRÁTICAS   
  

7  h�ps://estudamelania.blogspot.com/2012/08/indicacoes-reais-e-ficticias-de.html   
8   h�ps://estudamelania.blogspot.com/2012/11/estudando-cesarea-desnecessaria.html   
9   h�ps://estudamelania.blogspot.com/2012/08/a-falacia-da-circular-de-cordao.html   

https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/indicacoes-reais-e-ficticias-de.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/11/estudando-cesarea-desnecessaria.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/11/estudando-cesarea-desnecessaria.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/a-falacia-da-circular-de-cordao.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/a-falacia-da-circular-de-cordao.html
https://estudamelania.blogspot.com/2012/11/estudando-cesarea-desnecessaria.html
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Além  das  práticas  já  apontadas,  muitas  outras  condutas  configuram  violência            

obstétrica,  conforme  grifado  abaixo,  retirado  do  Dossiê  da  Violência  Obstétrica            

Parirás  com  dor-  elaborado  pela  Rede  Parto  do  Princípio  para  a  CPMI  da  Violência                

contra   as   Mulheres:   

  
● Caráter  físico:  ações  que  incidam  sobre  o  corpo  da  mulher,  que  interfiram,              

causem  dor  ou  dano  físico  (de  grau  leve  a  intenso),  sem  recomendação              
baseada   em   evidências   científicas.     

  
Exemplos:   privação  de  alimentos,  interdição  à  movimentação  da  mulher,  tricotomia            
(raspagem  de  pelos) ,  manobra  de  Kristeller,  uso  rotineiro  de  ocitocina,  cesariana             
eletiva  sem  indicação  clínica,   não  utilização  de  analgesia  quando  tecnicamente            
indicada.     

  
● Caráter  psicológico:  toda  ação  verbal  ou  comportamental  que  cause  na  mulher             

sentimentos  de  inferioridade,  vulnerabilidade,  abandono,  instabilidade        
emocional,  medo,  acuação,  insegurança,  dissuação,  ludibriamento,  alienação,         
perda   de   integridade,   dignidade   e   prestígio.    

  
Exemplos:   ameaças,  mentiras,  chacotas,  piadas,  humilhações,  grosserias,         
chantagens,  ofensas,   omissão  de  informações,  informações  prestadas  em  linguagem           
pouco   acessível,    desrespeito   ou   desconsideração   de   seus   padrões   culturais.     

  
● Caráter  sexual:  toda  ação  imposta  à  mulher  que  viole  sua  intimidade  ou              

pudor,  incidindo  sobre  seu  senso  de  integridade  sexual  e  reprodutiva,            
podendo   ter   acesso   ou   não   aos   órgãos   sexuais   e   partes   íntimas   do   seu   corpo.     

  
Exemplos:  episiotomia,   assédio ,   exames  de  toque  invasivos,  constantes  ou           
agressivos,  lavagem  intestinal,  cesariana  sem  consentimento  informado,  ruptura  ou           
descolamento  de  membranas  sem  consentimento  informado,  imposição  da  posição           
supina  para  dar  à  luz,  exames  repetitivos  dos  mamilos  sem  esclarecimento  e  sem               
consentimento.     

  
● Caráter  institucional:  ações  ou  formas  de  organização  que  dificultem,           

retardem  ou  impeçam  o  acesso  da  mulher  aos  seus  direitos  constituídos,  sejam              
estes   ações   ou   serviços,   de   natureza   pública   ou   privada.     
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Exemplos:   impedimento  do  acesso  aos  serviços  de  atendimento  à  saúde,            
impedimento  à  amamentação,  omissão  ou  violação  dos  direitos  da  mulher  durante             
seu  período  de  gestação,  parto  e  puerpério,  falta  de  fiscalização  das  agências              
reguladoras  e  demais  órgãos  competentes,  protocolos  institucionais  que  impeçam           
ou   contrariem   as   normas   vigentes .     

  
● Caráter  material:  ações  e  condutas  ativas  e  passivas  com  o  fim  de  obter               

recursos  financeiros  de  mulheres  em  processos  reprodutivos,  violando  seus           
direitos   já   garantidos   por   lei,   em   benefício   de   pessoa   física   ou   jurídica.    

  
Exemplos:   cobranças  indevidas  por  planos  e  profissionais  de  saúde,  indução  à             
contratação  de  plano  de  saúde  na  modalidade  privativa,  sob  argumentação  de  ser  a               
única   alternativa   que   viabilize   o   acompanhante.   

  
  

4.  DA  CONFIGURAÇÃO  DE  DANO  PELA  PRÁTICA  DE  VIOLÊNCIA           
NEONATAL.   

  
  

Conceito:  intervenções  desnecessárias  que  muitas  vezes  são  realizadas  nos           

recém-nascidos  após  o  nascimento,  causando-lhes  sofrimento  e  até  sequelas           

permanentes.  Se  ele  nasce  saudável,  não  deveria  passar  por  todos  aqueles             

procedimentos  rotineiros,  de  forma  imediata,  impedindo  o  primeiro  contato  com  a             

mãe.     

Ex:  corte  precoce  do  cordão  umbilical,  bloqueando  sua  comunicação  com  a  mãe;  a               

aspiração  das  vias  áreas,  com  sondas  e  aparelhos  inadequados  para  o  seu  tamanho;               

a  realização  dos  procedimentos  sem  secar  o  corpo  molhado,  fazendo-o  perder  calor              

por  evaporação;  a  instilação  de  nitrato  de  prata,  que  lhe  arde  os  olhos  e  o  impede                  

de  olhar  sua  mãe  e  a  aplicação  da  vitamina  K  intra-muscular,  que  lhe  causa  dor,                 

choro  e  gritos,  manipulação  excessiva  pela  equipe,  exposição  desnecessária,           

através  da  administração  de  medicamentos  e  de  procedimentos  rotineiros,  sequela            

de  sofrimento  fetal,  fratura  de  clavícula,  lesão  traumática  no  ombro,  devido  à              

manobra   de   kristeller,   dentre   outros .   
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

  

➔ Lei   estadual   4848/2019:   

Art.   2°   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:   

XV  –  submeter  o  recém-nascido,  que  comece  a  respirar  por  conta             
própria,  ao  nascer,  à  aspiração  de  rotina,  injeções  ou  procedimentos            
sem   critério   técnico   da   equipe   multidisciplinar;     

  
➔ OMS   (1996),   Boas   práticas   de   atenção   ao   parto   e   ao   nascimento:   

  
CATEGORIA  C  -PRÁTICAS  SEM  EVIDÊNCIAS  SUFICIENTES        
PARA  APOIAR  UMA  RECOMENDAÇÃO  CLARA  E  QUE  DEVEM          
SER  UTILIZADAS  COM  CAUTELA  ATÉ  QUE  MAIS  PESQUISAS          
ESCLAREÇAM   A   QUESTÃO:   
•   Clampeamento   precoce   do   cordão   umbilical 10   

  
  

➔ Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e  Nascimento  instituído  pela           
Portaria   n.   569,   de   1   de   junho   de   2000,   do   Ministério   da   Saúde:   

  
Art.  2º  Estabelecer  os  seguintes  princípios  e  diretrizes  para  a            
estruturação  do  Programa  de  Humanização  no  Pré-Natal  e          
Nascimento:     
e  -   todo  recém-nascido  tem  direito  à  assistência   neonatal  de  forma             
humanizada   e   segura;   

  
  

➔ Projeto  Apice  On  -  Aprimoramento  e  Inovação  no  Cuidado  e  Ensino  em              
Obstetrícia   e   Neonatologia   de   iniciativa   do   Ministério   da   Saúde 11 :   

10  Na  pasta  compartilhada  do  google  drive  “Normas  sobre  violência  obstétrica”  ->  “Artigos/textos”               
contém  o  artigo  científico:  “Em  tempo:  como  e  quando  deve  ser  feito  o  clampeamento  do  cordão                  
umbilical:   será   que   realmente   importa?”   
  

11  Hospitais  do  Amazonas  que  integram  o  Projeto  APICE  ON:  MATERNIDADE  MUNICIPAL  DR.               
MOURA  TAPAJOZ,  MATERNIDADE  BALBINA  MESTRINHO,  MATERNIDADE  ANA  BRAGA  e           
INSTITUTO  DA  MULHER  DONA  LINDU.  Documento  compartilhado  pelo  google  drive  na  pasta              

  



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

  
RESULTADOS   ESPERADOS     
No   campo   da   qualificação   da   Atenção:     
Abolição  de  prática  rotineira  como  venóclise  no  trabalho  de  parto,            
amniotomia,  ocitocina  no  1º  e  2º  estágios  do  parto,  episiotomia,            
aspiração   de   vias   aéreas   e   gástrica   do   RN;   

  
  

“Normas  sobre  violência  obstétrica”  ->  “Projeto  Apice  On”->  “Hospitais  AM  que  integram  o  Projeto                
APICE   ON”.   

Exemplo   de   tópico:     
  

A  equipe  médica  responsável  pelo  atendimento  naquela         

ocasião  entendeu  que  o  parto  da  Autora  devia  dar-se  na  modalidade  normal,  a               

despeito  de  sua  insistência,  e  de  seu  esposo  que  o  acompanhava,  de  que  não                

poderia  ter  o  bebê  via  parto  normal,  posto  que  o  bebê  era  grande  e  já  se  encontrava                   

em  sofrimento,  tendo  em  vista  que  a  mãe  teria  perdido  muito  líquido  e  a  bolsa                 

uterina   havia   estourado   desde   o   dia   anterior.     

A  despeito  de  toda  a  insistência  e  reclamação  neste  sentido,            

os  responsáveis  pelo  atendimento  médico  mantiveram  sua  postura  e  somente            

decidiram  efetuar  a  cirurgia  cesariana  por  perceberem  que  o  estado  da  autora  se               

agravou,  cerca  de  24  horas  depois  da  sua  entrada  na  maternidade,  ou  seja,  no  dia                 

08  de  janeiro  de  2020,  após  quase  15  horas  de  perda  de  líquido  amniótico  e                 

sangramento.     

No  entanto,  após  a  tomada  desta  decisão,  os  médicos           

perceberam  que  a  cesariana  era  tardia  e  resolveram  prosseguir  em  uma  tentativa              

de  parto  via  normal  com  aplicação  de  pressão  sobre  o  abdômen  e  o  ventre  da                 

parturiente.     
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5.   DA   CONFIGURAÇÃO   DE   DANO   POR   ERRO   MÉDICO   
  

12  É  uma  ruptura  no  canal  vaginal  que  causa  incontinência,   uma  conexão  anormal  entre  a  vagina  e  a                    
bexiga,   a   vagina   e   o   canal   retal,   ou   ambos.   Essa   ruptura   não   é   curada   naturalmente.   

Como  o  bebê  era  grande  (nasceu  pesando  4.940g  e  medindo            

52  cm),  o  parto  via  vaginal,  foi  de  extremo  sofrimento  tanto  para  a  mãe  quanto                 

para   o   bebê.     

A  Requerente  teve  seus  órgãos  genitais  completamente         

rompidos,   ficando   internada   em   estado   muito   grave.     

O  bebê  nasceu  com  deformidades,  em  decorrência  da  força           

que  os  médico  aplicaram,  chegando  a  quebrar-lhe  a  clavícula  e  deslocar  seu              

ombro  esquerdo.  Ficou  internado  durante  sete  meses  na  UTI,  teve   várias  paradas              

cardíacas  e  falta  de  oxigênio  no  cérebro  (hipoxia  cerebral).   Para  se  alimentar  e               

respirar   foi   submetido   a   uma   traqueostomia   (inserção   torácica).     

A  criança,  respira  agora  com  ajuda  de  aparelhos.  Necessita           

tomar  leite  especial  e  vitaminas  de  alto  valor  de  aquisição,  além  de  aparelhos               

específicos  para  higienizar  e  aspirar  o  aparelho  respiratório  e  alimentador  utilizado             

pela  criança  diariamente,  com  vistas  a  evitar  sua  contaminação  e  seu  consequente              

óbito.   (citar   normativas).   

Pedir  perícia  médica  na  paciente  a  fim  de  serem  constatados  os  danos  físicos/               
estéticos  gerados  pelas  conduta  negligente,  imprudente  ou  imperita  do           
profissional.     

  
Exemplos:  formação  de  fístula 12  em  razão  da  prática  de  episiotomia,  perfuração             
da  bexiga  durante  o  parto  cesáreo,  infecção  puerperal  pelo  esquecimento  de             
material   cirúrgico,   restos   de   placenta   etc.     

  
obs:   Pedir   indenização   por   danos   estéticos   se   configurado,   além   dos   danos   morais.    
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NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

➔ Código   de   ética   médica:   

É  vedado  ao  médico:  Art.  1º  Causar  dano  ao  paciente,  por  ação  ou               
omissão,  caracterizável  como  imperícia,  imprudência  ou  negligência.         
Parágrafo  único.  A  responsabilidade  médica  é  sempre  pessoal  e  não            
pode   ser   presumida.     

❖ Deveres   do   médico 13 :     
1) Dever  de  cuidado/Obrigação  de  vigilância :  encontra-se  ligada  ao  estado  do            

médico  que  permanece  em  alerta,  agindo  com  precaução  dentro  da   lex  artis ,  de               
forma   a   que   sua   conduta   ou   omissão   não   faça   o   paciente   correr   riscos.  

•  Genival  Veloso  França  exemplifica  que  é  omisso  quanto  à  obrigação  de  vigilância  o                
médico  que  inobserva  os  reclamos  de  cada  circunstância,  concorrendo  para  a  não              
realização  do  tratamento  necessário,  a  troca  de  medicamento  por  letra  indecifrável  e              
o   esquecimento   de   certos   objetos   em   cirurgias.   

Ex:  Ainda,  sob  a  ótica  do  autor,  “é  omisso  no  dever  de  vigilância  o  médico  que                  
permanece  em  salas  de  repouso,  limitando-se  a  prescrever  sem  ver  o  paciente,              
medicar  por  telefone  sem  depois  confirmar  o  diagnóstico  ou  deixar  de  solicitar  os               
exames   necessários”.   

2) Obrigação  de  atualização:  sabe-se  que  a  profissão  da  medicina,  muito  além              
de  ser  obtida  por  meio  de  um  árduo  processo  para  o  preenchimento  de  seus                
requisitos,  requer  o  |constante  aperfeiçoamento  do  médico,  necessário          
principalmente  por  decorrência  do  aprimoramento  das  técnicas  inerentes  a   lex            
artis .   

•  Dentro  do  Código  de  Ética  Médica,  inclusive,  vem  prevista  a  necessidade  do               
médico  em  aprimorar  continuamente  seus  conhecimentos  e  usar  o  melhor  do             
progresso   científico   em   benefício   do   paciente   (inciso   V   dos   Princípios   Fundamentais).   

13  todas  as  informações  expostas  a  partir  deste  ponto  foram  retiradas  do  curso  online  “Tópicos  atuais                  
de  responsabilidade  civil  médica”  ministrado  pelo  dr.  Juliano  Ralo  Monteiro,  dia  02.10.20,  promovido               
pela   ESUDPAM.     
  



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

Vimos  que  responsabilidade  médica,  embora  contratual,  é  subjetiva  e  com  culpa             
provada.  Não  decorre  do  mero  insucesso  no  diagnóstico  ou  no  tratamento,  seja              
clínico  ou  cirúrgico.  Caberá  ao  paciente,  ou  aos  seus  herdeiros,  demonstrar  que  o               
resultado  funesto  do  tratamento  teve  por  causa  a  negligência,  imprudência  ou             
imperícia  do  médico.  A  jurisprudência  pátria  tem  dado  atenção  especial  no  que  tange               
à  responsabilidade  civil  do  médico,  para  que  a  culpa  dele  seja  devidamente              
comprovada   (regra),   não   bastando,   apenas,   a   presunção.   

Assim,  dentro  dos  aspectos  da  culpa  médica,  nas  modalidades  de  imprudência  (agir              
com  descuido),  negligência  (deixar  de  adotar  as  providências  recomendadas)           
imperícia  (descumprimento  de  regra  técnica  da  profissão)  há  de  se  fazer  uma              
distinção  entre  imperícia  e  erro  médico  em  suas  modalidades :  a)  erro  profissional,              
b)   erro   de   diagnóstico   e   c)   iatrogenia:   

a) Erro   profissional:   

•  Como  primeiro  ponto  a  ser  esclarecido,  buscar-se-ão  as  lições  de  Anibal  Bruno  (D.                
Penal,  1976,  p.  472)  a  respeito  da  distinção  de  imperícia  (elemento  da  conduta              
culposa)  e  de  |erro  profissional  (que  provém  das  imperfeições  da  própria  arte  ou               
ciência).     

Na  medicina  -  exemplifica  o  autor  -  em  certas  circunstâncias,  é  sempre  possível  um                
erro  de  diagnóstico  que  pode  acarretar  consequências  mais  ou  menos  graves.  Há  erro               
escusável,  e  não  imperícia,  sempre  que  o  profissional,  empregando  correta  e             
oportunamente  os  conhecimentos  e  as  regras  da  sua  ciência,  chega  a  uma  conclusão               
falsa,   embora   possa   advir   daí   um   resultado   de   dano   ou   de   perigo.     

Em  outras  palavras,  o  erro  profissional  ocorre  quando  a  conduta  médica  é  correta,               
mas  não  o  é  a  técnica  empregada.  Já  na  imperícia,  ocorre  o  contrário:  a  técnica  é  a                   
correta,   no   entanto,   a   conduta   médica   é   incorreta,   aplicando-se   mal   a   boa   técnica|.   

b) Erro   de   diagnóstico:   

Fala-se  em  erro  de  diagnóstico,  como  o  derivado  da  intervenção  médica  que  consiste               
na  determinação  da  doença  do  paciente  e  de  suas  causas.  Não  gera  responsabilidade               
desde  que  escusável  em  face  do  estado  atual  da  ciência  médica  e  não  lhe  tenha                 
acarretado   danos   
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c) Iatrogenia:   

Por  iatrogenia,  entende-se  uma  doença  que  surge  em  virtude  de  uma  ação  positiva  e               
interventiva  médica  ou  medicamentosa.  Nos  dizeres  do  desembargador  Ênio  Zuliani,            
a  iatrogenia  caracteriza  o  estado  de  prejuízo  causado  por  médico  em  pessoas  sadias               
ou  doentes;  é  definido  como  patologia  terapêutica  e,  tal  como  muito  bem  observado               
pelo  Ilustre  juiz  Rui  Stoco  (RT  784/110),  quando  decorrente  do  comportamento             
doloso  ou  culposo  do  médico,  conduz  à  responsabilização  desses  danos.  Antônio             
Chaves  conclui  que  a  iatrogenia  pode  exercer  três  diferentes  casos:  a)  lesões              
previsíveis  e  também  esperadas;  b)  previsíveis,  mas  inesperadas;  c)  decorrentes  do             
perigo  inerente  a  todo  e  qualquer  procedimento,  e  falhas  decorrentes  do             
comportamento  humano  no  exercício  da  profissão,  passíveis  de  suscitar  o  problema             
da   responsabilidade   legal.   

A  respeito  da  culpa  médica,  Humberto  Theodoro  Junior  ensina  que  pela  natureza  do               
contrato  que  firma  com  o  cliente,  somente  será  configurada  quando  os  seus  serviços               
tiverem  sido  prestados  fora  dos  padrões  técnicos.  Por  isso,   o  fato  constitutivo  do               
direito  de  quem  pede  indenização  por  erro  médico  se  assenta   no  desvio  de  conduta                
técnica  cometido  pelo  prestador  de  serviços .  Como  esse  desvio  é  uma  situação              
anormal  dentro  do  relacionamento  contratual  não  há  como  presumi-lo.  Cumprirá  ao             
autor   da   ação   prová-lo   adequadamente   (CPC,   art.   373,I).   

Não  obstante,  quando  se  tratar  de  prova  impossível  ou  de  excessiva  dificuldade  de               
ser  produzida  pela  parte  –   típica  nos  casos  médicos  –  poderá  o  juiz,  mediante                
decisão  fundamentada,  também   determinar  a  distribuição  diversa  do  ônus  da  prova             
(CPC,   art.   373,   §   1º) 14 .   

JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   

ERRO  MÉDICO.  LESÃO  RETAL  EM  PARTO.  NEGLIGÊNCIA  EM         
AVALIAÇÃO  APÓS  CIRURGIA.  DANOS  MORAIS  REDUZIDOS.        
Lesão  retal  após  episiotomia  durante  tentativa  de  parto  normal  que            
passou  despercebido .  Insurgência  da  médica  e  da  clínica  contra           
sentença  de  parcial  procedência.  Manutenção.  Erro  consistente  na          
negligência  e  imperícia  ao  não  avaliar  a  condição  do  canal  de  parto              

14  Vide  tópico   7.  “DA  DISTRIBUIÇÃO  DINÂMICA  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  VULNERABILIDADE              
TÉCNICA   DA   PACIENTE.”   
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da  paciente  após  a  cesárea.  Sutura  da  episiotomia  sem  notar  a             
existência  de  transfixação  do  reto .  Culpa  verificada.         
Responsabilidade  da  médica,  chefe  da  equipe,  pela  avaliação  da           
paciente  e  pela  atuação  da  enfermeira  sob  a  sua  supervisão.            
Responsabilidade  objetiva  da  clínica  médica  pelos  atos  de  seus           
empregados.  Art.  932,  III,  CC  e  art.  14,  parágrafo  4º,  Código  de  Defesa               
do  Consumidor.  Provimento  dos  recursos  apenas  para  reduzir  o           
valor  da  indenização  por  danos  morais  para  R$  30.000,00.  Sentença            
mantida.  Recursos  providos  em  parte.  (TJ-SP  -  APL:          
00036332920078260663  SP  0003633-29.2007.8.26.0663,  Relator:  Carlos       
Alberto  de  Salles,  Data  de  Julgamento:  18/11/2014,  3ª  Câmara  de            
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  19/11/2014)  AGRAVO  EM          
RECURSO  ESPECIAL  Nº  726.156  –  RJ  -2015/0138642-2).  [sem  grifos           
no   original   ]   

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  634.373  -  SP  (2014/0322946-1)           
RELATOR  :  MINISTRO  MOURA  RIBEIRO  AGRAVANTE  :  ANA          
LÚCIA  DE  SOUZA  SILVA  -  ESPÓLIO  REPR.  POR  :  EDUARDO            
LOURENÇO  DA  SILVA  -  INVENTARIANTE  ADVOGADO  :  CELSO          
RICARDO  MARCONDES  DE  ANDRADE  AGRAVANTE  :  DECIO         
EMERIQUE  LAURETTI  AGRAVANTE  :  JOAO  HENRIQUE  MEIRA         
SOUSA  ADVOGADOS  :  JOSÉ  ERNESTO  DE  MATTOS  LOURENÇO          
E  OUTRO  (S)  GIULIANA  MUNHOZ  DE  MATTOS  LOURENÇO          
AGRAVADO  :  OS  MESMOS  CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.         
AGRAVOS  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.        
ERRO  MÉDICO.  ESQUECIMENTO  DE  COMPRESSA       
CIRÚRGICA  NO  INTERIOR  DO  ABDOME  DE  PARTURIENTE.  1.          
AGRAVO  DE  DECIO  EMERIQUE  LAURETTI  E  JOAO  HENRIQUE          
MEIRA  SOUSA.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  O  EVENTO          
DANOSO  E  O  ABALO  MORAL  COMPROVADO.  REFORMA  DO          
JULGADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  7  DO  STJ.  AGRAVO           
NÃO  PROVIDO.  2.  RECURSO  DE  ANA  LÚCIA  DE  SOUZA  SILVA  -             
ESPÓLIO.  PLEITO  DE  MAJORAÇÃO  DA  VERBA        
INDENIZATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  VERBA  FIXADA  EM       
PATAMAR  IRRISÓRIO.  AGRAVO  CONHECIDO.  RECURSO       
ESPECIAL  PROVIDO.  DECISÃO  Nessas  condições,  NEGO        
PROVIMENTO  ao  agravo  de  DECIO  EMERIQUE  LAURETTI  e  JOAO           
HENRIQUE  MEIRA  SOUSA.  CONHEÇO  do  agravo  ANA  LÚCIA          
DE  SOUZA  SILVA  -  ESPÓLIO,  para,  desde  logo,   DAR           
PROVIMENTO  ao  recurso  especial,  com  fundamento  no  art.  557,           
1º-A,  do  CPC,  a  fim  de  majorar  a  verba  indenizatória  por  dano              
moral,  fixando-a  em  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais) ,  acrescida  de            
correção  monetária  a  contar  desta  data  (Súmula  nº  362  do  STJ)  e  juros               
moratórios  desde  o  evento  danoso  (Súmula  nº  54  do  STJ).  Custas  e              
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honorários  fixados  na  origem.  Publique-se.  Intimem-se.  Brasília-DF,         
12  de  maio  de  2015.  MINISTRO  MOURA  RIBEIRO  Relator.  (STJ  -             
AREsp:  634373  SP  2014/0322946-1,  Relator:  Ministro  MOURA         
RIBEIRO,   Data   de   Publicação:   DJ   14/05/2015)   [sem   grifos   no   original   ]   

  
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  PODER  PÚBLICO        
ELEMENTOS  ESTRUTURAIS  PRESSUPOSTOS  LEGITIMADORES      
DA  INCIDÊNCIA  DO  ART.  37,  §  6º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA            
REPÚBLICA  TEORIA  DO  RISCO  ADMINISTRATIVO  HOSPITAL        
PÚBLICO  QUE  INTEGRAVA,  À  ÉPOCA  DO  FATO  GERADOR  DO           
DEVER  DE  INDENIZAR,  A  ESTRUTURA  DO  MINISTÉRIO  DA          
SAÚDE  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  PESSOA  ESTATAL  QUE         
DECORRE,  NA  ESPÉCIE,  DA  INFLIÇÃO  DE   DANOS  CAUSADA  A           
PACIENTE  EM  RAZÃO  DE  PRESTAÇÃO  DEFICIENTE  DE         
ATIVIDADE  MÉDICO-HOSPITALAR  DESENVOLVIDA  EM      
HOSPITAL  PÚBLICO  LESÃO  ESFINCTERIANA  OBSTÉTRICA       
GRAVE  FATO  DANOSO  PARA  A  OFENDIDA  RESULTANTE  DE          
EPISIOTOMIA  REALIZADA  DURANTE  O  PARTO   OMISSÃO        
DA  EQUIPE  DE  PROFISSIONAIS  DA  SAÚDE,  EM  REFERIDO          
ESTABELECIMENTO  HOSPITALAR,  NO   ACOMPANHAMENTO      
PÓS-CIRÚRGICO  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS       
RECONHECIDOS  RESSARCIBILIDADE  DOUTRINA     
JURISPRUDÊNCIA  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  (STF  -  AI          
852237  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,           
julgado  em  25/06/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-176  DIVULG         
06-09-2013   PUBLIC   09-09-2013).   [sem   grifos   no   original   ]   

  
6.    DA   CONFIGURAÇÃO   DE   DANO   HOSPITALAR     

  
  

  

NORMAS   SOBRE   O   TEMA   
  

É  quando  a  situação  não  trata  de  erro  médico,  ou  seja,  defeito  ou  incorreção  de  alguma                  

técnica  médica  adotada  (negligência,  imprudência  ou  imperícia),  mas  de  verdadeiro  dano             

hospitalar  (falta  de  leitos,  sala  de  operação,  material  cirúrgico,  material  para  reanimação,              

medicamentos,  ambulâncias,  equipamentos:  Cardiotocógrafo,  Detector  sonar  Doppler,         

Cilindro   de   oxigênio,   Aspirador   de   secreções,   incubadora,   Ultra-sonografia,   etc).   
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➔ Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e  Nascimento  instituído  pela           

Portaria   n.   569,   de   1   de   junho   de   2000,   do   Ministério   da   Saúde:   
  

ANEXO   II   
PRINCÍPIOS  GERAIS  E  CONDIÇÕES  PARA  A  ADEQUADA         
ASSISTÊNCIA   AO   PARTO   
Para  a  adequada  assistência  à  mulher  e  ao  recém-nascido  no            
momento  do  parto,  todas  as  Unidades  Integrantes  do  SUS  têm  como             
responsabilidades:   
10.  dispor  dos  recursos  humanos,   físicos,  materiais  e  técnicos           
necessários   à   adequada   assistência   ao   parto.   

  
  

➔ Resolução   nº   2.147/2016   do   Conselho   Federal   de   Medicina:     
  

Art.  1º  A  prestação  de  assistência  médica  e  a   garantia  das  condições              
técnicas  de  atendimento  nas  instituições  públicas  ou  privadas  são           
de  responsabilidade  do  diretor  técnico  e  do  diretor  clínico ,  os  quais,             
no  âmbito  de  suas  respectivas  atribuições,  responderão  perante  o           
Conselho   Regional   de   Medicina.   

  
Art.   2º   §   3º   São   deveres   do   diretor   técnico:   
IX)  Assegurar  que  o   abastecimento  de  produtos  e  insumos  de            
quaisquer  natureza  seja  adequado  ao  suprimento  do  consumo  do           
estabelecimento  assistencial,  inclusive  alimentos  e  produtos        
farmacêuticos,   conforme   padronização   da   instituição ;   

  
➔ Resolução   n.   36,   de   3   de   junho   de   2008,   Ministério   da   Saúde:   

  
4.   CONDIÇÕES   ORGANIZACIONAIS   
4.4  O  Serviço  de  Atenção  Obstétrica  e  Neonatal  deve  contar  com             
infra-estrutura  física,  recursos  humanos,  equipamentos  e  materiais         
necessários  à  operacionalização  do  serviço,  de  acordo  com  a           
demanda   e   modalidade   de   assistência   prestada.   

  
5.   INFRA-ESTRUTURA   FÍSICA   
5.1  O  Serviço  de  Atenção  Obstétrica  e  Neonatal  deve  dispor  de             
infra-estrutura  física  baseada  na  proposta  assistencial,  atribuições,         
atividade,  complexidade,  porte,  grau  de  risco,  com  ambiente  e           
instalações  necessários  à  assistência  e  à  realização  dos  procedimentos           
com   segurança   e   qualidade.   
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5.2  A  infra-estrutura  física  do  Serviço  de  Atenção  Obstétrica  e            
Neonatal  deve  atender  aos  requisitos  constantes  no  Anexo  II  desta            
Resolução,  que  alteram  os  itens  referentes  à  atenção  obstétrica  e            
neonatal   a   RDC/Anvisa   n.   50,   de   21   de   fevereiro   de   2002.   

  
OBS:   verificar   esse   Anexo   II   da   Resolução.   

  
7.   MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS     
7.1  O  Serviço  de  Atenção  Obstétrica  e  Neonatal  deve  possuir           
equipamentos,  materiais  e  medicamentos  de  acordo  com  sua          
complexidade  e  necessidade  de  atendimento  à  demanda.  7.2  Os           
serviços  que  prestam  assistência  ao  parto  normal  sem  distócia   devem            
ter  disponíveis  os  seguintes  equipamentos  e  materiais:   7.2.1          
estetoscópio  clínico;  7.2.2  esfigmomanômetro;  7.2.3  fita  métrica;  7.2.4          
estetoscópio  de  Pinard  ou  sonar  (detector  fetal);  7.2.5  amnioscópio;           
7.2.6  mesa  auxiliar;  7.2.7  foco  de  luz  móvel;  7.2.8  instrumental  para             
exame  ginecológico,  incluindo  espéculo  vaginal  e  pinça  de  Cheron;           
7.2.9  material  necessário  para  alívio  não  farmacológico  da  dor  e  de             
estímulo  à  evolução  fisiológica  do  trabalho  de  parto,  tais  como:  a)             
barra  fixa  ou  escada  de  Ling;  b)  bola  de  Bobat  ou  cavalinho;  7.2.10               
instrumental  para  parto  normal;  7.2.11  mesa  para  refeição;  7.2.12           
camas  hospitalares  reguláveis  ou  cama  para  pré-parto,  parto  e           
pós-parto,  01  (uma)  por  parturiente;  7.2.13  poltrona  removível          
destinada  ao  acompanhante,  01  (uma)  para  cada  leito;  7.2.14  relógio            
de  parede  com  marcador  de  segundos,  01  (um)  por  ambiente  de             
parto.  7.3  Os  serviços  que  prestam  assistência  ao  parto  normal  sem             
distócia  podem  ter,   como  opcionais ,  os  seguintes  equipamentos  e           
materiais:  7.3.1  cardiotocógrafo;  7.3.2  mesa  para  exame  ginecológico;          
7.3.3  escada  com  dois  lances;  7.3.4  mesa  de  cabeceira.  7.4  Os  serviços              
que  realizam  assistência  ao  parto  normal  e  cirúrgico,  independente           
de  sua  complexidade,   devem  ter  disponíveis,  além  dos          
equipamentos  e  materiais  descritos  no  item  7.2 :  7.4.1  glicosímetro;           
7.4.2  material  para  cateterismo  vesical;  7.4.3  instrumental  para          
cesariana;  7.4.4  material  para  AMIU  e  curetagem  uterina;  7.4.5  bisturi            
elétrico;  7.4.6  instrumental  para  histerectomia;  7.4.7  material         
anestésico;  7.4.8  oxímetro  de  pulso;  7.4.9  bomba  de  infusão;  7.4.10            
monitor  cardíaco;  7.4.11  aspirador;  7.4.12  mesa  para  parto  cirúrgico;           
7.4.13  foco  cirúrgico  de  teto;  7.4.14  material  de  emergência  para            
reanimação,  composto  por  desfibrilador,  carro  ou  maleta  de          
emergência  contendo  medicamentos,  ressuscitador  manual  com        
reservatório,  máscaras,  laringoscópio  completo,  tubos  endotraqueais,        
conectores,  cânulas  de  Guedel  e  fio  guia  estéril,  01  (um)  para  cada              
posto  de  enfermagem;  7.4.15  medicamentos  para  urgência  e          
emergência  clínica:  a)  Antiarrítmico;  b)  Anti-hipertensivo;  c)         
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Barbitúrico;  d)  Benzodiazepínico;  e)  Broncodilatador;  f)  Diurético;  g)          
Drogas  vasoativas,  incluindo  vasodilatador  e  vasoconstritor        
coronarianos;  h)  Glicose  hipertônica  e  isotônica;  i)  Solução  fisiológica;           
j)  Água  destilada.  7.4.16  medicamentos  básicos  para  uso  obstétrico:  a)            
Ocitocina,  misoprostol  e  uterotônicos;  b)  Inibidores  da  contratilidade          
uterina;  c)  Sulfato  de  magnésio  20%  e  50%;  d)  Anti-hemorrágico;  e)             
Hidralazina  20  mg;  f)  Nifedipina  10  mg;  g)  Aceleradores  da            
maturidade  pulmonar  fetal;  h)  Antibióticos;  i)  Anestésicos;  j)          
Analgésicos.  7.5  Os  serviços  que  realizam  assistência  ao  parto  normal           
e  cirúrgico,  independente  de  sua  complexidade,  podem  ter   como           
opcionais  os  seguintes  materiais:  7.5.1  instrumentos  para  parto          
vaginal  operatório,  incluindo  fórceps  de  Simpson,  Kjeelland  e  Piper           
de  tamanhos  variados  e  vácuo  extrator.  7.6  O  serviço  deve  dispor  dos              
seguintes  equipamentos,  materiais  e  medicamentos  para  o         
atendimento  imediato  ao  recém-nascido :  7.6.1  clampeador  de         
cordão;  7.6.2  material  para  identificação  da  mãe  e  do  recém-nascido;            
7.6.3  balança  para  recém-nascido;  7.6.4  estetoscópio  clínico;  7.6.5          
oxímetro  de  pulso;  7.6.6  mesa  de  três  faces  para  reanimação  com             
fonte  de  calor  radiante;  7.6.7  material  para  aspiração:  sondas           
traqueais  sem  válvula  números  4,  6,  8,  10,  12  e  14;  sondas  de               
aspiração  gástrica  6  e  8;  dispositivo  para  a  aspiração  de  mecônio  na              
traquéia;  7.6.8  material  para  ventilação  (balão  autºinflável  de  500  e  de             
750  mL,  reservatório  de  oxigênio  aberto  ou  fechado,  com  válvula  de             
segurança  com  escape  entre  30-40  cm  H2O  ou  manômetro);  7.6.9            
máscaras  faciais  para  recém-nascidos  a  termo  e  prétermo;  7.6.10           
material  para  intubação:  laringoscópio  com  lâminas  retas  tamanhos  0           
e  1,  cânulas  traqueais  de  diâmetro  uniforme  sem  balonete  tamanhos            
2,5;  3,0;  3,5;  4,0  mm  e  fio  guia  estéril  opcional;  7.6.11  material  para               
cateterismo  umbilical;  7.6.12  medicamentos:  a)  Adrenalina  diluída         
1:10.000;  b)  Solução  fisiológica;  c)  Bicarbonato  de  sódio  4,2%;  d)            
Hidrocloreto  de  Naloxona;  e)  Vitamina  K.  7.6.13  material  para           
drenagem  torácica  e  abdominal;  7.6.14  plástico  protetor  para  evitar           
perda  de  calor.  7.6.15  Os  serviços  que  prestam  assistência  exclusiva            
ao  parto  normal  sem  distócia  devem  ter  disponíveis  os  equipamentos            
e  materiais  descritos  nos  itens  7.6.1,  7.6.2,  7.6.3,  7.6.4,  7.6.5,  7.6.6,  7.6.7,              
7.6.8,  7.6.9  e  7.6.14.  7.7  O  serviço  deve  dispor  dos  seguintes             
equipamentos,  materiais  e  medicamentos  para  atendimento  ao  recém          
nascido  no  alojamento  conjunto:  7.7.1  berço  de  material  de  fácil            
limpeza,  desinfecção  e  que  permita  a  visualização  lateral.  7.7.2           
bandeja  individualizada  com  termômetro,  material  de  higiene  e          
curativo  umbilical;  7.7.3  estetoscópio  clínico;  7.7.4  balança  para         
recém-nascido;  7.7.5  régua  antropométrica  e  fita  métrica  de  plástico;           
7.7.6  aparelho  de  fototerapia,  01  (um)  para  cada  10  berços;  7.7.7             
oftalmoscópio;  7.7.8  material  de  emergência  para  reanimação,  01  (um)           
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para  cada  posto  de  enfermagem,  composto  por:  a)  desfibrilador;  b)            
carro  ou  maleta  contendo  medicamentos,  ressuscitador  manual  com          
reservatório,  máscaras,  laringoscópio  completo,  tubos  endotraqueais,        
conectores,  cânulas  de  Guedel  e  fio  guia  estéril,  apropriados  para            
adultos  e  recémnascidos;  7.7.8.1  O  carro  ou  maleta  de  emergência            
pode  ser  único  para  atendimento  materno  e  ao  recém-nascido.  7.7.9            
aspirador  com  manômetro  e  oxigênio;  7.7.10  glicosímetro.  7.8  Os           
serviços  que  prestam  assistência  exclusiva  ao  parto  normal  sem           
distócia  devem  ter  disponíveis  os  equipamentos  e  materiais  descritos           
nos   itens   7.7.1,   7.7.2,   7.7.3,   7.7.4   e   7.7.5,   7.7.9   e   7.7.10.     

  
10.   TRANSPORTE   DE   PACIENTES     
10.1  O  transporte  da  mulher  ou  do  recém-nascido  entre  serviços  de             
saúde  deve  atender  ao  estabelecido  na  Portaria  GM/MS  n.  2.048,  de             
05   de   novembro   de   2002;   
10.3  O  serviço  de  saúde   deve  ter  disponível,  para  o  transporte  da              
mulher  ou  do  recém-nascido,  os  seguintes  equipamentos,  materiais          
e  medicamentos :  10.3.1  maca  para  transporte,  com  grades  laterais,           
suporte  para  soluções  parenterais  e  suporte  para  cilindro  de  oxigênio,            
exceto  para  o  transporte  de  recém-nascidos;  10.3.2  incubadora  para           
transporte  de  recém-nascidos;  10.3.3  cilindro  transportável  de         
oxigênio.   

  

JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  DANO  MORAL.  PERDA         
DA  VISÃO  DECORRENTE  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.        
ERRO  MÉDICO.  NÃO  CONSTATADO.  RESPONSABILIDADE       
OBJETIVA  DO  HOSPITAL.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.        
INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  CORRELAÇÃO  ENTRE  O  DANO         
E  OS  SERVIÇOS  DISPONIBILIZADOS  PELA  CLÍNICA.  RECURSO         
PROVIDO.  1.  A  responsabilidade  civil  do  hospital  é   de  ordem            
objetiva ,  bastando  à  vítima  comprovar  a  existência  do  dano  e  do             
nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  deficiente  do  hospital  e  o             
prejuízo  experimentado.  2.   A  responsabilidade  do  hospital  está          
diretamente  ligada  aos  serviços  prestados,  portanto,  o  dano  deve           
encontrar  relação  com  a   estadia  do  paciente,  a  internação,  as            
instalações,  equipamentos  ou  outros  serviços  auxiliare s .  3.  Não          
havendo   correlação  entre  o  dano  e  os  serviços  disponibilizados  pela            
clínica,  não  há  porque  condená-la  por  danos  morais.  (TJ-AM  –  APL:             
20110008725  AM,  Relator:  Desembargadora  Maria  das  Graças  Pessôa          
Figueiredo,  Data  de  Julgamento:  23/05/2011,  Segunda  Câmara  Cível,          
Data   de   Publicação:   27/05/2011.   [sem   grifos   no   original]   
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AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.  DANO        
MORAL.  ATENDIMENTO  HOSPITALAR.  PRESTAÇÃO  DO       
SERVIÇO.  DEFEITO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  VALOR.       
REEXAME.  SÚMULA  N.  7-STJ.  NÃO  PROVIMENTO.  1.   Se  os  danos            
suportados  pela  autora  decorrem  de  falha  na  prestação  do  serviço            
hospitalar  pelas  sociedades  empresárias  envolvidas,  e  não  de  erro           
médico,  a  responsabilidade  é  objetiva ,  sendo  desnecessária  a          
verificação  da  culpa.  2.  Concluindo  as  instâncias  ordinárias  que  "o            
fundamento  da  indenização  é  o  defeito  da  prestação  do  serviço  pelas             
recorrentes,  e  não  em  eventual  erro  médico"  (e-stj  fl.  674),  reexaminar             
a  questão  encontra  o  óbice  de  que  trata  o  verbete  n.  7,  da  Súmula.  3.                 
Valor  da  indenização  que  atende  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da             
proporcionalidade  não  se  submete  ao  crivo  do  recurso  especial.  4.            
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:              
281610  RN  2013/0005189-4,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL         
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  07/03/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,           
Data   de   Publicação:   DJe   14/03/2013)   [sem   grifos   no   original]   

  

15   MAIA,   Maurilio   Casas.   A   responsabilidade   objetiva   mitigada   hospitalar   por   dano   médico:   releitura   
jurisprudencial   e   a   culpa   médica   como   defeito   e   nexo   causal   na   harmonização   entre   o   caput   e   o   §   4º   do   
art.   14   do   CDC.    Revista   de   Direito   do   Consumidor ,   v.   99,   p.   233-257,   Mai.-Jun.   2015.   

Exemplo   de   tópico:   

Cabe  esclarecer  que  na  seara  médico-hospitalar  existe  uma          

classificação  bipartida  dos  danos  ao  paciente,  tendo  por  fundamento  a  distinção  de              

danos  a  partir  de  sua  origem.  Dessa  forma,   se  o  dano  foi  originado  de  atividade                 

tipicamente  hospitalar,  o  dano  deverá  ser  denominado  dano  hospitalar .  Por            

outro  lado,  originando-se  o  dano  de  ato  tipicamente  médico,  chamar-se-á  dano             

médico. 15   

 Quanto  à  superlotação  e  a  falta  de  material  cirúrgico  descrito             

nas  fichas  de  atendimento,  tal  circunstância  não  isenta  o  ente  da  sua              

responsabilidade,  uma  vez  que  está  configurado  o  chamado  dano  hospitalar.  Em             

caso  de  superlotação,  deveria  ter  havido  a  transferência  da  autora  de  ambulância              

para   outra   maternidade    e   não   simplesmente   decidirem   pela   sua   liberação.     
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7.  DA  DISTRIBUIÇÃO  DINÂMICA  DO  ÔNUS  DA  PROVA.          
VULNERABILIDADE   TÉCNICA   DA   PACIENTE.   

16  Art.  10  ECA.  Os  hospitais  e  demais  estabelecimentos  de  atenção  à  saúde  de  gestantes,  públicos  e                   
particulares,  são  obrigados  a:  I  -  manter  registro  das  atividades  desenvolvidas,  através  de  prontuários                
individuais,    pelo   prazo   de   dezoito   anos ;   

  
Resolução   CFM   n.   1.821/2007   
Art.  7°  Estabelecer  a  guarda  permanente ,  considerando  a  evolução  tecnológica,  para  os  prontuários               
dos   pacientes   arquivados    eletronicamente    em   meio   óptico,   microfilmado   ou   digitalizado.   
Art.  8°  Estabelecer  o  prazo  mínimo  de  20  (vinte)  anos ,  a  partir  do  último  registro,  para  a   preservação                    
dos  prontuários  dos  pacientes  em  suporte  de  papel ,  que  não  foram  arquivados  eletronicamente  em                
meio   óptico,   microfilmado   ou   digitalizado.   

  
Resolução   n.   1.638/2002,   CFM   
Art.  5,  II)  Assegurar  a  responsabilidade  do  preenchimento,   guarda  e  manuseio  dos  prontuários,  que                
cabem   ao    médico   assistente,   à   chefia   da   equipe,   à   chefia   da   Clínica   e   à   Direção   técnica   da   unidade.   

  
Código   de   Ética   Médica     
Art.   87.   §   2o   O   prontuário   estará   sob   a    guarda   do   médico   ou   da   instituição    que   assiste   o   paciente.   

  

Assim,  devido  ao  mau  funcionamento  do  serviço  hospitalar,          

a  responsabilidade  deve  ser  perquirida  sem  aferição  de  culpa,  conforme            

entendimento   do   TJAM   e   pelo   STJ   (citar   julgados).   

Hipóteses  em  que  pode  ser  pedida  a  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova  tendo                
em  vista  que  o  réu  possui  maior  facilidade  para  a  produção  das  provas  necessárias                
à  elucidação  dos  fatos  descritos  na  exordial,  pois  é  o  ele  quem  dispõe  de  toda  a                  
documentação  sobre  o  atendimento  ou  pelo  menos  deveria  ter  documentado  no             
prontuário   (rol   exemplificativo):   

● perda   de   prontuário 16   



      Coordenadoria   Temática   Cível   
Av.   André   Araújo,   679   |   Aleixo   |   

Manaus/AM   |   CEP   69060-000   |   
e-mail:   coord.cível@defensoria.am.gov.br   |   

  
    

17  Código   de   Ética   Médica     
É  vedado  ao  médico:  Art.  88.  Negar  ao  paciente  ou,  na  sua  impossibilidade,  a  seu  representante  legal,                   
acesso  a  seu  prontuário,  deixar  de  lhe  fornecer  cópia  quando  solicitada,  bem  como  deixar  de  lhe  dar                   
explicações  necessárias  à  sua  compreensão,  salvo  quando  ocasionarem  riscos  ao  próprio  paciente  ou  a                
terceiros.   
Art.  89.  Liberar  cópias  do  prontuário  sob  sua  guarda  exceto  para  atender  a  ordem  judicial  ou  para  sua                    
própria   defesa,   assim   como   quando   autorizado   por   escrito   pelo   paciente.   
  

18  Código   de   Ética   Médica   
   É   vedado   ao   médico:   Art.   87.   Deixar   de   elaborar    prontuário   legível    para   cada   paciente.     

  
Resolução   n.   1.638/2002,   CFM   
Art.  5,  I,  d)  Nos  prontuários  em  suporte  de  papel  é   obrigatória  a  legibilidade  da  letra  do  profissional                    
que   atendeu   o   paciente   [...]   
  

19  Art.   2.º    lei   4.848/2019.   Consideram-se   condutas   ofensivas,   abusivas   e   violentas:   
 I  –  tratar  a  mulher  de  forma  agressiva,  não  empática,  com  a  utilização  de  termos  que  ironizem  os                     

processos  naturais  do  ciclo  gravídico-puerperal  ou  que  desvalorizem  sua  subjetividade,  dando-lhe             
nomes   infantilizados   ou   diminutivos,   tratando-a   como   incapaz;     
II  –  fazer  comentários  constrangedores  à  mulher  referentes  a  questões  de  cor,  etnia,  idade,                
escolaridade,  religião,  cultura,  crenças,  condição  socioeconômica,  estado  civil  ou  situação  conjugal,             
orientação   sexual,   identidade   de   gênero   e   paridade;     
III  –  ironizar  ou  censurar  a  mulher  por  suas  expressões  emocionais  ou  comportamentos  que                
externalizem  sua  dor  física  e  psicológica  ou  ainda  suas  necessidades  humanas  básicas,  tais  como                
gritar,  chorar,  amedrontar-se,  sentir  vergonha  ou  dúvidas;  ou  ainda  por  qualquer  característica  ou  ato                
físico   tais   como:   obesidade,   pelos,   estrias,   evacuação,   dentre   outros;     

● negativa   de   entrega   do   prontuário 17   
● prontuário   ilegível 18   
● danos  por  violência  obstétrica  referentes  à  agressões  verbais,          

constrangimentos,   etc 19   
● manobra  de  kristeller,  episiotomia  e  outros  procedimentos  de  rotina           

incorretos:  maioria  das  vezes  não  constam  as  anotações  de  sua  realização  no              
prontuário.   

Requerendo-se  a  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova  para  que  o  réu  comprove               
que  todo  atendimento  médico  observou  as  regras  e  orientações  dispostas  na             
literatura   médica,   bem   como   os   protocolos   dispostos   da   Secretaria   de   Saúde.   

obs1:  não  utilizar  o  termo  “inversão  do  ônus  da  prova”  termo  advindo  do  CDC,               
pois  já  há  disposição  expressa  no  CPC  no  art.  373,  §  1.º  chamado  de  distribuição                 
dinâmica  do  ônus  da  prova,  quando  o  réu  for  ente  público.  Apesar  de  ainda  ser                 
utilizada  como  sinônimo  pelos  Tribunais.  Caso  seja  unidade  privada  de  saúde,             
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JURISPRUDÊNCIA   SOBRE   O   TEMA   

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVERSÃO        
DO  ÔNUS  DA  PROVA.   EXCEÇÃO  DO  ART.  373,  §  1.º  DO  CPC/15.              
POSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA  OBSTÉTRICA .  RECURSO      
CONHECIDO  E,  NO  MÉRITO,  PROVIDO.  -  O  parágrafo  primeiro  do            
artigo  373  se  trata  de  exceção  à  regra  geral  da  distribuição  estática  do               
ônus  da  prova,  na  qual  se  permite  a  consagração,  no  âmbito             
legislativo  e  judicial,  da  Teoria  da  Dinâmica  do  Ônus  Probatório,            
quando  presentes  certas  circunstâncias,  entre  as  quais  está  a  hipótese            
de  uma  das  partes  estiver  em  melhores  condições  de  produzir  a             
prova  que  a  outra.  -  É  o  entendimento  pacificado  pelo  Superior             
Tribunal  de  Justiça  de  que  é  permitido  ao  Magistrado  aplicar  a             
distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,  é  dizer ,  o  ônus  poder  recair              
sobre  quem  tiver  melhores  condições  de  produzir  a  prova,           
conforme  as  circunstâncias  do  caso  concreto .  -  É  sabido  que  a             
responsabilidade  do  Estado,  nesse  caso,  é  objetiva,  de  forma  que  para             
afastá-la  é  preciso  demonstrar  a  culpa  exclusiva  da  vítima,  de            
terceiro,  ou  que  seu  agente  não  concorreu  de  qualquer  modo  para  o              
resultado  (Teoria  do  Risco  Administrativo).  -  Agravo  de  instrumento           
conhecido  e,  no  mérito,  provido.  Decisão  reformada.  (TJAM,  Agravo           
de  instrumento  n.º  4002635-34.2019.8.04.0000,  Relator:       
Desembargador  Ernesto  Anselmo  Queiroz  Chíxaro,  Primeira  Câmara         
Cível,  data  do  julgamento:  17/02/2020,  data  de  publicação:  18/02/2020)           
[sem   grifos   no   original]   

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ERRO         
MÉDICO.   HIPOSSUFICIÊNCIA  TÉCNICA  DA  PACIENTE.       
REDISTRIBUIÇÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA .  ANULAÇÃO  DA         
SENTENÇA.  RECURSO  PROVIDO.  I  –  A  recorrente   não  possui          
conhecimento  técnico  na  área  hospitalar  e  tampouco  o  controle  dos            
profissionais  e  das  atividades  realizadas  pelo  corpo  médico          
pertencente  aos  quadros  do  recorrido ,  o  Estado  do  Amazonas.  Nesse            

20   STJ  -  REsp:  1771169  SC  2018/0258615-4,  Relator:  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:                
26/05/2020,   T3   -   TERCEIRA   TURMA,   Data   de   Publicação:   DJe   29/05/2020   

incidirá  normas  do  CDC  (Hospital  particular  conveniado  ao  SUS  não  se  aplica  o               
CDC 20 ).   

obs2:  A  mulher  se  encontra  hipervulnerável  pela  condição  feminina  e  pelo             
desequilíbrio   de   poder   e   de   conhecimento   técnico.     
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contexto,  a  ausência  de  supervisão  dos  acadêmicos  que  efetuaram  a            
primeira  parte  do  atendimento,  a  escolha  inadequada  dos  meios,  a            
eventual  omissão  ocorrida  no  prontuário  e  a  ausência  de  elaboração            
de  laudo  médico  que  expusesse  à  paciente  o  real  quadro  clínico  que              
enfrentara  são  questões  que  impõem  sobre  a  apelante  excessiva           
dificuldade  probatória,  dificuldade  esta  que  não  se  repete  em           
relação  ao  apelado,  dado  o  controle  que  ele  detém  (ou  deveria  ter)              
sobre  o  atendimento  médico  empregado .  II  -  Tal  circunstância,  enseja            
a  aplicação  da  técnica  da  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,             
consagrada  no  art.  373,  §  1º,  do  CPC,  instrumento  legal  que  deveria              
ter  sido  utilizado  pelo  juízo  a  quo   em  momento  anterior  à  prolação              
da  sentença .  III  –  Sentença  anulada,  com  o  retorno  dos  autos  à              
instância  de  origem.  IV  –  Apelação  conhecida  e  provida.  (TJ-AM  -             
AC:  06290276120188040001  AM  0629027-61.2018.8.04.0001,  Relator:       
João  de  Jesus  Abdala  Simões,  Data  de  Julgamento:  12/05/2020,           
Terceira  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  12/05/2020)  [sem  grifos  no            
original]   

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO         
ESTADO.  PARTO.  LESÃO  GRAVE  A  MENOR.  INCERTEZA         
QUANTO  À  OCORRÊNCIA  DE  ERRO  MÉDICO.        
VULNERABILIDADE  E  HIPOSSUFICIÊNCIA  TÉCNICA  DO       
RECORRENTE.  DISTRIBUIÇÃO  DINÂMICA  DO  ÔNUS  DA        
PROVA.   INVERSÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  Na  hipótese  dos           
autos,  extrai-se  do  acórdão  objurgado  que  os  únicos  fatos           
incontroversos  são:  a  grave  lesão  a  criança  (lesão  de  plexo  braquial             
com  paralisia  do  membro  superior  esquerdo  e  anóxia)  decorrente  de            
complicações  no  parto;  a  vulnerabilidade  e  a  hipossuficiência  técnica           
do  ora  recorrente,  e  a  incerteza  quanto  à  responsabilidade  da  equipe             
médica  que  prestou  o  atendimento,  haja  vista  a  afirmação  do            
Sodalício  a  quo  de  que  "os  únicos  que  poderiam  realmente            
esclarecer  acerca  da  verdade  do  ocorrido  na  sala  de  parto  eram  os              
médicos  e  o  pessoal  da  área  de  saúde,  que  participaram  do             
atendimento  e  do  procedimento  médico-hospitalar,  mas  deles  não          
há  depoimento"  (fl.  766/e-STJ).  2.  Diante  do  contexto  fático  delineado            
no  decisum  vergastado,  percebe-se  que   a  elucidação  do  ocorrido           
dependia  da  produção  de  provas  que  vão  além  das  possibilidades            
das  vítimas  do  evento  danoso   (menor  e  seus  pais),   porquanto  além             
de  sua  evidente  hipossuficiência  técnica,  a  equipe  da  área  de  saúde             
que  poderia  esclarecer  o  ocorrido  pertence  aos  quadros  do  centro            
hospitalar  da  municipalidade  de  Santo  André .  3.  Dessarte,          
verificando-se  que  era  a  parte  recorrida,  Município  de  Santo  André,           
que  possuía  melhor  condição  de  elucidar  as  circunstâncias  fáticas  por            
meio  da  produção  de  provas  que  estavam  ao  seu  alcance,  e             
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considerando-se  a  teoria  da  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,            
as  vítimas  do  evento  não  podem  ser  penalizadas  pela  incerteza            
quanto  à  existência  de  erro  médico,  mormente  em  vista  da            
gravidade  do  dano .  4.  Embora  não  tenha  sido  expressamente           
contemplada  no  CPC,  uma  interpretação  sistemática  da  legislação,          
inclusive  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (art.  6º,  VIII)  e  da              
Constituição  Federal,  confere  ampla  legitimidade  à  aplicação  da          
teoria  da  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,  segundo  a  qual             
esse  ônus  recai  sobre  quem  tiver  melhores  condições  de  produzir  a             
prova,  conforme  as  circunstâncias  fáticas  de  cada  caso,  tudo  nos            
termos  de  consolidado  entendimento  do  STJ:  REsp  69.309/SC,  Rel.           
Ministro  Ruy  Rosado  de  Aguiar,  Quarta  Turma,  DJ  26.8.1996;  AgRg            
no  AREsp  216.315/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,          
Segunda  Turma,  DJe  6.11.2012;  REsp  1.135.543/SP,  Rel.  Ministra          
Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe  7.11.2012;  REsp  1.084.371/RJ,          
Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe  12.12.2011;  REsp           
1.189.679/RS,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  DJe          
17.12.2010;  REsp  619.148/MG,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,          
Quarta  Turma,  DJe  1º.6.2010.  A  inversão  do  ônus  da  prova  não  é              
regra  estática  de  julgamento,  mas  regra  dinâmica  de          
procedimento/instrução  (EREsp  422.778/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio         
de  Noronha,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallo�i,  Segunda            
Seção,  DJe  21.6.2012).  5.  Recurso  Especial  provido.  (Resp.  1667776/SP,           
STJ,  2  TURMA,  Data  de  julgamento:  13/06/2017)  [sem  grifos  no            
original]   
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Exemplo   de   tópico:   

   Ocorrência   de   agressões   verbais/tratamento   constrangedor   

A  requerente  juntou  toda  a  documentação  existente  referente          

ao  seu  atendimento  na  maternidade  xxxx,  mas  é  quase  que  inconcebível  que  a               

agressão  verbal  sofrida  fosse  registrada  pela  equipe  médica,  fazendo  constar  prova             

contrária   aos   seus   interesses.     

Aliás  se  é  sabido  pelo  corpo  médico  que  o  uso  inapropriado             

de  termos  indevidos  no  prontuário  fere  a  ética  profissional,  já  que  deve  conter               

apenas  os  dados  clínicos  necessários,  é  muito  mais  considerável  que  não             

registrariam  qualquer  relato  de  ofensas  proferidas  por  médicos  ou  sua  equipe  a              

um   paciente.     

Neste  sentido,  cite-se  o  que  dispõe  o  Código  de  Ética  Médica,             

na   Resolução   da   CFM   nº   1931/09 :   

 Art.  23 .  Tratar  o  ser  humano   sem  civilidade  ou  consideração ,             
desrespeitar  sua  dignidade  ou  discriminá-lo  de  qualquer         
forma   ou   sob   qualquer   pretexto .   

Art.  87 .  §  1º  O  prontuário  deve   conter  os  dados  clínicos             
necessários  para  a  boa  condução  do  caso,  sendo  preenchido,           
em  cada  avaliação,  em  ordem  cronológica  com  data,  hora,           
assinatura  e  número  de  registro  do  médico  no  Conselho           
Regional   de   Medicina.   

Logo,  é  considerado  excessivamente  difícil  “nitidificar        

agressões   de   cunho   verbal”   pela   simples   análise   documental.     

Aumentando-se  ainda  mais  tal  dificuldade  probatória  pelo         

fato  de  serem  ofensas  que  afetam  bens  de  natureza  subjetiva.  Uma  vez  que  em                
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agressões  físicas  tem-se  o  laudo  do  exame  de  corpo  de  delito  para  ser  considerado                

prova   hábil   a   comprovar   o   dano   alegado.   O   que   não   se   verifica   no   caso.     

A  mãe  da  autora  foi  a  única  que  poderia  ser  testemunha  do              

ocorrido.  Contudo,  sabe-se  que  por  vedação  expressa,  o  ascendente  da  parte  está              

impedido   de   testemunhar   (art.   447,   §2º,   I,   CPC).     

Assim,  as  únicas  pessoas  capazes  de  trazer  esclarecimentos          

seriam   os   próprios   funcionários   da   maternidade   que   presenciaram   o   fato.     

Todavia,  mais  uma  vez  é  importante  frisar  que  seria           

extremamente  difícil  que  aceitassem  testemunhar  sobre  o  fato,  gerando  possíveis            

prejuízos   à   instituição   que   os   remunera.     

Em  casos  como  este  em  que  os  únicos  que  poderiam            

esclarecer  acerca  da  verdade  do  ocorrido  eram  os  funcionários  da  parte             

requerida,  o   STJ  reconhecendo  a  vulnerabilidade  técnica  da  parte  autora ,   entendeu             

que   o   ônus   da   prova   caberia   ao   réu ,   in   verbis:   

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RESPONSABILIDADE       
OBJETIVA  DO  ESTADO.  PARTO.  LESÃO  GRAVE  A  MENOR.          
INCERTEZA  QUANTO  À  OCORRÊNCIA  DE  ERRO  MÉDICO.         
VULNERABILIDADE  E  HIPOSSUFICIÊNCIA  TÉCNICA  DO       
RECORRENTE.  DISTRIBUIÇÃO  DINÂMICA  DO  ÔNUS  DA        
PROVA.   INVERSÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  Na  hipótese          
dos  autos,  extrai-se  do  acórdão  objurgado  que  os  únicos  fatos            
incontroversos  são:  a  grave  lesão  a  criança  (lesão  de  plexo            
braquial  com  paralisia  do  membro  superior  esquerdo  e  anóxia)           
decorrente  de  complicações  no  parto;  a  vulnerabilidade  e  a           
hipossuficiência  técnica  do  ora  recorrente,  e  a  incerteza  quanto  à            
responsabilidade  da  equipe  médica  que  prestou  o  atendimento,         
haja  vista  a  afirmação  do  Sodalício  a  quo  de  que  "os  únicos  que               
poderiam  realmente  esclarecer  acerca  da  verdade  do  ocorrido          
na  sala  de  parto  eram  os  médicos  e  o  pessoal  da  área  de  saúde,                
que  participaram  do  atendimento  e  do  procedimento         
médico-hospitalar,  mas  deles  não  há  depoimento"  (fl.         
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766/e-STJ).  2.  Diante  do  contexto  fático  delineado  no  decisum           
vergastado,  percebe-se  que   a  elucidação  do  ocorrido  dependia          
da  produção  de  provas  que  vão  além  das  possibilidades  das            
vítimas  do  evento  danoso   (menor  e  seus  pais),   porquanto  além            
de  sua  evidente  hipossuficiência  técnica,  a  equipe  da  área  de            
saúde  que  poderia  esclarecer  o  ocorrido  pertence  aos  quadros           
do  centro  hospitalar  da  municipalidade  de  Santo  André .  3.           
Dessarte,  verificando-se  que  era  a  parte  recorrida,  Município  de           
Santo  André,  que  possuía  melhor  condição  de  elucidar  as           
circunstâncias  fáticas  por  meio  da  produção  de  provas  que           
estavam  ao  seu  alcance,  e  considerando-se  a  teoria  da           
distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,   as  vítimas  do  evento            
não  podem  ser  penalizadas  pela  incerteza  quanto  à  existência           
de  erro  médico,  mormente  em  vista  da  gravidade  do  dano .  4.             
Embora  não  tenha  sido  expressamente  contemplada  no  CPC,          
uma  interpretação  sistemática  da  legislação,  inclusive  do  Código          
de  Defesa  do  Consumidor  (art.  6º,  VIII)  e  da  Constituição            
Federal,  confere  ampla  legitimidade  à  aplicação  da  teoria  da           
distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,  segundo  a  qual  esse            
ônus  recai  sobre  quem  tiver  melhores  condições  de  produzir  a            
prova,  conforme  as  circunstâncias  fáticas  de  cada  caso,  tudo  nos            
termos  de  consolidado  entendimento  do  STJ:  REsp  69.309/SC,          
Rel.  Ministro  Ruy  Rosado  de  Aguiar,  Quarta  Turma,  DJ           
26.8.1996;  AgRg  no  AREsp  216.315/RS,  Rel.  Ministro  Mauro          
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  6.11.2012;  REsp         
1.135.543/SP,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe          
7.11.2012;  REsp  1.084.371/RJ,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,         
Terceira  Turma,  DJe  12.12.2011;  REsp  1.189.679/RS,  Rel.  Ministra          
Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  DJe  17.12.2010;  REsp         
619.148/MG,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,          
DJe  1º.6.2010.  A  inversão  do  ônus  da  prova  não  é  regra  estática              
de  julgamento,  mas  regra  dinâmica  de  procedimento/instrução         
(EREsp  422.778/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Rel.           
p/  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallo�i,  Segunda  Seção,  DJe           
21.6.2012).  5.  Recurso  Especial  provido.  (Resp.  1667776/SP,  STJ,  2           
TURMA,   Data   de   julgamento:   13/06/2017)     

 Assim,  fica  prejudicada  a  autora  em  comprovar  a  veracidade            

de   suas   alegações,   tendo   em   vista   a   sua    vulnerabilidade   técnica .   

Constatando-se,   in  casu ,  a  existência  de  prova  diabólica ,  pois           

a  prova  da  agressão  que  provocou  a  ofensa  à  sua  honra  subjetiva,  não  deve  ser                 
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21  Na  lição  de  Alexandre  Câmara  trata-se  de  expressão  que  se  encontra  na  doutrina  para  fazer                  
referência  àqueles  casos  em  que  a  prova  da  veracidade  da  alegação  a  respeito  de  um  fato  é                  
extremamente  difícil.  Doenças  preexistentes  e  ônus  da  prova:  o  Problema  da  Prova  Diabólica  e  uma                 
Possível   Solução.   Revista   Dialética   de   Direito   Processual.   São   Paulo:   Dialética,   2005,   n.   31,   p.   1.   
  

considerado  um  ônus  a  ser  exigido  da  autora,  pois  tal  produção  probatória  é               

considerada   excessivamente   difícil 21 .   

 Por  todo  o  exposto,  deve  ser  deferida  a  distribuição           

dinâmica  do  ônus  da  prova  para  que  o  réu  comprove  que  não  houve  qualquer                

tratamento   desumanizado   e   agressivo   durante   à   assistência   ao   parto.   


