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Mensagem
do presidente da OAB/BA

O ano de 2020 nos trouxe muito sofrimento, mas também uma
série de aprendizados. A pandemia do novo coronavírus vem testando
os limites da ciência, da cidadania e também do universo jurídico, que
se deparou com uma série de questões que até então sequer havíamos
imaginado.
Nesse sentido, a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da
OAB da Bahia vem realizando ao longo dos últimos meses um trabalho
fantástico de produção e disseminação de conhecimento, cujo objetivo
final é preservar vidas e auxiliar não só a classe, mas a sociedade como
um todo nesse momento de tantas dúvidas e incertezas.

Fruto dos Ciclos de Debates “Direito Médico e da Saúde durante a
Pandemia”, a Comissão acaba de publicar essa coletânea de textos que
se propõe abordar, sob diferentes aspectos e pontos de vista, temas que
são muito caros nessa quadra histórica que atravessamos.
Assim, a OAB da Bahia segue cumprindo seu papel institucional e
fazendo aquilo que se espera de uma entidade que preza pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direitos, acesso à informação e
que, principalmente nesse momento, tem a defesa da vida como valor
inegociável.

Fabrício Castro de Oliveira
Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil –
Seccional Bahia

Mensagem da Comissão Especial
de Direito Médico e da Saúde
da OAB/BA
Mesmo nas situações mais adversas é possível colhermos bons
frutos. Essa obra pode ser assim ser considerada, na medida em que
concebida em meio a um delicado cenário de pandemia. Idealizada
durante um dos Ciclos de Debates “Direito Médico e da Saúde durante
a Pandemia”, promovido pela Comissão Especial de Direito Médico e
da Saúde da OAB/BA ao longo do ano de 2020, a coletânea propõe
abordagem diferente daquelas mais encontradas nas obras dessa área
de estudo.
Em razão do momento de inseguranças e incertezas vivenciado, o
trabalho realizado pela Comissão, notadamente em um período em que
o Direito Médico e da Saúde encontra-se em destaque, mostrou-se ainda
mais relevante, não apenas pelo cunho informacional e educativo prestado à advocacia e à sociedade, mas também por possibilitar a discussão
de temas de extrema relevância, como o abarcado na presente obra.

Fruto dos valorosos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa
ao qual foi proposto o desafio, a coletânea “Diálogos sobre Advocacia
Consensual em Direito Médico” é, portanto, um convite para analisar
a conturbada relação entre pacientes e profissionais da medicina sob
uma nova perspectiva, além de propor novas formas de abordagens
para pacificação dos conflitos.
Foram realizados mais de 10 encontros de aprofundada construção
de conhecimento sobre o tema, o que só foi possível pela dedicação da
coordenação e pela entrega e engajamento dos demais integrantes,
além do grande apoio prestado pela Escola Superior da Advocacia da
OAB/BA, sempre parceira na materialização dos projetos da Comissão
Especial de Direito Médico e da Saúde.
Parabéns a todos pelo grande projeto.

René Viana

Presidente da Comissão Especial
de Direito Médico e da Saúde da OAB/BA

Mensagem
da Escola Superior da Advocacia

A obra “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico”
já surgiu com um conceito inovador: foi fruto de um trabalho debatido
entre os participantes do Grupo “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico”, um projeto realizado pela Comissão Especial
de Direito Médico e da Saúde em parceria com a Escola Superior da
Advocacia – ESA, da OAB/BA.

Durante os encontros, a equipe participante debateu temas interessantes sobre mediação, práticas colaborativas e técnicas de negociação,
assuntos pouco explorados pela doutrina brasileira, fato que faz dessa
obra um projeto pioneiro nessa área.
É sempre muito gratificante ver a ESA – Bahia envolvida em projetos
tão exitosos como esse! Nos orgulha muito fazer parte dessa história e
contribuir para que debates de alto nível cheguem à classe da advocacia.
Essa é a nossa missão! Fomentar diálogos, reflexões e buscar sempre
o aperfeiçoamento da classe.

Parabéns a todos os autores e autoras dos textos. Vocês merecem
todas as nossas homenagens.

Thaís Bandeira

Diretora da ESA/BA

Nota editorial

A obra que ora apresentamos ao leitor é resultado do profícuo
trabalho realizado ao longo do segundo semestre do ano de 2020 pelo
grupo de pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito
Médico”, promovido pela Comissão Especial de Direito Médico e da
Saúde da OAB/BA, com o apoio da Escola Superior da Advocacia da
OAB/BA – ESA/BA. O grupo contou com a coordenação dos professores
e advogados Gabriela Sady, Lizandra Colossi e Lucas Macedo e com a
participação de professores convidados, membros da Comissão e os
aprovados no processo seletivo.
A partir das reflexões coletivas e da constatação de inexistência de
estudos aprofundados que esmiuçassem a aplicabilidade das práticas
consensuais nesse ramo do Direito, emergiu a ideia de convidar os
integrantes do grupo de pesquisa a, em prol de discussões inovadoras
e pioneiras, lançarem-se à produção de artigos sobre a temática.

Assim é que os 12 artigos que compõem a presente obra concebem
a Advocacia Consensual como uma atividade fecundante no Direito
Médico, abarcando temáticas recorrentes acerca da matéria – tais como
violência obstétrica, relação paciente-médico, erro médico, terminalidade da vida e judicialização da medicina – por novas perspectivas.
Apesar de os artigos terem sido produzidos a partir das discussões
concebidas nos encontros coletivos, cada trabalho reflete a opinião
individual do(s) seu(s) respectivo(s) autor(es). A estes, à Comissão
Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB/BA e à ESA/BA, o nosso
muito obrigado por acreditarem nesse projeto pioneiro.

Os organizadores

CAPÍTULO I

A aplicabilidade das técnicas
da comunicação não-violenta
como forma de prevenção de conflitos
derivados da relação médico-paciente
Henrique Costa Princhak*
Marina Silva Almeida**

SUMÁRIO:1. Introdução; 2. O diálogo enquanto mecanismo de redução demandas
judiciais evitáveis; 2.1. A postura defensiva e os impactos negativos ao aumento
da judicialização da medicina; 2.2. A técnica da comunicação não violenta;
3. Aplicabilidade da comunicação não-violenta na relação médico-paciente;
3.1. A importância de uma educação médica humanizada; 3.2. O protocolo Spikes;
4. Considerações finais; 5. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
Nos últimos anos, percebe-se o aumento exacerbado de litígios
envolvendo a relação médico-paciente. Isto é, a ocorrência da judicialização da Medicina, no qual o paciente enxerga o Judiciário como o único
caminho para resolução do conflito. Este fenômeno ocasiona inúmeros
prejuízos ao próprio exercício da profissão, como por exemplo, a prática
de posturas defensivas.
(*) Advogado. Graduado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito (2020). Pós-graduando em Direito Médico, da Saúde e Bioética pela Faculdade Baiana de Direito.
Integra o grupo de pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA.
(**) Advogada. Graduada em Direito pela UNIFACS (2018.2). Pós-graduanda em Direito
Médico e Bioética pela UNIFACS. Integra a Comissão Especial de Direito Médico e da
Saúde da OAB/BA. Integra o grupo de pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA.
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Contudo, é possível notar que grande parte dos conflitos que chegam ao Judiciário, ocorrem devido à dificuldade do estabelecimento da
comunicação. Isto é, ausência do cultivo da confiança entre os sujeitos,
que deveria ser o elemento essencial, base do relacionamento entre
médico e paciente. Esta dificuldade de estabelecer uma comunicação
sincera, ressalta-se, é fruto da própria assimetria de poder desta relação.
Além disso, é reflexo da imposição de postura que exigia a passividade
dos pacientes, durante muitos anos.
Deste modo, as falhas no processo comunicativo acabam contribuindo para o surgimento de demandas judiciais que poderiam ser
evitadas com medidas ou atitudes simples, como o exercício de uma
comunicação efetiva que busque reaproximar estes indivíduos. Logo,
partindo-se deste problema, o presente artigo se propõe a examinar
acerca da aplicabilidade das técnicas da Comunicação Não-Violenta,
criadas por Marshall P. Rosenberg, na década de 90, como forma de
prevenção de conflitos derivados da relação médico-paciente.

Este trabalho segue o posicionamento de que é possível a aplicabilidade da mencionada técnica em toda e qualquer relação humana,
inclusive, na relação médico-paciente. Ademais, ressalta-se que a aplicação da Comunicação Não-Violenta possibilita inúmeros benefícios
para a relação médico-paciente, dentre eles a redução de litígios, por
possibilitar atuação empática e reaproximar estes sujeitos.

Durante a elaboração deste artigo foi realizada pesquisa de natureza bibliográfica, através de livros, artigos e periódicos que abordam
as temáticas. Com o fito de analisar a problemática, será realizada
pesquisa qualitativa, baseada na interpretação e avaliação do objeto
pretendido, com foco no caráter subjetivo, sem haver a quantificação
das informações. Acrescenta-se que foi utilizado o método hipotético
dedutivo, ou seja, construção da solução do problema de pesquisa por
um processo de falseamento das hipóteses, levantadas para terem sua
veracidade autentificada.

2. O
 DIÁLOGO ENQUANTO MECANISMO DE REDUÇÃO
DAS DEMANDAS JUDICIAIS EVITÁVEIS

Em se tratando da relação entre médicos e pacientes, é possível
afirmar que a confiança é qualidade que contribui à solidez dessa
interação. A construção da confiança não é tarefa incumbida apenas a

A aplicabilidade das técnicas da comunicação não-violenta…
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médicos ou pacientes, mas sim, constitui-se enquanto objetivo mútuo.
Por isso, é imprescindível que tanto médico quanto paciente, contribuam efetivamente à fidúcia inerente à relação, e a comunicação por
eles edificada é ferramenta que, não sozinha, mas, principalmente,
contribui ao elo formado por ambos1.

Dessa forma, apesar do foco do atendimento médico voltar-se à
resolução de uma queixa apresentada por um paciente, é inegável que
a relação se constitui entre dois indivíduos, com valores, certezas, angústias e experiências próprias. Por isso, muitas vezes, a relação entre
médicos e pacientes conta com a interferência de outros fatores por
eles experimentados, que não devem ser desconsiderados, mas sim
compreendidos de maneira empática, com o objetivo de proporcionar
evolução da confiança entre o médico e o paciente 2.

Nesta senda, inserido na comunicação firmada entre médicos e
pacientes, encontra-se o dever de informação, disposto no art. 34 do
Código de Ética Médica. Portanto, a comunicação aparece também
enquanto dever, de modo que cabe ao médico informar, ao paciente,
o seu diagnóstico, prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento,
salvo quando essas informações puderem causar danos, hipótese em
que os esclarecimentos serão prestados ao representante legal do
paciente em questão3.

Assim, a comunicação é um elo importante na relação médico-paciente, não apenas enquanto o dever exposto pelo Código de Ética
Médica, mas, também, enquanto mecanismo necessário ao fornecimento de fatores intrínsecos e extrínsecos à vida do paciente. Cabe ainda
afirmar que, de acordo com Ana Thereza Meirelles, a comunicação,
além de mútua, se reflete, dentro da relação entre médicos e pacientes,
enquanto fonte do princípio da boa-fé4:
No entanto, a informação não é um dever de mão única, trata-se de
obrigação mútua, destinada tanto ao médico quanto ao paciente,
que precisam, com sinceridade e consciência, prestar os esclarecimentos pertinentes para um melhor resultado.

1.

JÚNIOR; GUIMARÃES, 2003, p. 105.

3.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018.

2.
4.

Idem, p. 109.

ARAÚJO, 2018, p. 18.
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Ademais, seja pelo dever exposto no Código de Ética Médica, ou
pelo diálogo enquanto construtor da confiança entre pacientes e médicos, possíveis lacunas provenientes de falhas na comunicação podem
ensejar demandas judiciais. Neste sentido, é importante esclarecer que
conflitos não se originam exclusivamente através de um dano efetivo,
mas, também, em verdade, através de falhas na comunicação na relação médico-paciente. Quando os litígios são oriundos da ausência de
diálogo satisfatório, as demandas podem ser compreendidas enquanto
evitáveis5. Portanto, em sentido contrário, cabe pensar a respeito da
redução de demandas judiciais por intermédio do preenchimento de
possíveis lacunas.

Historicamente, a relação médico-paciente reflete uma hierarquia,
considerando o saber médico de um lado e, do outro, alguém que, em
situação de vulnerabilidade causada por uma doença, por exemplo,
precisa recorrer a essa detenção de conhecimento. Junto a isso, o acesso
à justiça se tornou cada vez mais fácil, de maneira que a forma de resolver conflitos acabou abarrotando o judiciário, inclusive com demandas
evitáveis, a exemplo daquelas causadas por lacunas na comunicação
entre médicos e pacientes 6.
Do mesmo modo, ao manter-se o aumento excessivo de demandas evitáveis, é possível ser esta uma tentativa de reparo de uma
deficiência comunicativa presente no decorrer dos séculos da
história da medicina, e que agora se agrava pelo incremento do
Poder Judiciário, quando não atento ao desígnio emancipatório
social. Assim, em um rumo desfavorável ao consenso, médicos e
pacientes, de sujeitos de uma relação de cuidado, possivelmente
teriam passado a litigantes de um processo judicial (grifo nosso).

Enquanto possível forma de reduzir a judicialização da medicina
através da comunicação, seja verbal ou não, cabe identificar a percepção de pacientes com relação à postura dos médicos que entram em
contato. Nessa perspectiva, de acordo com breve pesquisa realizada por
estudantes da Universidade Estadual de Montes Claros (MG) foi possível
observar, ainda que com número limitado de participantes do estudo,
que os pacientes relataram maior nível de confiabilidade em médicos
5.
6.

VASCONCELOS, 2012, p. 390.
VASCONCELOS, p. 392-393.
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e médicas que sorriem, que possuem postura receptiva, indicando,
ainda, que a linguagem corporal influencia a recuperação do paciente7.

Além disso, outros fatores podem contribuir ao aumento das demandas judiciais envolvendo médicos e pacientes, como a dificuldade
de diálogo e de chegar em consenso, haja vista a assimetria de conhecimento técnico entre médicos e pacientes8, as condições do ensino da
relação com o paciente nas faculdades de medicina, a falta de condições
de trabalho, o preenchimento inadequado de prontuários e o desgaste da relação médico-paciente9. Quanto a este último fator, dedicar
maior tempo ao atendimento do paciente, orientações desenvolvidas
de maneira atenciosa, explicações de maneira empática a respeito de
tratamentos e/ou procedimentos são algumas das maneiras de suprir
esse desgaste10.

2.1. A postura defensiva e os impactos negativos
ao aumento da judicialização da medicina

Considerando a perspectiva do aumento de demandas judiciais
envolvendo a relação médico-paciente de maneira ampla, em decorrência de diversos fatores, a prática da medicina defensiva se apresenta
enquanto alternativa que, num primeiro momento, parece salvaguardar
o médico. Em verdade, no entanto, a conduta pautada no receio de
possíveis judicializações apenas afasta a cordialidade e a confiança,
ressaltando um possível desgaste na relação com o paciente.
As causas que desencadearam o aumento expressivo de demandas
judiciais envolvendo a relação médico-paciente são diversas. A falta de
mediações e conciliações dentro dos hospitais, por exemplo, aparece
enquanto um dos motivos que desencadeiam a postura defensiva por
parte dos médicos, pois esses profissionais relatam que se sentem mais
protegidos quando as próprias instituições se preocupam em estabelecer bons relacionamentos com os pacientes11.
7.

ROSSI-BARBOSA; et. al., 2010, p. 366.

9.

MINOSSI; SILVA, 2013, p. 497-498.

8.

VASCONCELOS, 2012, p. 392.

10. Ibid.

11. VALE; MIYAZAKI, 2019, p. 754.
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Além de possível desgaste na relação entre médicos e pacientes e
da falta de mediação e conciliação no ambiente hospitalar, é possível
que a postura midiática também ressalte os atritos existentes, exasperem a reação social diante de possíveis erros médicos, e apresentem a
busca pelo Judiciário enquanto alternativa imprescindível à resolução
desses casos12.

Por isso, os médicos e médicas que optam pela prática da medicina
defensiva enquanto medida de proteção, pautam sua conduta em algumas ações excessivas, como: a requisição de exames desnecessários e a
recusa em tratar pacientes com maior grau de complicações, em razão
do temor de, futuramente, surgirem demandas judiciais envolvendo a
atuação médica. Essa postura, ao invés de aproximar médicos e pacientes e promover tratamento adequado a estes, resultam em ainda maior
afastamento entre ambos, pois a conduta do profissional é pautada no
receio em ser responsabilizado13.

Ademais, para além das causas, alguns dos reflexos da medicina
defensiva enquanto prática ineficiente à redução de demandas judiciais
são a oneração excessiva do paciente, a intervenção negativa na relação
amistosa que o médico deve firmar tanto com o paciente quanto com
a família do mesmo, e, ainda, o aumento do sofrimento do paciente14.
Por qualquer perspectiva que se analise, a prática de medicina
defensiva não se apresenta enquanto medida que, efetivamente, contribui para a diminuição das demandas judiciais. Ao revés, apenas causa
maior afastamento da relação entre médicos e médicas, exasperando
a ocorrência de demandas jurídicas evitáveis, de maneira que, como
preceitua Camila Vasconcelos, tanto médicos quanto pacientes saem
perdendo na relação, em decorrência do desvirtuamento da profissão
e do desvirtuamento de uma relação de cuidado15.

A relação entre médicos e pacientes precisa ir além do conhecimento técnico e dos possíveis benefícios e riscos de tratamentos e/ou
procedimentos. Considerando que essa relação se baseia em fidúcia,

12. Ibid. p. 753.

13. MINOSSI; SILVA, 2013, p. 495-496.

14. Ibid., p. 499.

15. VASCONCELOS, 2012, p. 394.
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a postura de médicos, médicas e pacientes precisa construir, mutuamente, este pilar.

Nesta senda, de acordo com o que explica o médico Carlos Frederico de Almeida Rodrigues, é imprescindível o retorno aos aspectos
humanísticos da relação médico-paciente16:

Tendo em vista – sempre – que o melhor tratamento é o que alia
a melhor técnica a um profundo reconhecimento do outro, suas
escolhas, necessidades, dores e sofrimento, acredito que os dilemas propostos aos médicos pela ciência/tecnologia somente serão
superados pela admissão irrestrita de sua própria humanidade,
que se revela no dever de olhar e enxergar o outro também na
vida profissional.
Portanto, em oposição à prática da medicina defensiva, que é, num
primeiro momento, considerada enquanto necessária à diminuição de demandas judiciais, o retorno à humanização da relação
médico-paciente pode contribuir ao preenchimento das lacunas
que resultam nas mencionadas demandas judiciais evitáveis, que
abarrotam o judiciário e contribuem para o afastamento na relação
médico-paciente.
O diálogo, a observação, a escuta ativa e a empatia, portanto, são
algumas das formas de estabelecer uma relação satisfatória, o que
não apenas resulta na diminuição dos litígios originados de falhas
de comunicação, como, prioritariamente, fortalece a fidúcia entre
médicos e pacientes.

2.2. A técnica da comunicação não-violenta
A busca de um caminho preventivo ao litígio, através da comunicação, para evitar número exacerbado de demandas envolvendo a relação
médico-paciente, mostra-se extremamente relevante. Neste sentido, é
importante que sejam utilizados métodos que contribuam na construção de uma comunicação sincera entre os sujeitos, visto que as falhas
no processo comunicativo podem ensejar conflitos.
Cabe evidenciar a técnica da Comunicação Não-Violenta, desenvolvida por Marshall B. Rosenberg, em 1943, após a ocorrência de conflitos
16. RODRIGUES, 2010, p. 377.
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raciais em Detroit, criada com o fito de examinar o que permite a permanência do indivíduo em sintonia com o estado natural compassivo,
por mais desafiadora que seja a circunstância17.

O autor buscou a criação de técnica comunicativa – devido ao papel
da linguagem e da palavra em manter o indivíduo em seu estado compassivo natural, inerente a condição humana. Esta técnica é denominada
“Comunicação Não-Violenta”, sendo utilizada a expressão “não-violenta”
inspirado no mesmo sentido utilizado por Gandhi, que entendia que
o estado compassivo natural do ser humano é alcançado quando há o
afastamento da violência no coração18.

Embora as palavras não sejam “violentas” em um sentido estrito, a
maneira que os sujeitos se comunicam pode proporcionar sentimentos
como mágoa e angústia, para uma das partes envolvidas no processo
comunicativo, ou para ambas. Logo, a utilização da Comunicação Não-Violenta, busca a entrega sincera, que proporciona ligação interpessoal e, também, intrapessoal para que a compaixão natural do sujeito
floresça19.
Neste sentido, cabe realizar um exame acerca do que seria a “Comunicação Violenta”, também chamada de “Comunicação Alienante
da Vida”. Esta forma de comunicação, portando, ocorreria quando são
utilizados julgamentos moralizantes, comparações; quando há negação
de responsabilidade e, também, a expressão dos desejos do sujeito
como exigências20.

O julgamento moralizante, seria uma forma de comunicação violenta, por exemplo, por implicar que, quem não segue o padrão de
comportamento em consonância com valores impostos por um sujeito,
estaria errado. Já a utilização de comparações faz com que haja uma
dificuldade de haver compaixão por si mesmo e pelo outro – e o mesmo
ocorre quando há negação de responsabilidade pelos próprios atos e
pensamentos21.

17. ROSENBERG, 2006. p. 19 e 20

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid, p. 33-41.

21. ROSENBERG, 2006, p. 33-41.
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Feito breve exame nas atitudes que possibilitam que outros sujeitos sejam feridos através do processo comunicativo, cabe verificar
de que forma ocorre o processo da Comunicação Não-Violenta. Deste
modo, faz-se necessário analisar quais os quatro elementos que compõem essa técnica, quais sejam: observação, sentimento, necessidade
e pedido22. Evidencia-se que a observação consiste no comportamento
do sujeito de observar o que de fato está acontecendo em determinada situação, sem que haja a realização de nenhum julgamento ou
avaliação do que está ocorrendo23. Além da observação, é necessário
que esteja presente o elemento do sentimento, ou seja, a capacidade
de identificar e expressar o que sujeito está sentindo ao observar
determinada ação concreta24.

É preciso, também, que esteja presente o componente da necessidade, ou seja, o reconhecimento de quais necessidades estariam
relacionadas com aquele sentimento que foi identificado após a observação do fato25. Por fim, o quarto elemento trata do pedido – o que o
indivíduo precisa do outro para enriquecer sua vida. Isto é, o que pode
ser feito para que se atendam às necessidades da pessoa, após serem
identificadas.26.

Cumpre ressaltar que o pedido não deve ser confundido com a
exigência, visto que a exigência é uma forma de “Comunicação Alienante da Vida” ou “Comunicação Violenta” e, neste sentido, gera a
possibilidade de ferir o outro sujeito. Deste modo, o pedido deve estar
sempre acompanhado da necessidade e do sentimento27. Logo, através
da técnica Comunicação Não-Violenta observa-se o fato, identifica-se
os sentimentos, detecta-se as reais necessidades e assim percebe-se o
que o sujeito está realmente pedindo.
Entretanto, cumpre acrescentar que o processo da Comunicação
Não-Violenta consiste não apenas na autoexpressão do indivíduo, ou
seja, não basta que haja a presença dos quatro componentes apenas

22. Ibid. p. 23.

23. Ibid.

24. Ibid p. 23 e 24.

25. Ibid.

26. Ibid.

27. Ibid. p. 39.
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em quem comunica. Expressar através dos elementos da Comunicação
Não-Violenta é apenas uma das partes deste processo28.

É necessário também receber com empatia o que o outro tem a
dizer através da observação, sentimento, necessidade e pedido. Isto
é, precisa ser algo da parte de quem comunica, mas, também de quem
escuta. Assim, no momento em que a empatia é dada e recebida, existe
a formação de um fluxo comunicativo não-violento29.

Deste modo, é importante conceituar o que seria a “empatia”. Nas
palavras de Brené Brown 30“empatia significa conexão”, isto é, “se
conectar com o sentimento que alguém está experimentando, e não
com o acontecimento ou a circunstância.” Ou seja, empatia consiste
em sentir com o outro.

Ressalta-se que Theresa Wiseman31 compreende que a empatia
possui quatro atributos: enxergar o mundo da maneira que os outros
enxergam, entender o sentimento do outro, não realizar julgamentos
e também comunicar o que foi entendido. Segundo o próprio Marshall
Rosenberg, a empatia acontece somente quando o indivíduo consegue
“se livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos” e requer
atenção plena na mensagem do outro para que este se expresse de
maneira completa e se sinta compreendido32.

Assim, cumpre registrar que é necessário para que haja um processo
de Comunicação Não-Violenta, a presença da empatia na escuta, isto é,
no momento em que a outra parte se comunica.

Deste modo, demonstra-se que ao haver a expressão dos sujeitos
através da observação, sentimento, necessidade e pedido, e, também,
o recebimento da mensagem do outro através da empatia e por meio
desses quatro elementos, ocorreria a reaproximação destes sujeitos
por intermédio do processo comunicativo.
28. Ibid, p. 24.

29. id. p. 24.

30. BROWN, 2013. p. 52.

31. WISEMAN, 1996, p. 1165.

32. ROSENBERG, 2006, p. 109 e 110.
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3. A
 PLICABILIDADE DA COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA
NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
Alcançar efetividade comunicativa demonstra-se demasiadamente
importante para que haja melhoria da segurança fornecida aos pacientes. Assim, a busca de maneiras de garantir a efetividade no diálogo deve
ser, portanto, prioridade dos profissionais médicos. Ao dar enfoque em
técnicas que objetivam fortalecer a comunicação, não apenas os erros
são reduzidos, mas, também, a satisfação do paciente é alcançada, assim
como há melhoria nos resultados de possíveis procedimentos, pois há
aumento à aderência ao tratamento indicado33.

A Comunicação Não Violenta, ressalta-se, é aplicável a todo e
qualquer tipo de relação humana. Logo, consiste em uma abordagem
comunicativa que se aplica de maneira eficaz para todos os níveis comunicativos e para as mais diferentes situações – de relacionamentos
interpessoais às relações profissionais34. Deste modo, é possível a sua
aplicabilidade no relacionamento entre o médico e o paciente.
Marshall Rosenberg, inclusive, defende que seria possível aplicar
a Comunicação Não-Violenta na relação médico-paciente, na prática
clínica, por exemplo, para compreender as necessidades do paciente
e o que está precisa ouvir em determinadas situações, citando como
exemplo o caso de pacientes com HIV e hemofílicos35.

A aplicabilidade da Comunicação Não-Violenta na relação médico-paciente, apresenta-se como essencial para que haja processo comunicativo efetivo, vez que este método proporciona uma atuação empática.
Cabe evidenciar que a empatia possibilita que a transmissão dos
conhecimentos médicos se torne mais eficaz. Além disso, defende-se
que, ao atuar com empatia, o médico compreende melhor a doença do
paciente, o que pode colaborar com a resolução do desfecho clínico.
Assim, a atuação empática permite que haja melhoria no fluxo comunicativo e, consequentemente, uma redução do número de processos

33. NETO, 2017.

34. Op cit. p. 25 e 26.

35. Ibid.
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judiciais médicos que possuem como origem a insuficiência de comunicação entre os sujeitos da relação médico-paciente36.

Ademais, cumpre evidenciar que a aplicação plena da Comunicação
Não-Violenta demonstra-se desafiadora em determinadas situações.
Isto ocorreria devido ao receio de que atuar com base nos elementos
da Comunicação Não-Violenta, e, consequentemente, exercer a empatia,
envolve estar, de certa forma, vulnerável ao outro. Há um medo de que,
em certas relações, ao conectar-se com o outro, o indivíduo estaria
expressando vulnerabilidade e desta forma perdendo autoridade e
controle naquela situação.37

Contudo, cabe salientar que quanto mais a Comunicação Não-Violenta é exercida, através da autoexpressão, da empatia, da conexão por
meio de sentimentos e necessidades que existem por trás das palavras,
menos assustador se torna o ato de se abrir para estas pessoas 38. Desta
forma, o receio de que, ao se abrir com o outro, haveria perda de autoridade ou controle, desaparece com a prática constante da Comunicação
Não-Violenta.
Dada a importância dessa técnica, evidencia-se que atualmente já
existem movimentos que buscam apresentar a aplicação da Comunicação Não-Violenta no diálogo com o paciente, a exemplo do curso de
extensão elaborado pela Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Piauí 39.

Ainda que, num primeiro momento, a inserção dessa técnica seja
desafiadora, sobretudo em razão da posição de vulnerabilidade que os
sujeitos se veem, parece ser altamente eficiente não apenas no sentido
de refutar condutas como a prática da medicina defensiva, mas, principalmente, enquanto maneira de reestabelecer a fidúcia e empatia entre
médicos e pacientes. Embora a curto prazo seja desafiador acreditar na
aplicabilidade plena desta técnica na relação médico-paciente, deve-se
pensar a longo prazo – em uma mudança que deve ocorrer desde a
formação do profissional médico.

36. PROVENZANO, 2014. p. 22.

37. ROSENBERG, 2006, p. 132-134.

38. Ibid.

39. Curso de extensão sobre Comunicação Não-Violenta. Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFPI,2020.
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3.1. A importância de uma educação médica humanizada
Cabe ressaltar que, para que haja aplicação da técnica da Comunicação Não-Violenta na relação médico-paciente, demonstra-se importante
que o aprendizado desta técnica ocorra durante a própria formação
universitária do profissional de Medicina.
Ou seja, é importante que a discussão sobre conflitos que envolvem
a relação médico-paciente não ocorra apenas dentro de um processo
judicial, mas antes mesmo do conflito surgir. Demonstra-se imprescindível a existência de uma educação médica humanizada, com foco não
somente no aprendizado dos aspectos técnicos e biológicos, mas em
questões como ética médica e Bioética40.
Ademais, cumpre registrar que a Bioética consiste em uma ética
aplicada cujo objeto de estudo são os impasses e dilemas que pertencem a área da saúde com o fito de solucionar esses conflitos da melhor
maneira possível, observando valores éticos e morais41.

Logo, ensinar aos futuros médico a importância da atuação empática, com base na escuta ativa e em observância dos componentes
da Comunicação Não-Violenta é essencial para que possíveis conflitos
sejam prevenidos. Contudo, é relevante ressaltar que o processo de
uma formação humanizada, com base nos preceitos éticos e da Bioética,
do futuro profissional de Medicina, passa por alguns desafios no atual
cenário brasileiro.

Dentre esses desafios vale salientar a falta de escolarização prévia
da população em geral, a duração de seis anos e carga horária extensa
do curso de Medicina, que necessita focar nos aspectos biológicos para
o treinamento de futuros profissionais competentes no exercício da
ciência médica, o dilema das Universidades entre encontrar o meio
termo em atender às exigência do mercado capitalista extremamente
competitivo e atender as demandas de uma educação humanizada e
emancipatória42.
Além disso cabe salientar que há um paradoxo entre a formação
de profissionais especializados como o mercado exige e entre atingir a

40. VASCONCELOS, 2012, p. 394 e 395.

41. DOMINGOS, KFOURI NETO, MACIEL-LIMA, 2016 p. 71-98 0

42. GOMES, REGO, 2014, p. 300 e 301.
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meta de formar médicos generalistas como buscam as Diretrizes Curriculares Nacionais. Por fim, observa-se também as limitações sofridas
pelos professores em relação a sua didático-pedagógica e a necessidade
de articular saberes de maneira multidisciplinar43.

A própria relação entre discente, docente e escola médica pode
ser vista, para alguns autores, como desafio para a aplicação de uma
educação médica humanizada, devido ao fato de que em muitas situações, existe um distanciamento entre o estudante e o professor,
por este estar focado apenas no plano teórico, sem se preocupar em
criar uma conexão com os alunos através da implementação de metodologias alternativas ao método quantitativo, que podem facilitar
o aprendizado44.

Ademais, cumpre registrar que embora não deixe de ser importante
a implementação de matérias que disciplinem problemas e conflitos
éticos na formação e na prática profissional45, é importante pensar
no que seria mais adequado considerando a realidade atual, isto é, o
cenário da graduação em Medicina no Brasil.

Neste sentido, defende-se que deve haver enfoque humanístico
ao longo de toda a graduação universitária do futuro profissional de
Medicina – não apenas em uma disciplina isolada na matriz curricular – sobretudo nas especialidades clínicas e cirúrgicas em que se tem
contato direto com pessoas e as suas experiências de adoecimento46.
Logo, percebe-se que há falta de aplicação de ensinamentos éticos em
alunos do final do curso, que geralmente têm maior contato com os
pacientes, pois as matérias voltadas para a ética médica geralmente
são ensinadas no início ou meio do curso.
É também relevante que a dimensão da ética médica ensinada na
graduação extrapole a demanda por aprendizado da responsabilidade
ético-profissional do médico, ou seja, é preciso que vá além do ensino
baseado na jurisdição do comportamento ético, sob risco de que se
torne um alicerce da medicina defensiva – o foco não pode ser apenas como o profissional deve agir para evitar ações judiciais por erro

43. GOMES, REGO, 2014, p. 300 e 301.

44. JÚNIOR, 2020, p. 482.

45. Ibid.

46. Op. cit, p. 482.
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médico (conduta culposa por negligência, imprudência ou imperícia)47.
Assim, observa-se a relevância de um ensino humanizado dos futuros
profissionais de Medicina voltado não apenas para a ética deontológica,
que também é importante, mas para a comunicação do médico com o
paciente nas mais diversas situações e circunstâncias.

O ensino da comunicação de más-notícias ao longo do curso de
Medicina, por exemplo, é demasiadamente importante pois garante
um maior preparo e segurança na atuação dos futuros médicos, visto
que a própria comunicação de más-notícias pode causar certo grau de
sofrimento ao profissional por não saber lidar com as reações diversas
que o paciente pode apresentar no caso concreto48.

Deste modo, demonstra-se necessário que sejam introduzidas técnicas de Comunicação Não-Violenta dentro dos eixos já existentes da
graduação visto que a própria graduação de Medicina já possui carga
horária muito grande. Logo, uma forma de implementar essa perspectiva, seria através da aplicação da Comunicação Não-Violenta, dentro
da grade já existente, sobretudo considerando o déficit do aprendizado
através da prática.

3.2. O protocolo Spikes

Atualmente, conforme exposto alhures, o ensino da medicina na
graduação exemplifica alguns dos atritos vivenciados por médicos e
pacientes, sobretudo no que tange as demandas evitáveis. Ainda na
perspectiva da interação dos médicos e médicas com seus pacientes, é imprescindível retornar à experiência desses profissionais ao
longo da graduação, haja vista que o distanciamento da condução
humanística do atendimento médico é apresentado aos médicos
ainda na faculdade.
Nesse sentido, torna-se importante expor não apenas o conteúdo
do protocolo SPIKES, como, também, a possibilidade desse protocolo
incentivar o estudo da comunicação com o paciente. O referido protocolo foi criado por médicos oncologistas estadunidenses e canadenses,
com o intuito de descrever seis etapas que auxiliam o profissional na
47. JÚNIOR, 2020, p. 484.

48. FREIBERGER; CARVALHO, BONAMIGO, 2019, p, 324.
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informação de notícias negativas 49. A primeira etapa consiste no planejamento da conversa que será realizada; a segunda, na avaliação do
paciente que receberá as más notícias. Nessa fase, é importante que o
médico pergunte sobre possíveis dúvidas, questionamentos ou curiosidades, por exemplo.

A terceira etapa do protocolo SPIKES consiste no convite, oferecido pelo paciente, para que o médico forneça as informações que a ele
interessam 50. Aqui, cabe relembrar o mencionado art. 34 do Código de
Ética Médica 51, que trata do dever do médico de fornecer informações
ao paciente, salvo quando puder causar-lhe dano, em conjunto com os
arts. 24 e 31 52, da mesma norma infralegal.

Dessa forma, embora o médico possua o dever de informar, não
há que se falar em obrigação que não comporta exceções. O dever de
informar deve, portanto, ser estabelecido na medida em que o paciente deseja, de fato, receber. Na sequência, a quarta etapa do protocolo
SPIKES trata, justamente, do fornecimento de informações, vez que
indica a fase de dar conhecimento ao paciente; a quinta etapa, por
sua vez, salienta a importância de observar as emoções do paciente e
tratá-las com respeito e dignidade; a sexta e última etapa, por fim, expõe
possíveis estratégias do tratamento, caso o paciente e seus familiares
estejam preparados e dispostos a escuta-las 53.

Desde a primeira até a sexta etapa, o protocolo que aborda a condução de más notícias conecta, de maneira empática, aquele que dá a
informação com aquele que recebe as notícias negativas. Considerando
o que fora exposto a respeito da Comunicação Não-Violenta, é possível delinear os quatro elementos da CNV em cada uma das etapas do
protocolo SPIKES.

Isso porque, as etapas do protocolo SPIKES, que tratam sobre planejamento, observação do paciente e análise de até que ponto o paciente
quer ter conhecimento, basicamente, demonstram a postura compassiva de que trata a Comunicação Não-Violenta. O médico, enquanto

49. BRASIL. Ministério da Saúde. 2010.

50. BAILE WF, BUCKMAN R, LENZI R. SPIKES, 2010.

51. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018.

52. Ibid.

53. BAILE WF, BUCKMAN R, LENZI R. SPIKES, 2010.

A aplicabilidade das técnicas da comunicação não-violenta…

35

transmissor das notícias negativas, assume postura de observação e
compreensão do paciente, portanto.

Todavia, cabe dizer que o protocolo SPIKES é uma das poucas
ferramentas apresentadas aos estudantes enquanto auxílio para os
momentos de transmissão de más-notícias. Além disso, de acordo com
pesquisa realizada com os estudantes de medicina da Universidade do
Oeste de Santa Catarina, os discentes sentem falta da aplicação prática,
no contato com o paciente, pois a teoria, por si só, não é suficiente para
suprir o aprendizado em comunicar notícias negativas aos pacientes
e familiares.54

Nesse mesmo estudo, o autor aponta algumas alternativas que
poderiam auxiliar os estudantes a terem experiência prática daquilo que aprendem na teoria, a exemplo de simulações e atuação em
serviços-escola, como ambulatórios, hospitais e unidades de saúde 55.

Independentemente dos métodos, o desafio é construir relações
pautadas na atenção e na escuta do outro, incentivando experiências e narrativas de discentes e docentes em interlocução com debates éticos. As vivências narradas, ainda que particulares, permitem
a transmissão e o enlace das histórias, ampliando a compreensão e
sensibilizando o outro. Essas experiências pessoais, quando passam
a ser coletivas, renovam o conhecimento56 (grifo nosso).

Assim, para além da inserção de métodos e protocolos, é imprescindível que os estudantes e médicos tenham experiências que estimulem a atenção e a escuta ativa. Por isso, quer seja na transmissão de
más-notícias, quer seja na relação com o paciente de maneira geral, é
importante que o médico exercite a sua postura compassiva ao atender,
diagnosticar, sanar dúvidas e ouvir o que o paciente tem a dizer, desde
a faculdade, inclusive.

Nesse sentido, no que diz respeito os elementos da Comunicação
Não-Violenta, quais sejam: observação, sentimento, necessidade e
pedido 57, cabe pensar na possibilidade de, através do estado compassivo natural, a relação médico-paciente vivenciar melhorias, tanto
54. JÚNIOR, p. 482- 483, 2020.

55. Ibid.

56. JÚNIOR, 2020, p. 484.

57. ROSENBERG, 2006.
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na interação entre ambos quanto nas demandas jurídicas evitáveis,
também no que tange a comunicação de más notícias.

Embora o protocolo SPIKES não seja tão aplicado na prática quanto
o ideal, ele funciona como parâmetro para desenvolvimento da comunicação com o paciente, mesmo nas situações em que a comunicação não
seja a respeito de notícias negativas. Por óbvio, a relação médico-paciente, pautada pela fidúcia, não se esgotará por intermédio da criação
e aplicação de protocolos, sobretudo considerando a subjetividade e
particularidade de cada situação. No entanto, pensar na aplicação de
protocolos efetivos pode ser o ponto de partida para reaproximar médicos e pacientes e mitigar possíveis desgastes dessa relação.

4. C ONCLUSÃO
Analisar a prevenção de conflitos na relação médico-paciente remonta à observação, por consequência, da maneira que essa interação
se constitui atualmente. Por isso, é imprescindível observar de que
modo médicos e pacientes se disponibilizam à construção da confiança,
empatia e escuta ativa, e por que meios podem reestabelecer possíveis
conexões perdidas ao longo do tempo.
Partindo das demandas jurídicas evitáveis, que são oriundas de
falhas na comunicação entre médicos e pacientes, conclui-se pela aplicabilidade da Comunicação Não-Violenta enquanto uma das ferramentas
que podem contribuir para a reaproximação entre os sujeitos, ainda que
o deslocamento da postura violenta para o estado compassivo natural
seja desafiador. Entende-se que se as demandas evitáveis são frutos
de lacunas não preenchidas, a solução para que litígios evitáveis não
mais se originem parte do saneamento dessas falhas comunicativas. No
entanto, preencher lacunas não é assunto que se esgota tão somente
através da aplicação de protocolos, técnicas e métodos. Sobretudo
em se tratando da relação médico-paciente, com todas as suas individualidades e subjetividades, o maior objetivo é conscientizar tanto os
profissionais quanto àqueles que recorrem aos médicos e médicas a
importância, desde a graduação, inclusive.
Portanto, é imprescindível, por exemplo, que desde a graduação os
que estudantes de Medicina tenham acesso a uma educação humanizada, que ensine não apenas a técnica médica, mas, também, a maneira
ética e empática de lidar com os pacientes. Pensar na aplicação do
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protocolo SPIKES na prática pode ser um ponto de partida interessante,
que permite o contato com situações concretas desde a graduação, mas
é importante expandir as etapas do protocolo para situações que não
necessariamente versem sobre fornecimento de notícias negativas. Dessa forma, é possível que, através da humanização da educação médica,
e da implementação de técnicas como a Comunicação Não-Violenta e
as etapas dispostas no protocolo SPIKES sejam reduzidas as demandas
evitáveis, provenientes de lacunas comunicativas.
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1. I NTRODUÇÃO
Considerando o aporte histórico da relação médico-paciente,
observa-se que, em consonância com a valorização à autonomia do
paciente, o dever de informar foi integrado aos deveres éticos e legais
do médico como uma forma de dar subsídio para que o paciente possa
(*) Pós-graduando em Direito Médico, da Saúde e Bioética pela Faculdade Baiana de
Direito. Graduado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito (2020. Membro do
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promovido da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde com a Escola Superior da Advocacia da OAB/BA.
(**) Advogado. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito e
pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio. Membro da
Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB/BA. Coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA. Autor de artigos científicos publicados.
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exercer a sua autodeterminação. A informação adquire uma acepção
muito além da mera exposição de aspectos técnicos, mas de estabelecer
uma efetiva comunicação, por meio de uma linguagem acessível que
seja efetivamente compreendida pelo paciente.
Acredita-se que a fidúcia é conquistada por meio da comunicação
eficaz entre os sujeitos da relação. A ausência do cultivo da confiança
tem sido a principal causa da judicialização da medicina, fenômeno observado pelo elevado crescimento do número de demandas envolvendo
médicos e pacientes. Emerge da doutrina norte-americana o disclosure,
derivado tradicionalmente do Direito Empresarial, que, em tradução
livre, seria algo como “abertura das informações”. O disclosure consiste
na transparência acerca de possíveis incidentes que ocorram na relação
e a posterior assunção do erro.

A premissa é de que a informação prévia ao paciente sobre a
ocorrência do erro pelo profissional médico restabeleceria a confiança, facilitaria a resolução por meios consensuais e, por conseguinte,
evitaria a judicialização. Esse artigo busca compreender o modo como
o disclosure pode colaborar para a manutenção da confiança e para a
redução dos litígios judiciais decorrentes da relação médico-paciente.

Por se tratar de um tema novo, não existe doutrina maciça que
aborde o assunto de forma aprofundada, de modo que o presente trabalho é dotado de extrema relevância no âmbito acadêmico. Ademais, a
relevância social do tema é indubitável, considerando que o fenômeno
da judicialização da medicina tem causado diversos prejuízos à prestação de um serviço de saúde de qualidade. Foram utilizados o método
hipotético-dedutivo e a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos científicos, legislações e jurisprudência, auxiliou na escolha dos
parâmetros-base para a construção ideológica. Por se tratar de uma
pesquisa com uma matriz sociológica, eventualmente, foram analisados
estudos de caso, evidenciando os resultados práticos da utilização do
disclosure no âmbito da saúde.

2. A
 COMUNICAÇÃO NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
NO CENÁRIO DA JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA

Nos últimos anos, houve um aumento significativo do número
de processos judiciais envolvendo a relação médico-paciente no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo dados do Conselho Nacional
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de Justiça (CNJ), apenas em 2017, foram encontrados mais de 26 mil
processos versando sobre supostos erros médicos em todo o território
nacional1. Contudo, cabe ressaltar que, em uma análise quantitativa das
decisões judicias, se percebe que a maioria dos litígios decorrentes de
supostos erros médicos poderiam ter sido evitados através da adoção
de medidas ou atitudes simples, como, por exemplo, a clareza nas informações ou o profissional ter uma maior preocupação com o diálogo2.

Uma atenção genuína com a qualidade da comunicação entre os
sujeitos da relação médico-paciente proporcionaria inúmeras consequências positivas como: maior adesão ao tratamento, maior satisfação
e segurança dos pacientes e a própria redução de processos judiciais
que envolvem demandas evitáveis3. Assim, cumpre registrar que uma
boa comunicação, além de proporcionar a transparência da relação e
promover o restabelecimento da confiança entre médico e paciente, é
uma alternativa bastante interessante à judicialização exacerbada da
Medicina, funcionando como profilaxia de processos médicos.

2.1. O dever médico de informar

Em um primeiro momento, na tentativa de se buscarem caminhos
preventivos que proporcionem um enfoque na comunicação, mostra-se
fundamental o entendimento do contexto histórico que alçou a informação como central na relação médico-paciente. O grande marco inicial
ocorreu com a realização de experiências com seres humanos, sob o
pretexto de obtenção e desenvolvimento de conhecimentos científicos
e tecnológicos, na Segunda Guerra Mundial. Após esse período de desumanidade, diversos debates relevantes foram desencadeados acerca
do consentimento para investigação clínica, principalmente no Tribunal
de Nuremberg que resultou no Código de Nuremberg em 1947. O Código de Nuremberg estabeleceu a regra de que nenhum experimento
com seres humanos poderia ser realizado sem o prévio consentimento
voluntário, livre e informado do indivíduo4.
1.

ALVIM,2020.

3.

ROCHA p. 237, 2020.

2.
4.

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2006.
DALLARI, 2015, p. 77- 83.
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Vê-se que, a partir daí, começou a ecoar mundialmente o entendimento de que a pessoa natural tem o direito de autodeterminação, no
sentido de decidir, pelas suas próprias convicções, pela submissão ao
procedimento médico. Desse modo, na segunda metade do século XX, foi
atribuído um caráter imperativo ético-moral ao consentimento informado, que passou a ser analisado sob uma ótica dual. Em decorrência disso,
consolidou-se a proibição ao profissional de Medicina de realizar um
tratamento sem o consentimento do paciente e, simultaneamente, uma
obrigação de o médico fornecer as informações necessárias acerca da
saúde do paciente5. Em outras palavras, o direito do paciente a exercer
o consentimento livre e esclarecido só é plenamente contemplado se o
médico cumprir o seu dever de informar.

Cumpre salientar que o dever de informação não abrange apenas
a mera explicação acerca do tratamento ou da intervenção médica,
mas também do diagnóstico e estado de saúde do paciente. Faz-se
necessário expor os possíveis riscos e benefícios de cada possibilidade
terapêutica, bem como eventuais consequências que sejam inerentes
ao procedimento6. Há que se perceber que o direito à informação
está presente em todos os atos médicos, devendo ser a base de toda
conduta médica7.

No ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, a Constituição
Federal de 1988 elenca o direito à informação como direito fundamental em seu artigo 5º, inciso XIV. No âmbito legislativo civil, o dever de
informação é uma decorrência do princípio da boa-fé que está prevista
nos artigos 113 e 422 do Código Civil8, a qual, em sua vertente objetiva,
impõe uma conduta com base na lealdade. Por conta disso, em toda e
qualquer relação jurídica obrigacional, devem ser levados em conta
os interesses de todas as partes, sem que cause lesão ou excessiva
desvantagem de uma delas, com fito de que não haja frustração das
expectativas9.
5.

BERGESTEIN, 2013., p. 28 e 29

7.

BARBOSA, MATOS, 2016, p.173.

6.
8.
9.

ALMEIDA, 2018, p. 23.

BRASIL. Lei n. 10.046, de 10 de janeiro de 2002.Código Civil.
FACCHINI NETTO; EICK, 2015 p, 68 e 69.
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Ressalta-se que, segundo Judith Martins Costa10, a boa-fé objetiva
deve estar presente como “critério orientador para a solução judicial de
casos concretos e como matriz de deveres anexos às partes envolvidas
na relação obrigacional”. Isto é, o dever de informar seria um dever
anexo, constituindo-se como uma conduta baseada na lealdade. No caso
da relação entre médico e paciente, o princípio da boa-fé objetiva seria
concretizado por meio do direito à informação com vistas a possibilitar
ao paciente o exercício de sua autonomia11.

Em relação ao descumprimento do dever de informação por parte
do médico, o posicionamento doutrinário e jurisprudencial pátrio é o
de que é necessária a ocorrência um dano efetivo em razão da ausência
de informação para que incida o instituto da responsabilidade civil e,
consequentemente, haja o dever de indenizar. No entanto, já há doutrina estrangeira que entende que a mera ausência de informação já
se configuraria um dano em si mesmo12. Em uma análise ampla, sem
intenção de esgotar o debate, defende-se que o dano ocasionado pela
falha do dever de informar pode ter um caráter moral e/ou existencial, não sendo necessário um dano de caráter meramente material
ou estético. Isto porque a ausência da informação retira do paciente
o direito de ser autor da sua própria história, o que, por si só, já se
configura como dano.
Além disso, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor
– CDC, determina como direito básico do consumidor, no artigo 6º, a
obtenção da “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”. Por essa previsão, consagra-se o dever qualitativo da
transmissão da informação de forma acessível, devendo ser levados
em consideração diversos fatores, tais como o grau de conhecimento
do indivíduo, o estado físico e emocional do paciente, dentre outros 13.
Deste modo, percebe-se que, além do dever do médico de informar o
paciente para que este expresse seu consentimento, é preciso ainda que
haja uma comunicação de forma clara, permitindo o entendimento do
paciente da maneira mais completa possível.
10. COSTA,2011, p. 04.

11. KUHN,2009, p.87.

12. FACCHINI NETTO; EICK, 2015 p, 68 e 69.

13. VAZ; REIS, 2007, p. 491.
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É relevante salientar que o entendimento atual da doutrina e dos
tribunais é o de que CDC é aplicável à relação médico-paciente. De
qualquer modo, é preciso reconhecer que esta não se configure essencialmente numa relação de consumo, tendo em vista as especificidades
do relacionamento entre médico e paciente. A aplicação do CDC ocorre
por não haver, no contexto brasileiro, um microssistema jurídico específico para regulamentar a relação médico-paciente14.
No que diz respeito a responsabilidade ético-profissional, o art.
34 do Código de Ética Médica15 veda expressamente que o médico
deixe de informar ao paciente “o diagnóstico, prognóstico, os riscos e
os objetivos do tratamento”. Por esse dispositivo, tem-se consolidado
o dever de informar como obrigação ética de todo profissional de
Medicina, de modo que a ausência do seu cumprimento pode ensejar
responsabilidade ético-profissional perante o conselho de classe.
O dever de informar, entretanto, não é absoluto, havendo exceções de
mitigação, notadamente quando a comunicação direta puder causar
danos ao paciente, sendo que, nesse tipo de situação, a comunicação
deve ser feita ao representante legal.
Os pacientes são dotados de vulnerabilidade adjetiva, possuindo
suscetibilidade de serem feridos em razão de características particulares, o que, no caso da relação médica, seria o desconhecimento técnico
específico. Nesta perspectiva, o paciente assume uma posição de vulnerável em sua relação com o médico e seu poder16. Cabe evidenciar
que é fundamental que o médico enxergue o paciente como um sujeito
autônomo e que merece respeito, considerando suas vulnerabilidades
adjetivas, para que possa exercer o seu consentimento17.

É possível ser realizada uma analogia com as ideias de Foucault,
que estabelecem uma relação do “poder” com o “saber” inerente ao
discurso. Em apertada síntese, o fato de alguém ser detentor de um
determinado conhecimento o elevaria a condição de poder em relação
a outrem, o que pode ser observado não relação médico-paciente,

14. NILO, SILVA, 2019, p. 96 e 97.

15. BRASIL. Código de Ética Médica. Resolução 2.217, de 27 de setembro de 2018.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM – Brasil).

16. VASCONCELOS, 2017, p. 93. 0

17. CLOTET, 2009, p.06
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devido a sua própria estrutura social18. Ressalta-se a importância de
empoderar, através do saber, estes sujeitos dotados de vulnerabilidade adjetivas e que ocupam posições assimétricas. O empoderamento
através do conhecimento, obtido através da comunicação, possibilita
uma libertação da ignorância do não saber do indivíduo. No campo da
saúde, para que ocorra a emancipação do paciente com base nas Teses
da Bioética Interventiva19, é necessário que a atuação médica reconheça
a importância da consagração do princípio da autonomia.

Cumpre salientar que a implementação de práticas como o
disclosure pode ajudar no estabelecimento de uma comunicação
transparente entre os sujeitos da relação médico-paciente, o que
representa um dever ético20, além de colaborar no combate à judicialização excessiva da Medicina. Isto porque o disclosure seria a própria
concretização do direito de informação previsto no Código de Ética
Médica. Transmitir informações ao paciente é um dever do médico,
visto que as informações relacionadas a saúde fazem parte de sua
vida privada do paciente21.
Deve-se levar em conta que o paciente, muitas vezes, se encontra
em uma realidade diversa da do médico, de modo que o uso de uma linguagem médica excessivamente técnica pode prejudicar a compreensão
efetiva. Diversos termos e expressões podem não ser compreensíveis
para quem não tenha conhecimento na área. É preciso que se busque
utilizar uma linguagem acessível, pois, de outra forma, poder-se-ia
estar consequentemente limitando a expressão do consentimento do
paciente 22.

Destarte, consolida-se o entendimento de que o médico deve
promover o diálogo e a comunicação em sua relação com o paciente,
com vistas a tentar reduzir os efeitos negativos profundos da vulnerabilidade adjetiva e da assimetria informacional na relação. Para o real
cumprimento do dever de informar, o médico deve se atentar também
18. VASCONCELOS, 2012, p.391-392.

19. VASCONCELOS, 2017, p.91-106.

20. VIEIRA, Renato. Disclosure é dever ético e ato de compromisso com melhoria do
sistema. [Entrevista concedida a] Instituto Brasileiro de Segurança ao Paciente,
abril de 2016.

21. BARBOSA, MATOS, 2016, p. 173.

22. ALVES, SILVA, 2019, p. 254.
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à acepção qualitativa, preocupando-se também com a forma que essa
informação é passada ao paciente23. Como visto, o panorama histórico
obrigacional dos deveres médicos alçou a informação a um espaço de
centralidade na relação médico-paciente, sendo o direito à informação
protegido pela Constituição Federal, por diversos diplomas legislativos
e também pela regulamentação ético-profissional.

2.2. A
 relação médico-paciente na judicialização
da medicina

Para entender o fenômeno denominado de “judicialização da
Medicina”, é fundamental que se tente buscar as possíveis causas de
sua ocorrência. Segundo Luís Roberto Barroso, a judicialização ocorre
quando há a transferência para os juízes e tribunais de situações que
possuem grande repercussão político-social, mas que deveriam ser
resolvidas por outras instâncias de poder, notadamente pelo Executivo
e o Legislativo, instâncias políticas tradicionais24. Ressalta-se que o
direito de ação é um importante elemento de emancipação do cidadão. A prerrogativa de o cidadão poder provocar o Poder Judiciário,
assertivamente, com fito de ter garantidos os seus direitos é algo
extremamente positivo. Esse direito fundamental foi resultado do
período de redemocratização do país que propiciou o enaltecimento
do sentimento de cidadania25.

No âmbito do Direito Médico, pode-se argumentar que há uma ausência de atuação do Poder Legislativo no que diz respeito à criação de
uma legislação específica para regulamentar a relação médico-paciente.
Em outros países, como por exemplo, na Alemanha, os “contratos de
tratamento” são regulamentados de maneira tipificada no Código Civil,
visando “neutralizar os perigos da medicina defensiva”26. Ademais, o
aumento exacerbado de processos médicos pode ser entendido com
uma “tentativa de reparo de uma deficiência comunicativa presente no
decorrer dos séculos da história da medicina, e que agora se agrava pelo
23. Id., p. 254.

24. BARROSO, 2012, p. 24.

25. VASCONCELOS, 2012, p.392 e 393.

26. NILO; SILVA, 2019, p. 98-102.
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incremento do Poder Judiciário”, sendo realizada “uma transposição da
Medicina para o Direito” 27.

Entretanto, a judicialização excessiva da Medicina envolve demandas judiciais que poderiam ser evitadas com um diálogo prévio
satisfatório para a própria compreensão dos fatos28. O fenômeno da
judicialização excessiva da Medicina seria o resultado de um modelo
paternalista que permaneceu vigente durante muito tempo regulamentando a relação médico-paciente, sem priorizar o processo comunicativo entre os sujeitos. Esse standard enseja consequências até hoje
enraizadas na sociedade como o de se estabelecer uma comunicação
transparente com o paciente.

Durante muito tempo, prevaleceu a crença de que o sujeito que
necessita de cuidados médicos em razão de sua enfermidade não
seria capaz de tomar decisões. Dessa forma, a capacidade decisória
seria exclusivamente do médico, enquanto que o paciente possuiria
uma única obrigação moral: a de obedecer e aceitar as orientações do
profissional29. O paciente ocupava a posição de mero objeto da atuação
médica. A própria acepção “enfermo”, em uma análise etimológica,
deriva da palavra infirmus, que significa “aquele sem firmeza”, o que
demonstra a posição de demasiada fragilidade que o paciente ocupava
nesta relação30. O modelo paternalista passou a ser questionado apenas
no século XVIII, com o Iluminismo, que consagrou a emancipação do
indivíduo e propiciou o desenvolvimento dos direitos humanos e, na
primeira metade do século XX, o movimento de pacientes estadunidenses que passaram a acionar judicialmente os seus médicos devido ao
descumprimento do dever de informação que os impedia de tomarem
decisões de maneira autônoma31.

Embora tenham ocorridos avanços ao longo da história, a relação
médico-paciente ainda contempla uma notável assimetria informativa,
revelada pelo fato de que apenas o profissional médico possui o acesso
e o entendimento plenos das informações sobre o paciente e sobre o ato
27. VASCONCELOS,2012, p.393 e 394.

28. Idem, p. 390-393.

29. SIQUEIRA, p. 87, 2008.

30. BERGESTEIN, 2013, p. 26

31. SIQUEIRA, p. 87, 2008.
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médico realizado. Por conta disso, o paciente enxerga-se numa posição
de inferioridade no que tange à sua possibilidade de autodeterminação32. As estatísticas de processos judiciais ajuizados por alegação de
erro médico revelam que grande parte das demandas possui como
motivação a ausência de informações claras, precisas e acessíveis sobre o procedimento. A conclusão a que se chega é a de que, em muitas
situações, uma comunicação mais eficaz e medidas simples poderiam
evitar a excessiva quantidade de processos médicos33.
Essa necessidade informativa ocorre antes e depois dos atos médicos realizados. Isto porque, antes de se submeter a um procedimento,
o paciente deve fornecer o seu consentimento livre e esclarecido, o
que só é possível com a devida comunicação, com linguagem simples
e acessível, acerca dos riscos, benefícios, efeitos colaterais conhecidos
pela ciência médica. Por outro lado, após o procedimento, na ocorrência
de alguma intercorrência e/ou resultado indesejado, também isso deve
ser informado ao paciente.

Apesar de o dever de informar se constituir como um dever ético-profissional e legal, a realidade é que a excessiva judicialização da
prática médica fez com que os médicos ficassem receosos de fornecerem informações que pudessem ensejar dúvidas sobre sua conduta
profissional e eventualmente pudessem ser prejudiciais para sua defesa
em um processo judicial. Com isso, o médico e o paciente passam a
se enxergar como partes com interesses opostos. O profissional, com
receio de ser condenado judicialmente, tenta omitir informações que
lhe pareçam negativas e o paciente nutre a sensação de que algo está
sendo escondido e vê o Judiciário como único caminho de entender as
circunstâncias do ocorrido.

É importante ressaltar que a consolidação dessa mentalidade gera
efeitos danosos não somente na seara da informação, mas em toda
a prática do serviço de saúde. A ideia de evitar processos médicos a
todo custo deu ensejo ao fenômeno denominado de “medicina defensiva” que seria caracterizada pela “utilização exagerada de exames
complementares, uso de procedimentos terapêuticos supostamente
mais seguros, encaminhamento frequente de pacientes a outros especialistas e a recusa ao atendimento de pacientes graves e com maior
32. VASCONCELOS, 2012, p.391.

33. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 2006., p. 45.
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potencial de complicações”34. A prática da medicina defensiva ocorre
em larga escala, sendo vista pelos profissionais como um método
profilático de processos judiciais35. No entanto, as consequências
dessa conduta médica desumanizam o paciente e afrontam princípios
básicos da bioética36.

Há que se pensar em novos caminhos para fazer com que o médico
se sinta seguro e protegido para pautar a sua conduta em conformidade
com a ciência médica e, ao mesmo tempo, respeitar a autonomia exercida pelo paciente. Analisando a relação médico-paciente de uma forma
humanizada, é importante tentar restaurar o elo de confiança entre os
sujeitos da relação, o que se acredita que trará benefícios na melhoria
na prestação do serviço de saúde e, por conseguinte, acarretará redução
do número de processos médicos.

3. O DISCLOSURE COMO CAMINHO PREVENTIVO

O instituto do disclosure foi pensado inicialmente pela doutrina jurídica norte-americana, na seara do Direito Empresarial, especialmente
no espaço corporativo de sociedades anônimas, a partir da ideia de que
a transparência acerca de informações internas da empresa aumentaria
a credibilidade e valor da sociedade no mercado de ações. O disclosure
seria um mecanismo de governança corporativa com o objetivo de tentar reduzir a assimetria de acesso a informações entre a empresa e os
agentes do mercado financeiro. Dessa forma, essa política de abertura
de informações permitiria que o usuário possuísse mais subsídios para
analisar os próprios riscos e tomar as suas decisões37.
Nesse aspecto, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, produzido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
– IBGC, define a governança corporativa como sendo “o sistema pelo
qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho
de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais

34. MINOSSI, SILVA, 2013, p. 495.

35. MINOSSI, SILVA, p. 496.

36. MINOSSI, SILVA, 2013, p. 499-500.

37. DIAMOND; VERRECCHIA, 1991, p. 1327-1328.
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partes interessadas”38. O referido diploma trata a transparência como
o primeiro princípio básico da governança corporativa, destacando a
necessidade de também divulgar fatores humanos e intangíveis, nos
seguintes termos:

Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas
as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a
ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do
valor da organização39.

É possível entender o disclosure corporativo como uma política de
transparência, a qual consiste na ampla divulgação de informações relevantes sobre a empresa. Tais informações vão desde relatórios financeiros, de desempenho, remunerações, até estudos sobre valor de mercado e
potencial de riscos40. O disclosure faz parte de um modelo de governança
corporativa que privilegia a transparência dos atos empresariais, no
sentido de possibilitar um monitoramento da gestão e dos números.
Sabendo que as informações são amplamente disponibilizadas, os gestores, por um lado, se sentiriam mais motivados a agir de forma ética e
condizente com os interesses empresariais e, por outro lado, os acionistas
conseguiriam tomar melhores decisões sobre o rumo da empresa41.
Há que se tomar cuidado para que o disclosure não se torne um
elemento de manipulação estratégica para passar uma imagem empresarial distinta da realidade. Isto porque a real eficácia do disclosure
estaria condicionada à divulgação não só das informações que os gestores considerassem positivas para a empresa, mas também das que
pudessem não ser enxergadas de forma favorável. Quando se pensa
em um procedimento voluntário, torna-se factível que o gestor apenas
divulgue informações que atendam aos próprios interesses e deixe de
informar sobre o que é ruim do ponto de vista empresarial42.

38. IBGC, 2018, p. 20.

39. IBGC, 2018, p. 20.

40. BUSHMAN; PIOTROSKI; SMITH, 2003, p. 1-4.

41. HERMALIN; WEISBACJ, 2012, p. 196.

42. MURCIA; SANTOS, 2009, p. 77.
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Por tal razão, é que se torna fundamental que sejam buscados
mecanismos de incentivar que as informações sejam divulgadas, ainda
que os efeitos não sejam somente positivos. A tendência é a de que o
interessado interprete a omissão na informação como sinônimo de uma
informação negativa, o que pode causar efeitos indesejados à reputação
da empresa no mercado43.
Como exemplo, a título ilustrativo, vale a pena pensar numa empresa que divulgue alguma conclusão em relatórios de gestão, mas
omite dados relevantes para comprovar a afirmação. O entendimento
é o de que os destinatários desconfiem da veracidade da alegação, de
modo que deve ser incentivada a revelação de todos os dados pelo fato
de que as repercussões da omissão podem ser mais danosas do que a
da divulgação. Nesse aspecto, ressalta-se que, logo após a divulgação
de informações potencialmente negativas, pode ser apresentado um
plano de superação dos obstáculos e de melhorias, o que será melhor
recebido em virtude da transparência44.

No contexto de judicialização da medicina, discutido em tópico
anterior, na busca de caminhos para fortalecer a confiança na relação
médico-paciente e reduzir o excessivo número de processos judiciais,
entendeu-se que o disclosure poderia ser um instrumento interessante
para prevenção de litígios. No tópico seguinte, será analisado se seria
cabível a aplicação do disclosure nas situações médicas e, se sim, quais
os impactos, positivos e negativos, que isso poderia ensejar.

3.1. O disclosure como profilaxia de processos médicos

Na busca por mecanismos que possam colaborar no restabelecimento da fidúcia como centro da relação médico-paciente, o disclosure
emerge como uma possibilidade interessante de estabelecer uma nova
dinâmica informacional. Fazendo o cotejo da premissa conceitual clássica do disclosure com as demandas médicas, tem-se a ideia de que,
na ocorrência de um erro, aqui entendido como uma conduta médica
culposa, o médico deveria revelar todas as informações sobre o erro e
abrir o canal de diálogo para a resolução da questão.
43. VERRECCHIA, 2001, p.144-146

44. DYE, 2001, p. 217-218.
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Em um primeiro momento, pode-se julgar que informar ao paciente
acerca da ocorrência do erro poderia ter o efeito inverso do desejado,
levando diretamente à judicialização por conta da “confissão” do médico. No entanto, a prática do disclosure não se caracteriza somente
com a disponibilização nua e crua das informações sem que haja um
plano estratégico para tentar resolver harmonicamente a questão. A
revelação da ocorrência do erro é apenas o ponto de partida para a
abertura do diálogo com o paciente, com a explanação do contexto em
que ocorreu a conduta culposa, a exposição do que foi realizado para
tentar mitigar os efeitos e as possibilidades futuras de redução total ou
parcial dos danos causados.

Nesta senda, mostra-se pertinente trazer a conclusão a que se chegou o Dr. Ricardo de Lorenzo, presidente da Associação Espanhola de
Direito Sanitário, após mais de 43 (quarenta e três) anos de atuação em
defesas médicas, de que os médicos que possuem um bom diálogo com
os seus pacientes são menos demandados judicialmente45. Essa constatação prática vem ao encontro do que se espera com a implantação
do disclosure no âmbito da relação médico-paciente, uma vez que se
acredita que a revelação da verdade mantém a confiança do paciente
no profissional e facilita a adoção de meios autocompositivos para
conciliar os interesses das partes.

O processo do disclosure médico contempla ainda a possibilidade
de se discutir acerca da reparação a ser realizada para o paciente. Tal
reparação pode abranger desde a prática de novos procedimentos
médicos para tentar mitigar os danos causados até o arbitramento de
valor pecuniário a título de indenização material, moral e/ou estética.
Também nesse aspecto, o diálogo franco e aberto tende a favorecer a
negociação, na medida em que as partes poderão expor as suas expectativas/possibilidades para juntas encontrarem um valor que consideram,
ao mesmo tempo, justo e exequível.
Essa possibilidade de autocomposição se contrapõe às demandas
judiciais, que prolongam a discussão da matéria por anos e reduzem
o contato entre as partes apenas aos atos processuais presenciais,
como, por exemplo, em audiências e perícias, nos quais se encontram
como adversários. Nessa dinâmica processual, não se busca entender
a origem do conflito nem restaurar a relação havida entre as partes,
45. LORENZO, 2019.
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ficando o processo completamente dissociado do próprio problema
que o ensejou46. Em virtude disso, nas demandas envolvendo médicos
e pacientes, o que se observa é a completa ausência de uniformidade
nas decisões judiciais, de modo que situações relativas a uma mesma
espécie de dano são julgadas de forma completamente diferente47.

Vê-se que há um forte cenário de insegurança jurídica no que diz
respeito à atividade jurisdicional nas demandas decorrentes da relação médico-paciente. O resultado prático da mentalidade adversarial
combinada com a ineficiência do Poder Judiciário na resolução dessas
demandas é o fato de que, independente do desfecho processual, as
partes acabam ainda mais desgastadas e com a sensação de injustiça. Na
perspectiva das partes, a solução vem após grande período de espera e
desgaste emocional, sendo normalmente já incapaz de causar um real
efeito positivo de senso de reparação ou de conclusão.
Por essas razões, entende-se que o disclosure se apresenta como
um caminho mais adequado e benéfico para todas as partes envolvidas.
Quando o médico revela voluntariamente a ocorrência do erro, há uma
redução da assimetria informacional que permite que seja iniciado um
processo consensual de composição de interesses, podendo ser por
meio das práticas colaborativas, da mediação, da conciliação, a depender da natureza do dano e das necessidades das partes. Acredita-se
que esse caminho extrajudicial conseguiria dar uma resposta mais
adequada, justa e célere ao conflito, além de poder contemplar aspectos mais humanos que dificilmente seriam resguardados no âmbito de
uma disputa judicial.
A título exemplificativo, cabe pensar em uma hipótese prática de
como o disclosure ocorreria na realidade médica. Parte-se da realização de um procedimento cirúrgico em que o cirurgião esqueça algum
material dentro do paciente. O paciente retorna com queixa de dores e,
após os exames, resta verificada a existência do aludido material e de
infecção na região. É realizada a reabertura de emergência para retirada
do material, a qual é bem sucedida. No entanto, o pós-operatório exige
que o paciente fique um maior tempo limitado no exercício de suas
funções cotidianas e a utilização de sonda alimentar durante alguns
meses (buscar ajuda para deixar mais técnico).
46. BARBOSA; MENEZES, 2013, p. 162.

47. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2006, p. 61.
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Nessa situação ilustrativa, o paciente se considera prejudicado material e moralmente pela conduta do profissional, de modo que sente o
desejo de ser reparado pelos danos sofridos. Caso a situação não seja
esclarecida satisfatoriamente e não haja nenhuma intenção de diálogo,
certamente o paciente só enxergará o Judiciário como caminho para
conseguir as respostas do ocorrido e, potencialmente, ser compensado
pelo alegado erro médico. Quando se instaura o processo judicial, as
partes se encontrariam apenas nas audiências, já estando configurada
a estrutura adversarial e a adoção de jogos processuais com vistas a
ter a decisão mais favorável para si. O processo, pela complexidade
da matéria, pela ausência de estrutura do Judiciário e possibilidades
recursais, costuma levar anos para ser encerrado, sendo que o desgaste
e a demora acarretam prejuízos para todos os interessados.

Havendo a instituição do disclosure como conduta, seria instituída
uma equipe multi e interdisciplinar de profissionais que facilitariam o
diálogo entre o paciente e o cirurgião. A partir dessa abertura, seriam
realizados encontros com vistas a fornecer ao paciente todas as informações acerca do erro, as razões que levaram à sua ocorrência, dentre
outros fatores relevantes. Vale ressaltar que o erro médico é decorrente
de uma conduta culposa, não havendo uma intenção de causar dano, o
que é um aspecto importante a ser ressaltado. No caso exemplificado,
o diálogo possibilitaria que o próprio cirurgião explicasse ao paciente
as razões do ocorrido e se desculpasse e/ou expressasse quaisquer
outros sentimentos.

Com essa confiança restaurada, passar-se-ia a analisar os prejuízos
efetivamente causados nos âmbitos material, moral e estético para que
as partes, juntas, partissem para um caminho de negociação acerca das
medidas necessárias à reparação desses danos. Nesse aspecto, há que
se ressaltar que a reparação nem sempre é estritamente pecuniária,
podendo abranger também providências específicas, tais como a realização de um novo procedimento, a disponibilização de atendimento
psicológico, um pedido formal de desculpas. Além disso, caso haja
o entendimento de necessidade de indenização financeira, seriam
definidos pelas partes critérios objetivos para se chegar ao montante
justo e adequado, levando em consideração a gravidade do dano e a
capacidade financeira do médico.
Após todo esse processo consensual, seria lavrado um termo de
acordo, por meio do qual as partes consolidariam o que foi negociado.
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Nessa minuta, é possível, inclusive, que se inclua uma cláusula de
confidencialidade, para que as informações reveladas no âmbito do
disclosure não sejam levadas a público. O acordo cumpriria os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil48, notadamente com a
assinatura do devedor e de duas testemunhas, com a finalidade de se
constituir como título executivo extrajudicial. Sendo assim, havendo
o descumprimento das obrigações instituídas no termo, o paciente
poderá recorrer ao Judiciário tão somente para exigir forçosamente o
cumprimento do acordo.

Pelo caminho do disclosure, a celeuma ensejada pela ocorrência de
um erro médico seria dirimida em uma duração razoável e, ao mesmo
tempo, gerando um real sentimento de conclusão e de justiça às partes.
No entanto, há alguns desafios para que o disclosure seja amplamente
difundido e tratado como prática recomendada pelas clínicas, instituições de saúde e no setor de saúde em geral. Por essa razão, revela-se
fundamental analisar as experiências já vividas com a aplicação do
disclosure no âmbito médico. É o que será visto a seguir.

3.2. Análise da experiência da aplicação do “disclosure”
no âmbito médico

Exportando o disclosure do âmbito societário, o Hospital Escola da
Universidade de Michigan – UMHS, nos Estados Unidos, foi o pioneiro
ao incluir, no ano de 2001, a prática do disclosure como central no programa de obrigações éticas e de segurança do paciente. A partir disso,
investiu-se na transparência na comunicação com o paciente acerca da
ocorrência de erros médicos, oferecendo ao paciente a possibilidade
de se resolver harmonicamente por meio da oferta de compensações.
Acreditou-se que o programa de responsabilização por más práticas
no âmbito hospitalar poderia melhorar a confiança na relação médico-paciente e, por conseguinte, reduziria o número de reclamações ou
de litígios judiciais posteriores49.

O UMHS instituiu, dentro do programa interno de segurança do
paciente, o incentivo a que os profissionais de saúde discutissem
48. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo
Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 março 2015..

49. KACHALIA et al, 2010, p. 213.
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abertamente com o paciente acerca da ocorrência do erro. Desde então,
passou a haver na instituição um real fomento à prática do disclosure,
o que foi feito por meio da conscientização de todos os agentes da
relação. De um lado, foi realizada uma ampla divulgação institucional
acerca da possibilidade da ocorrência de erros, expondo as formas como
eles podem acontecer. E, por outro lado, uma política interna de não
retaliação ao profissional para que ele se sinta seguro ao compartilhar
a ocorrência da conduta culposa50.

Diante disso, o UMHS realizou um estudo experimental para possibilitar uma análise comparativa entre os dados antes e depois da inclusão do disclosure no programa de segurança do paciente do hospital.
Os resultados encontrados foram animadores para a manutenção do
disclosure como protocolo de segurança, já que apresentaram diversos
benefícios para todas as partes envolvidas.

Inicialmente, foi identificada uma redução do número total de reclamações de 7,03 para 4,52, sendo que, dentro desse grupo, o número
de demandas judiciais caiu de 2,13 para 0,75. A estatística foi obtida
tomando como parâmetro o número de 100.000 (cem mil) pacientes
em um mês51. Já por meio desses primeiros dados, verifica-se que,
ao contrário do que se poderia acreditar, o disclosure efetivamente
colaborou para a redução da judicialização em decorrência de erros
médicos.
Outro aspecto analisado na pesquisa do UMHS foi o tempo gasto
para a resolução da questão. Antes da implementação do programa
de disclosure, o tempo médio para resolução dos conflitos era de 1,36
anos, sendo certo que, após, o tempo reduziu para uma média de 0,95
ano. No aspecto financeiro da instituição, foi constatada uma redução
de 8.48% para 4% nos custos médios com a resolução das controvérsias, sejam elas de ordem judicial ou administrativa52. O experimento
da UMHS constatou ainda a redução do próprio dispêndio financeiro
para a compensação do paciente, tendo diminuído na base da alíquota
de 7,88 para 2,46 a cada mil dólares de operação53.
50. ZAMBON, p. 3.

51. KACHALIA et al, 2010, p. 215.

52. KACHALIA et al, 2010, p. 217.

53. KACHALIA et al, 2010, p. 217.
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Neste concernente, vale a pena a ressalva de que a realidade norte-americana é bastante diferente da brasileira no que diz respeito
à efetividade da justiça e aos custos da demanda. Isto porque há que
se perceber que a duração média de resolução de litígio no Brasil,
na justiça comum cível, é de 6 anos e 2 meses54, muito superior ao
período da experiência da UMHS antes mesmo da implementação do
disclosure. Dessa forma, no contexto brasileiro, crê-se que o impacto
positivo do disclosure tem potencial para ser ainda maior, na medida
em que a questão poderia ser resolvida em um período que conseguiria concretizar efetivamente os interesses das partes e consolidar
o acesso à Justiça.

Observa-se que o UHMS desenvolveu um programa de disclosure
bem completo, contemplando desde a conscientização dos pacientes e
profissionais sobre a possibilidade de ocorrência de erros e a abertura
do diálogo até a execução das medidas de compensação ao paciente.
Nesse caso, o disclosure passou a ocupar lugar de destaque dentro de
um programa de segurança do paciente, que contempla diversas outras
medidas focadas na melhor prestação do serviço de saúde.
No Brasil, ainda não há um movimento consolidado das instituições de saúde para a implementação do disclosure dentro da política
de segurança ao paciente. No entanto, merece destaque a iniciativa do
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein que já enxerga a importância do fomento a projetos que tenham como finalidade
a promoção da segurança do paciente e a reconquista da confiança
na relação médico-paciente. O momento determinante para a adoção
dessa política de segurança do paciente foi o falecimento de Júlia Lima,
jovem de 27 anos, ocorrido no ano de 2015 e cujas causas derivaram
de atraso no diagnóstico, problemas de comunicação interna e falha da
equipe de saúde ao lidar com as complicações.
No caso de Júlia Lima, a família tentou contatar diversas vezes a
instituição durante o tratamento da paciente para relatar a piora dos
sintomas, mas tiveram óbices em relação à comunicação com a equipe
de saúde. Após o óbito de Júlia, houve a constatação, por análises técnicas, da ocorrência de erros médicos, o que motivou os pais de Júlia,
Francisco Lima e Sandra Lima, a buscarem formas de prevenir as condutas culposas para que ninguém mais passasse por esse sofrimento.
54. Justiça em Números.
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Os pais de Júlia se engajaram na luta por mudança nas condutas
dos profissionais de saúde, notadamente no que diz respeito a uma
melhor escuta aos pacientes e à preocupação em buscar outras opiniões em casos de maior complexidade. Com um dossiê de tudo o que
conseguiram coletar acerca do ocorrido com Júlia, os pais realizaram
diversos encontros e reuniões com a diretoria do Hospital Israelita
Albert Einstein, o que deu ensejo a uma ampla revisão do programa
de segurança do paciente da instituição55.

Dentre as diversas medidas adotadas pela instituição, está o “Prêmio Júlia Lima”, originado em 2017, que intenta premiar trabalhos
relevantes desenvolvidos por profissionais e instituições de saúde no
sentido de se pensar soluções que possam ser implantadas nos serviços
de atendimento em saúde para reduzir ou eliminar riscos à segurança do
paciente. Além disso, foi criado um conselho destinado a conscientizar
a sociedade e os profissionais de saúde da importância da promoção
da segurança do paciente56.

O caso de Júlia Lima é um exemplo de como um evento adverso, não
desejado por nenhum dos envolvidos, foi utilizado com uma finalidade
pedagógica no sentido de promover ações para melhorar a própria
prestação do serviço de saúde. Por conta disso, já há uma estrutura no
Hospital Israelita Albert Einstein que tende à realização do disclosure
como política de transparência associada ao programa de saúde do
paciente, mas ainda não há uma ampla consolidação da sua prática.
Pelo pioneirismo no contexto brasileiro, essa experiência tem potencial
para ser o leading case a ser utilizado como modelo de aplicação para
outras instituições de saúde no território nacional.

4. C ONCLUSÃO

Ao fim, percebe-se que a aplicação do disclosure nos casos de erro
médico representa uma alternativa interessante para reduzir o fenômeno da judicialização da medicina, visto que a divulgação aberta do
erro mantém a confiança do paciente no profissional e possibilita uma
redução significativa do número de processos. O desafio inicial é enfrentar a forte predominância da cultura do litígio, que inegavelmente
tem impactado a relação médico-paciente.
55. https://www.einstein.br/sobre-einstein/qualidade-seguranca.
56. Prêmio Julia Lima, p.1.
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Além disso, há um receio dos médicos de sofrerem retaliações
maiores ao exporem abertamente as informações. Os médicos passam
a enxergar os pacientes como potenciais litigantes, o que gera uma
polarização que prejudica a prestação do serviço de saúde. Conclui-se
que a comunicação, além de atuar como fator de prevenção de litígios,
também é uma alternativa à insegurança jurídica, à morosidade e às
decisões insatisfatórias no âmbito do Judiciário. Nesse aspecto, o disclosure surge como um caminho possível para preservar os fundamentos
básicos da relação médico-paciente.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A importância da mediação no sistema de saúde;
2.1. A mediação como instrumento facilitador da comunicação; 2.2. A violência
contra os profissionais de saúde como reflexo do despreparo administrativo;
3. Da necessidade de implementação de políticas públicas para promoção da
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1. I NTRODUÇÃO
É cediço que a relação médico-paciente sofreu diversas alterações
ao longo dos anos. Uma das mais relevantes foi a inserção das clínicas
e hospitais como centros promotores da saúde, de modo que, em um
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primeiro momento, a confiança do paciente seria na instituição e não
necessariamente no profissional. Ocorre que, em decorrência da ausência de estrutura que favoreça a comunicação efetiva entre a equipe
de saúde e o paciente, cresce o número de casos de violência contra
os profissionais de saúde. Essa realidade faz-se ainda mais evidente
quando se trata do Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que os
profissionais de saúde, muitas vezes, acabam sofrendo violências por
vícios no serviço aos quais não deram causa.

Outros países enfrentam situações semelhantes, sendo que, na
China, foi identificado um movimento de violência contra profissionais
de saúde que foi denominado de Yinao. Em razão do impacto social, o
governo chinês instituiu a mediação como uma política pública, o que
produziu efeitos positivos. Diante disso, pensou-se em identificar de que
forma a experiência chinesa pode contribuir para a busca de soluções
para realidade brasileira. O presente artigo tem o objetivo de analisar
o instituto da mediação dentro do sistema de saúde brasileiro e de que
modo a sua implementação pode contribuir para a redução dos índices
de violência contra profissionais de saúde.

A importância do trabalho mostra-se irrefragável, considerando
que ainda não há doutrina suficiente que aborde o assunto de forma
aprofundada. O artigo emprega o método hipotético-dedutivo, partindo
de fundamentos teóricos e práticos de forma genérica para alcançar a
solução específica. Foram utilizadas referências bibliográficas nacionais
e estrangeiras, levando em consideração trabalhos reconhecidos na
área para verticalizar a discussão. Em que pese não tenha a intenção de
exaurir o debate, este artigo pretende enriquecer a discussão no sentido
de pensar novos caminhos de resolução para a situação da violência
contra os profissionais de saúde.

2. A
 IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO NO SISTEMA
DE SAÚDE
Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi criado o Sistema
Único de Saúde – SUS, que se constitui como uma rede regionalizada
e hierarquizada de ações e serviços relacionados à saúde. O modelo
de sistema de saúde adotado pela Constituição contempla o sistema
público, uno, integral e disponível a todos os cidadãos de forma gratuita, e a iniciativa privada, que presta assistência à saúde de forma
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complementar1. Para os fins a que se destinam o presente artigo, o
enfoque contemplará especialmente a realidade da saúde pública, por
compreender que é o ambiente no qual os profissionais de saúde se
encontram em maior situação de vulnerabilidade quanto às condições
de trabalho e à violência.

É cediço que todos os agentes do SUS obedecem a uma mesma
matriz de orientação e diretrizes voltada à consecução do direito fundamental à saúde e dos demais objetivos constitucionais2. Nesta senda,
cabe ressaltar a Política Nacional de Humanização – PNH, que orienta o
acolhimento ao paciente, no sentido de reconhecer a legítima e singular
necessidade de saúde. Para a concretização desse objetivo, revela-se
fundamental que toda a equipe de saúde trabalhe coletivamente para
promover o devido acolhimento aos pacientes em busca de um atendimento humanizado3.

A ideia de uma postura humanizada no atendimento em saúde
perpassa pela escuta qualificada para entender as reais necessidades
do paciente4. Por outro lado, há que se lembrar que os profissionais
de saúde, para cumprir as suas funções laborais, se submetem a uma
realidade com diversas dificuldades estruturais e uma carga emocional
extenuante. O processo de humanização da assistência deve contemplar
também o cuidado a quem se dedica a cuidar dos outros, sobretudo pelo
fato do contato constante com situações de dor, sofrimento, receio de
judicialização, dentre outras tensões5.
Apesar da institucionalidade do SUS, há que se notar que a execução dos serviços é realizada por profissionais de saúde aos quais são
disponibilizados recursos extremamente limitados. Nesse cenário, os
usuários do serviço de saúde costumam atribuir diversas contrariedades e falhas institucionais aos profissionais de saúde, de modo que
estes, muitas vezes, são hostilizados e violentados no exercício de suas
funções. As insatisfações dos usuários abrem brecha para a ocorrência
1.

BRASIL, 1988.

3.

BRASIL, 2013, p. 7-8.

2.
4.
5.

SOUZA, 2018, p. 21.
BRASIL, 2013, p. 9.

MOTA, MARTINS, VÉRAS, 2006, p. 324.
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de conflitos de diferentes ordens, que interferem severamente na confiança da relação entre o paciente e os profissionais.

Quando se pensa na diversidade de situações envolvendo profissionais e usuários dentro do sistema de saúde, verifica-se uma multiplicidade de possibilidades de conflitos que necessitam de uma resolução
efetiva, tanto para consagrar o direito à saúde quanto para evitar a sua
judicialização excessiva. Há que se pensar que o sistema de saúde é
composto por diversos agentes, sendo pacientes de diferentes perfis,
profissionais de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição,
diretores técnicos, secretários de saúde, dentre outros6.

Nesse contexto, é que a mediação hospitalar ganha uma enorme
relevância, uma vez que tem sido considerada por diversos países
estrangeiros como um importante mecanismo de se estabelecer uma
cultura de paz. Enquanto isso, a sociedade brasileira se pauta numa
forte cultura do litígio, que fortalece o ressentimento dos envolvidos e
dificulta qualquer tentativa de resolução consensual.

2.1. A
 mediação como instrumento facilitador
da comunicação

O Poder Judiciário, durante um longo período, foi visto como a única
forma de efetivação dos direitos e deveres dos indivíduos, representando o método tradicional de solução dos conflitos e o promotor da paz
social. A visão social hegemônica era a de que as controvérsias seriam
decididas pelo magistrado, terceiro imparcial, que dá a solução que
atribui razão a uma das partes7. Ocorre que, com o passar dos anos, a
cultura do litígio ensejou uma onda imensurável de processos judiciais,
de modo que o Judiciário, sem estrutura e mão de obra suficientes, se viu
abarrotado e incapaz de atender satisfatoriamente o acesso à justiça da
população8. O esgotamento da via judicial abre espaço para a ocorrência
de impactos danosos à sociedade, merecendo destaque, para os fins a
que se destinam este artigo, a ideia de que a vingança privada seria um
caminho para solucionar a situação indesejada.
6.

NASCIMENTO, 2016, p.208.

8.

NALINI, 2017.

7.

FIORELLI; MANGINI, 2017.
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A ausência de crença dos cidadãos de que os seus direitos podem
ser garantidos de uma forma ordenada é o que, muitas vezes, os motiva a enxergar vias inadequadas e ofensivas como caminhos para ter a
sua vontade atendida. Isso, somado à ausência de um canal efetivo de
comunicação, potencializa a adoção por parte dos pacientes de atos de
violência contra os profissionais de saúde. Nesse contexto preocupante
e insalubre para todos os envolvidos, é de fundamental importância
buscar caminhos que promovam a melhor comunicação entre a equipe
de saúde e os pacientes, no sentido de melhorar a prestação do serviço
de saúde e também de evitar ofensas à integridade física e moral dos
profissionais.

Nesta senda, a mediação emerge como um chamado à consensualidade, unindo profissionais de saúde e pacientes com o objetivo de
estabelecer um efetivo diálogo que favoreça uma visão global do conflito.
A mediação é “o procedimento consensual de solução de conflitos, que
busca facilitar ou viabilizar o diálogo entre as partes, para que melhor
administrem seus problemas e consigam, de per si, alcançar uma solução”9. Há que se notar que a prática da mediação não pressupõe a
existência de um processo judicial, sendo um caminho que possibilita
a resolução de uma controvérsia qualquer por meio da comunicação
construtiva entre os envolvidos10.

A mediação ocorre dentro do âmbito da autonomia das partes, de
modo que os envolvidos, de forma voluntária e consciente, decidem se
submeter a esse procedimento dialógico que é regulado por princípios
próprios. A axiologia da mediação compreende diversos imperativos de
conduta para o mediador, que é o terceiro que administrará o conflito
entre as partes e buscará a solução conjunta11. O mediador deverá pautar
a sua conduta observando os princípios da imparcialidade, da confidencialidade, da independência, da oralidade, dentre outros. Além disso, a
mediação contemplará a boa-fé, respeito, equidade, celeridade, cooperação e informalidade, com o intuito de promover o real acolhimento
das emoções dos mediados em busca da harmonia de interesses12.

9.

VINCENZI; REZENDE, 2017, p. 531.

10. Ibid., p.531.

11. Ibid., p. 531.

12. SAMPAIO; BRAGA NETO, 2007.
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No contexto de saúde, é possível enxergar a importância da mediação tanto na atuação administrativa, quando o profissional atua na
gestão da instituição, quanto na prática dos atos profissionais propriamente ditos. Do ponto de vista gerencial, vê-se que os administradores
e diretores de instituições de saúde são submetidos a intenso desgaste
emocional e, muitas vezes, enfrentam conflitos com profissionais por
discordâncias na rotina e também com pacientes que cobram melhorias
no atendimento e na estrutura13. Já na seara profissional stricu sensu,
eventuais erros podem levar pacientes a incitarem questionamentos à
equipe de saúde e ensejarem litígios judiciais.
Em todas as situações anteriormente mencionadas, uma estrutura
de mediação especializada colaboraria para a resolução consensual e
administrativa do impasse, sem que o paciente busque o Judiciário ou
se valha da violência para atingir o fim pretendido. Acredita-se que
a existência de um espaço específico para a promoção da mediação
representa um caminho interessante para promover a aproximação
e o restabelecimento da confiança na relação médico-paciente e evitar que os profissionais de saúde sejam vítimas de ataques morais
e físicos.

2.2. A
 violência contra os profissionais de saúde
como reflexo do despreparo administrativo

Os episódios de violência contra profissionais de saúde, aqui
compreendidos tanto no aspecto verbal quanto físico, têm se tornado
cada vez mais frequentes e relativamente costumeiros em muitos
países14. Especificamente no Brasil, o aumento exponencial de relatos de agressões verbais e físicas, assédio moral, crimes contra a
honra, tentativas de assassinato e de violência de toda ordem contra
profissionais de saúde em ambiente de trabalho passou a preocupar,
há algum tempo, os Conselhos profissionais. Em 2015, o Conselho
Regional de Medicina de São Paulo encomendou a pesquisa “Percepção da Violência na relação médico-paciente” ao Datafolha, na qual
constatou-se que
13. NASCIMENTO, 2020, p. 182.

14. NEVES, 2020.
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[…] 64% (sessenta e quatro por cento) dos médicos já tomaram
conhecimento ou vivenciaram episódios de violência por parte de
pacientes ou acompanhantes. Desses, 17% (dezessete por cento)
foram vítimas e também conhecem um colega que foi agredido,
sendo que 5% revelaram ter sido agredidos pessoalmente – a maior
parte, médicos jovens (78% dos profissionais de 24 a 34 anos) e
mulheres médicas, um pouco mais que homens. Já 47% dos médicos
conhecem um colega que passou pela mesma situação, mas não
vivenciaram o problema.15

Também a Sociedade Paulista de Pediatria já realizou levantamento, em 2016, que apontou que sete em cada dez pediatras já sofreram
algum tipo de ato violento no trabalho16. Outra pesquisa, realizada em
2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo e de
Medicina de São Paulo, indicou que 59,7% (cinquenta e nove vírgula
sete por cento) dos médicos e 54,7% (cinquenta e quatro vírgula sete
por cento) dos profissionais de enfermagem já sofreram, por mais de
uma vez, situações de violência no trabalho17.

Esse expressivo aumento estatístico torna-se compreensível quando
considerada a violência como forma de expressão daqueles que não têm
acesso à palavra. É dizer, quando a verbalização não se mostra possível,
a condição humana é subjugada e a violência ascende. Partindo dessa
premissa, toda e qualquer busca por solução e reversão à violência
deveria passar, necessariamente, pela ideia basal de devolução do
direito à palavra18.

Por outro lado, é forçoso ponderar que diversos problemas de
ordem administrativa e estrutural dos hospitais da rede do Sistema
Único de Saúde podem, e devem, ser apontados como fortes fatores de
contribuição para a maior ocorrência dos episódios de violência contra
profissionais de saúde em locais de trabalho, tais como: falta de pessoal,
precariedade da rede hospitalar, a superlotação dos serviços nos ambulatórios e setores de urgência, o desentrosamento entre as equipes de
saúde, os excessos de burocracia nas estratégias de encaminhamento

15. CREMESP, 2015.

16. NEVES, op. cit.

17. CRM-PA, 2019.

18. GUIMARÃES, 2007, p. 3.
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dos pacientes19, além da equivocada crença, principalmente por parte
dos gestores públicos, de que a violência não ocorre em organizações
de saúde20.

Assim, após a realização de diversas pesquisas e frente aos crescentes episódios de violência contra profissionais da área de saúde,
recentemente, o Conselho Federal de Medicina se valeu do ofício CFM
nº 3021/2019, encaminhado aos Ministérios da Saúde e da Justiça e
Segurança Pública, solicitando a adoção de medidas para ampliar a
proteção e ofertar melhores condições de trabalho aos profissionais de
saúde em todo o país21. Dentre as solicitações, destaca-se a de

Apoio à solicitação de fortalecimento da infraestrutura dos estabelecimentos de saúde da rede pública, com a garantia de leitos,
medicamentos, insumos e equipamentos, bem como de recursos
humanos (médicos e outros integrantes das equipes de atendimento) capacitados e quantidade suficiente para atender a demanda
crescente e reduzir o tempo de espera por atendimento. Ressalte-se
que as deficiências nesses itens, presentes em inúmeras unidades,
têm contribuído para o surgimento de um clima de tensão e agressividade nos serviços, o que prejudica os trabalhos e tem levado
ao adoecimento dos profissionais e até a decisão de se desligarem
dos serviços.22

Sem sombra de dúvidas, a ampliação dos casos de violência contra médicos e outros profissionais de saúde reflete um alto nível de
despreparo administrativo e estrutural da rede de hospitais públicos.
Mas, para além disso, mostra-se também como reflexo da dificuldade
de serem pensadas e efetivamente implementadas políticas públicas
voltadas à ideia de devolução do direito à palavra. Há, portanto, uma
carência do nosso sistema no que se refere às medidas de viabilização
da escuta ativa, em verdadeiro atendimento às mais essenciais necessidades e reivindicações dos sujeitos – sejam eles profissionais de saúde,
pacientes ou familiares, bem como de adoção de uma sistemática mais
dialógica e democrática23.
19. FRANÇA, 2019, p. 98.

20. NEVES, op. cit.

21. CFM, 2019.

22. Ibid, 2019.

23. GUIMARÃES, op. cit., p. 3.
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É nesse cenário que a adoção de medidas por parte do poder
público – com o objetivo de assegurar aos profissionais e usuários do
sistema de saúde não apenas as condições adequadas para o devido
atendimento, mas também para a solução de conflitos eventualmente
ocorridos durante a prestação dos serviços – ganha força, conforme
será desenvolvido adiante.

3. D
 A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO
DA MEDIAÇÃO HOSPITALAR
Para bem compreender a importância da implementação de políticas públicas de promoção da mediação hospitalar, é necessário, em
primeiro plano, compreender o panorama geral das políticas públicas
de saúde. Entende-se por políticas públicas o conjunto de programas,
decisões e ações adotadas pelo governo que visem assegurar um direto
a todo e qualquer cidadão. O direto à saúde, no Brasil, é viabilizado
através do Sistema Único de Saúde, que, como já dito, é universal,
integral e gratuito24.
Nesta perspectiva, pensar a concretização do direito fundamental
à saúde também passa pelo imperativo de compreensão de que as relações existentes neste campo são plurais. Portanto, cada um dos sujeitos
envolvidos na sobredita relação terá diferentes necessidades e dificuldades. Assim é que todo e qualquer profissional de saúde – incluindo-se
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares – possuirá limitações, como
qualquer ser humano e, não raras vezes, não conseguirá corresponder
às expectativas do paciente ou de seus familiares25.

Por isso, para que seja efetivamente garantido o acesso à saúde,
faz-se necessário pensar também em políticas públicas que assegurem
aos profissionais de saúde melhores condições de trabalho. No aspecto
estrutural, inexistem dúvidas acerca das dificuldades (orçamentárias,
estruturais, econômicas) enfrentadas pelo setor e, consequentemente,
pelos profissionais que precisam atuar, muitas vezes, com o mínimo
24. FIOCRUZ, 2020.

25. ANDRADE, 2007.
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de estrutura. Realmente, embora o Sistema Único de Saúde seja
considerado o mais amplo e participativo plano de atendimento em
saúde que se conhece, não podem ser desconsideradas ou mesmo
atenuadas as suas falhas, tais como a privação de verbas e sua má gerência. Conforme bem preceitua o Professor Genival Veloso de França
“a crise da saúde entre nós é um fato incontestável, e isto se nota pela
precariedade da rede hospitalar a sua disposição” 26.

Contudo, é preciso pensar também nas demais dificuldades
enfrentadas, inclusive as diretamente decorrentes da precariedade
estrutural, incluindo-se os casos de violência contra profissionais
de saúde. Desse modo, pensar políticas públicas que viabilizem a
mediação no ambiente hospitalar revela-se, em um primeiro momento, como um instrumento de efetividade ao acesso à saúde, ao passo
em que ofertadas melhores e mais seguras condições de trabalho
para os profissionais. Além disso, mostra-se, também, como forma
de prevenção de conflitos e, consequentemente, como um viabilizador inicial do acesso à justiça. Portanto, é imperativo o acolhimento
das previsões legislativas que fomentem esse caminho, bastando
que o Estado passe a não apenas incentivar a criação de Comissões
Especializadas de Mediação Hospitalar, mas, principalmente, a
priorizar a efetiva implementação de medidas e políticas públicas
nesse sentido.
Impende salientar que a pura e simples adoção da mediação como
solução pacífica de conflitos e meio de combate à violência contra profissionais de saúde não pode ser pensada de forma generalizada, devendo
se partir do pressuposto da necessidade de rigorosa fiscalização por
instituições de caráter imparcial, que visem assegurar o acesso não
apenas à saúde mas também à justiça, casuisticamente27.
Visando alcançar a forma de implementação da mediação hospitalar mais adequada à realidade brasileira, passa-se então à análise dos
modelos adotados no cenário internacional.

26. FRANÇA, op. cit., p. 98.

27. RIBEIRO, 2018.
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3.1. A experiência chinesa e os resultados alcançados
Como visto, a instituição de políticas públicas não é apriorística,
devendo cada país desenvolver seu modelo adequado para implementação da mediação como meio de resolução dos conflitos, com variações
decorrentes dos mais diversos critérios sociais e culturais. Verifica-se
que os conflitos decorrentes do âmbito das instituições de saúde geralmente envolvem múltiplas partes, motivo pelo qual o gerenciamento
de tais situações, sobretudo quando envolvendo atos de violência,
carece da presença de um mediador, dotado de especialidade técnica
necessária para conduzir a questão da forma mais harmônica possível.
O mediador ocupa o espaço de facilitador para promover o diálogo entre
as partes, posicionando-se perante os envolvidos e diagnosticando os
diferentes interesses, sujeitos, posições, elementos e particularidades
da situação de divergência28.

Nesse aspecto, cumpre visitar as experiências e resultados alcançados em experiências estrangeiras acerca da mediação no âmbito hospitalar, para, após, buscar o que se pode extrair qualitativamente para a
aplicação sistemática na realidade brasileira. É o que será visto a seguir.
Em um primeiro plano, é importante situar o momento histórico
que a realidade chinesa passou, após um período de aumento da renda familiar, que fez com que houvesse um maior clamor social para
melhorias na prestação dos serviços de saúde, o que ensejou maiores
investimentos nesse segmento. Em decorrência disso, foi identificada
uma efetiva melhora na qualidade e na eficiência do sistema de saúde
chinês, mas, de forma concomitante, houve um crescente no número
de processos originados pela relação médico-paciente. Isso denota um
movimento de diminuição da confiança do paciente no médico, o que
gera diversos prejuízos à relação havida entre eles29.

Acompanhando um rápido crescimento das demandas envolvendo os serviços de saúde na China, emergiu uma espécie particular de
violência hospitalar comumente denominada de Yinao, para designar
gangues organizadas que são contratadas por familiares de pacientes
para criar confusões no ambiente hospitalar. A intenção de causar a
desordem é para forçar a compensação financeira nas situações em
28. NASCIMENTO, 2020, p. 191.

29. WANG et al, 2020, p. 1.
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que o paciente ou sua família acredite ter sido vítima de erro médico.
Com essa abordagem, os pacientes esperavam obter forçosamente uma
indenização maior do que pelas vias lícitas tradicionais. Obviamente,
a popularização das gangues de Yinao comprometeram significativamente a prestação do serviço de saúde, uma vez que, em muitos casos,
equipamentos, instalações e materiais foram deteriorados em virtude
desses ataques30.

Vale ressaltar, a título exemplificativo, que, no dia 12 de julho de
2018, uma médica foi esfaqueada na cidade de Tanjin, que fica no norte
da China, por três gângsteres, sendo que nenhum deles tinha sido paciente da referida profissional. Com o aumento do número de casos de
violência contra profissionais de saúde semelhantes a esse, o governo
chinês promoveu a criação de lei e regulamentações, consagrando novos
direitos aos pacientes, como a inversão do ônus da prova. A intenção de
fazer com que os pacientes se sentissem mais incentivados a recorrer
aos meios ordinários acabou criando um acirramento ainda maior na
relação médico-paciente, com a redução na qualidade do serviço de
saúde pela prática da medicina defensiva31.
Apesar da inclusão de prática de atos desordeiros em hospitais e
instituições de saúde ser formalizado, desde 2015, como crime na China,
o caminho que o governo chinês decidiu seguir, a partir de 2018, foi
o de incentivo aos meios alternativos de soluções de conflitos. O Primeiro Ministro Li Keqiang assinou o Medical Disputes Prevention and
Treatment Regulations, cujo teor exalta a necessidade de prevenção e
resolução das disputas médicas, ressaltando a proteção aos pacientes
e profissionais de saúde32. A partir disso, foram incentivados estudos
sobre a implementação da mediação como uma política pública a ser
desenvolvida nos mais diversos centros urbanos.

O procedimento de mediação instaurado na China se inicia com a
coleta, por parte do mediador, das informações médicas necessárias à
compreensão do caso, e, após essa fase, contempla basicamente outras
quatro etapas. A primeira é a oitiva dos depoimentos dos envolvidos,
escutando todas as versões da questão posta. Posteriormente, especialistas jurídicos e médicos analisam os aspectos técnicos relativos

30. Ibid., p. 2.

31. Ibid., p. 2.

32. Ibid., p. 2.
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à situação. O terceiro passo é propiciar encontros dos especialistas
com as partes para que sejam desenvolvidas as suas impressões sobre
o caso. Por último, o mediador facilita a negociação entre o paciente,
os profissionais e a instituição de saúde, contemplando tudo o que foi
produzido durante o procedimento33.

A pesquisa realizada por Wang et al34, apesar de possuir limitações
de amostragem e de período, revela que 89% (oitenta e nove por cento)
dos casos submetidos à mediação foram resolvidos harmonicamente,
sem a necessidade de se recorrer à litigância. Além disso, as controvérsias foram dirimidas num período médio de 87 (oitenta e sete) dias, um
tempo absolutamente razoável. Esse resultado denota a importância de
se incentivar a comunicação entre os envolvidos na relação de saúde. A
mediação oferece a possibilidade de que os médicos, pacientes e demais
profissionais de saúde tenham a chance de conversar, negociar, se desculpar ou adotar quaisquer outras medidas que se façam necessárias
ao restabelecimento da confiança e, se for o caso, à harmonização dos
interesses35.

No que diz respeito aos casos de Yinao, verificou-se que a instituição
da mediação colaborou para a redução dos números de sua incidência,
em casos de menor gravidade. Isto porque, nas situações envolvendo
morte ou incapacidade permanente dos pacientes, se verificou que a
adoção desses métodos escusos ainda é alarmante, de modo que seriam
necessárias outras providências complementares para se garantir a
segurança dos profissionais de saúde. Nesse contexto, os mediadores
passaram a lidar também com o Yinao, de modo que, ocorrendo as
perturbações no ambiente hospitalar, eles passariam a promover o
diálogo e tentar pacificar a situação. No entanto, existe a obrigatoriedade de reporte imediato às autoridades policiais nos casos de Yinao
de violência contra os profissionais de saúde36.

Diante da experiência chinesa, percebe-se que se revela fundamental a instituição de uma política pública para tentar combater situações
de desordem no ambiente hospitalar e de violência contra os profissionais de saúde. A implementação da mediação hospitalar representa um

33. Ibid., p. 4.

34. Ibid., p. 8.

35. Ibid., p. 8.

36. Ibid., p. 9.
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primeiro passo significativo e relevante para tentar amenizar os efeitos
da cultura do litígio e, ao mesmo tempo que reduz o número de processo
judiciais, promove o restabelecimento da confiança dos pacientes nos
profissionais e garante o acesso à justiça enquanto valor social.

3.2. A
 criação de comissão de mediação hospitalar
como mecanismo de combate à violência contra
o profissional de saúde

Após a análise das soluções já alcançadas e implementadas na
China, é possível vislumbrar a criação de Comissões Especializadas
de Mediação Hospitalar como meio de desmotivação aos conflitos e
também de proteção aos profissionais de saúde. Inegavelmente, as
situações de desordem que culminam em atos de violência, além de
criarem um ambiente de instabilidade – não compatível com o bom
desempenho profissional – propiciam evidente deterioração emocional
e relacional entre os envolvidos. Além disso, conflitos mais acentuados
comprometem a produtividade das equipes hospitalares.

Nesse diapasão, a mediação – enquanto método de solução de conflito que prioriza a individualidade dos sujeitos envolvidos nas situações
práticas, suas dores, expectativas e vivencias – se mostra como um excelente instrumento de redução e controle dos casos de violência contra
profissionais de saúde. Isso, registre-se, a partir da própria iniciativa
dessas pessoas, que, inclusive, irão figurar como efetivos responsáveis
pela resolução do conflito e pela restauração da confiança. Há ainda que
se destacar, enquanto ponto positivo, o cuidado e a preocupação com a
qualidade das relações, estimulando e desenvolvendo nos profissionais,
nos pacientes e nos familiares “a participação ativa, a consciência da
realidade, a ponderação das dificuldades do outro e o respeito pelas
diferenças”37.

Contudo, é preciso também pensar na capacitação dos profissionais
que atuarão nessas Comissões. Isso porque, estes devem estar efetivamente habilitados para bem amparar, conduzir e lidar com os casos de
violência, tendo em vista o impacto e a importância do método como
garantidor de boas condições de trabalho, mas também de acesso à
37. ANDRADE, 2007.
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saúde. Sugere-se, portanto, que sejam pensadas e montadas estruturas
especializadas capazes de realizar o acolhimento às vítimas e proporcionar, quando possível, um ambiente adequado para a concretização da
mediação38, mas que igualmente seja ofertado treinamento e capacitação à equipe. De mais a mais, nas palavras de Dulce Maria Nascimento39,
O processo de mediação pode funcionar de modo interno, com a
criação de equipes de profissionais da própria instituição que, capacitadas para o exercício dessa função de mediador, a exercem em
horários pré-estabelecidos e num local criado para tal. A mediação
também é possível funcionar de modo externo, com a solicitação
de intervenção de mediadores profissionais, capacitados e certificados, em especial com atuação reconhecida no mercado privado.

Assim, a mediação – compreendida, em primeiro plano, enquanto
procedimento vocacionado a trabalhar conflitos onde exista interesse de
manter, não prejudicar, melhorar, ou iniciar relacionamentos, em que a
negociação direta não deu certo, independentemente do grau de proximidade e/ou intimidade40 – poderá figurar, também, enquanto processo
de prevenção, gestão e resolução de conflitos na área da saúde. Nesse
aspecto, notadamente quando considerada na concretude da realidade
clínica, médica e hospitalar “a mediação de conflitos corresponde a uma
proposta para trabalhar divergências entre pessoas que mantêm uma
relação continuada na busca de seus interesses, objetivos e subjetivos,
e na identificação de suas questões” 41.

Através da facilitação promovida pelo mediador, que intervém em
busca da amenização das diferenças e do reestabelecimento da comunicação, estimula-se uma composição satisfatória para ambas as partes
envolvidas no conflito, oferecendo benefícios tanto para os profissionais
de saúde quanto para os pacientes. Realmente, além de preservar indiretamente a integridade física dos profissionais – evitando a culminação
de atos de violência – e proporcionar um atendimento mais humanizado
para os pacientes – o diálogo proporcionado pela mediação facilita a
compreensão dos diferentes pontos de vista ali envolvidos.
38. COREN/SP, 2017.

39. NASCIMENTO, 2020.

40. Ibid., 2013.

41. Id., 2020.
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Há de se pontuar, ainda, que a utilização do processo de mediação
na prevenção, gestão e resolução de conflitos entre profissionais de
saúde e pacientes pode trazer inúmeros benefícios organizacionais
para a unidade hospitalar. Isso porque, por intermédio dos princípios
e métodos próprios, “o processo de mediação permite salvaguardar a
imagem dos intervenientes e a gestão sobre o tempo dispendido no
processo (confidencialidade, simplicidade e flexibilidade), assim como
o controle do resultado e autonomia da decisão”42.

De mais a mais, através da escuta ativa, permite-se que profissionais
e pacientes exponham o seu lado do problema, se ouçam, se compreendam, viabilizando que seja alcançada uma solução mais adequada para
as divergências advindas do atendimento, notadamente em decorrência
do reconhecimento ao ponto de vista e ao sofrimento do outro. É nesse
contexto que se entende pertinente apontar a mediação como instrumento hábil a resolver esta espécie de conflito, especialmente por “ter
o condão de adequar as práticas de saúde às vicissitudes hodiernas,
haja vista estar comprometida com a satisfação dos indivíduos, com o
respeito mútuo, com a tolerância das diferenças e com a percepção do
conflito como inerente à condição de pessoa humana” 43.
Além disso, a imparcialidade do terceiro capacitado e o método
em si permitem resguardar e acolher aspectos de ordem emocional
abarcados nas situações vivenciadas entre pacientes, seus familiares
e a equipe médica, restabelecendo a necessária segurança e a fidúcia
para, por meio de uma visão prospetiva e propositiva, edificar de forma criativa soluções ajustadas aos interesses e necessidades de todos.
Soma-se, por fim, a isso, o benefício da restauração do relacionamento
paciente-médico, à revelia do anterior grau de proximidade ou de intimidade pré-existente44. Nas precisas palavras de Dulce Maria Martins
do Nascimento45

[…] utilizar o processo de mediação na prevenção, gestão e resolução de conflitos na saúde permite uma previsão e controle sobre o
tempo, desgaste e investimento financeiro, além do efetivo controle
sobre a decisão final pelos intervenientes, que podem estabelecer

42. Ibid., 2020.

43. ANDRADE, op. cit.

44. NASCIMENTO, op. cit.

45. Ibid., 2020.
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acordos parciais ou totais, provisórios ou definitivos. Temos plena
convicção e segurança ao afirmar que as vantagens competitivas dos
modelos de gestão hospitalar da atualidade caracterizam-se pela
tomada de consciência de que os diferentes papeis, em especial,
os médicos, técnicos e administradores hospitalares, ao decidirem
e atuarem colaborativamente, inclusive usando o processo de
mediação para ultrapassar impasses de forma consensual, conseguirão um efetivo aumento de produtividade, o aperfeiçoamento
da qualidade dos serviços prestados e maior qualidade relacional
dos diferentes intervenientes, operacionalizando vantagens competitivas da organização no mercado e uma real humanização das
interrelações e do direito médico.

Vê-se que a adoção de técnicas relativas à consensualidade, tal como
a escuta ativa, associada aos princípios da imparcialidade e da confidencialidade que regem a mediação, fornece a segurança adequada para
que o paciente se sinta confortável de expor as suas angústias e dúvidas
e, ao mesmo tempo, os profissionais se sintam protegidos de revelarem
as informações corretas e adequadas sobre o paciente. Nesse contexto,
as Comissões Especializadas de Mediação Hospitalar seriam um espaço
institucional adequado e preparado para realizar esse procedimento,
com vistas a garantir efetivamente o cumprimento dos princípios, a
lisura das tratativas e a facilitação da negociação.

4. C ONCLUSÃO
Na esteira de tudo o que foi levantado, tem-se que a mediação
se apresenta como forma de aproximar os pacientes dos profissionais de saúde, fazendo com que percebam que todos possuem um
interesse comum, que é a melhor prestação do serviço de saúde. O
diálogo facilita o entendimento entre os envolvidos, evitando que os
pacientes atribuam aos profissionais a responsabilidade por problemas estruturais ou que fujam das suas áreas de ingerência. Nesse
ponto, tomando como referência a experiência chinesa, a inclusão
da mediação no ambiente hospitalar é um importante passo para a
restauração da confiança na relação médico-paciente. No entanto, a
mera disponibilização da mediação, sem uma política pública complexa e com outros atos afirmativos, não é suficiente para resolver os
efeitos esperados na redução dos processos judiciais e dos casos de
violência contra os profissionais.
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Para tanto, acredita-se que é necessário que o Estado institua o
incentivo à consensualidade como um interesse coletivo, no sentido
de promover políticas públicas diversas para atenuar a litigiosidade
social. No âmbito da saúde, notadamente nos ambientes hospitalares,
defende-se a criação de Comissões Especializadas de Mediação Hospitalar, que seriam espaços com profissionais treinados e capacitados
para realizar as mediações e promover atos afirmativos com vistas
a reduzir as situações conflituosas que, potencialmente, possam ensejar atos de violência contra os profissionais de saúde. Para além
das medidas estatais, é preciso ainda que a sociedade tome para si a
responsabilidade de buscar novos caminhos para o diálogo e para a
resolução de controvérsias, entendendo que o conflito é parte natural
da convivência social e que o bem comum só é alcançado por meio da
participação massiva de todos.

5. R EFERÊNCIAS
ANDRADE, Denise Almeida de. A mediação de conflitos em meio hospitalar e o direito à saúde. 2007. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito).
Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional, Universidade de
Fortaleza, Fortaleza, 2007.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm>. Acesso em: 15 nov. 2020.

_____. Política Nacional de Humanização. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>. Disponível em: 10 nov. 2020.

Conselho Federal de Medicina. Ofício CFM n. 3021/2019. Brasília, DF: CFM,
2019.

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Violência no trabalho: guia
de prevenção para os profissionais de enfermagem. São Paulo: COREN/SP, 2017. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PDF-site-2.pdf>. Acesso em 03 nov. 2020.
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 64% dos médicos
já vivenciaram ou conhecem colega que sofreu violência. São Paulo:
CREMESP, 2015. Disponível em: <https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=2120>. Acesso em 05 nov 2020.

A mediação hospitalar como prevenção à violência contra profissionais de saúde:…

85

_____. Combate à Violência na Saúde: Cremesp e Coren-SP lançam campanha em São Paulo. São Paulo: CREMESP, 2017. Disponível em: <https://
www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=4425>. Acesso em 05 nov
2020.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará. Violência contra médicos: CFM cobra providências das autoridades e lança campanha estimulando profissionais a denunciarem abusos. Belém: CRM-PA, 2019.
Disponível em: <http://www.cremepa.org.br/violencia-contra-medicos-cfm-cobra-providencias-das-autoridades-e-lanca-campanha-estimulando-profissionais-a-denunciarem-abusos/>. Acesso em: 02 nov. 2020.

Fundação Oswaldo Cruz. Programa de políticas públicas e modelos de
atenção e gestão à saúde. Rio de Janeiro-RJ: FIOCRUZ, 2020. Disponível
em: <https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/folder_pma_web.pdf>. Acesso em 1 nov. 2020.

FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Rangazzoni. Psicologia jurídica. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019.
GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Por uma cultura de paz. Disponível em:
<http://www.educapaz.org.br/texto3.htm>. Acesso em 16 maio 2007.

MOTA, Roberta Araújo; Cileide Guedes de Melo, MARTINS; Renata Meira,
VÉRAS. Papel dos profissionais de saúde na política de humanização hospitalar. Psicologia em estudo. vol.11, n.2, pp.323-330. Disponível em: <
https://doi.org/10.1590/S1413-73722006000200011>. Acesso em: 15
nov. 2020.

NALINI, José Renato. É urgente construir alternativas à justiça. In: Justiça
Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de
solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2017.

NASCIMENTO, Dulce Maria Martins do. Julgados de paz e conciliação técnica: sua importância no paradigma da Justiça Restaurativa. Disponível
em:<http://hdl.handle.net/11067/716> Acesso em 15 nov. 2020.
_____. Mediação de conflitos na área da saúde: experiência portuguesa e

Brasileira. Disponível em: <https://doi.org/10.17566/ciads.v5i3.333>.
Acesso em: 10 nov. 2020.
_____. Mediação de conflitos na gestão da saúde (médica, clínica e hospitalar): humanização direito médico. Disponível em: <https://www.
cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/605>.
Acesso em: 10 nov. 2020.

86

Gabriela Silva Sady e Lucas Macedo Silva

NEVES, Úrsula. Pesquisa revela crescimento da violência contra profissionais de saúde. Disponível em: <https://pebmed.com.br/pesquisa-revela-crescimento-da-violencia-contra-profissionais-de-saude/>. Acesso
em 15 de nov. 2020.

RIBEIRO, Wesllay Carlos. A mediação como meio de resolução de conflitos na área de saúde. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/
issn.2316-9044.v18i3p62-76>. Acesso em: 05 nov. 2020.
SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; BRAGA NETO, Adolfo. O que é mediação de
conflitos. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

SOUZA, Cibele Aimée de. Tratamento de conflitos no ambiente hospitalar:
por uma mediação adequada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 2018. 166 f. Dissertação (Mestrado em
Direito). Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

VINCENZI, Brunela Vieira de; REZENDE, Ariadi Sandrini. A Mediação como
forma de reconhecimento e empoderamento do indivíduo. In: Justiça
Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de
solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2017.
WANG et al. The role of mediation in solving medical disputes in China.
Disponível em: < https://doi.org/10.1186/s12913-020-5044-7>. Acesso
em: 10 nov. 2020.

CAPÍTULO IV

A posição do ser feminino nas relações
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SUMÁRIO:1. Introdução; 2. A intercomunicação entre o direito médico e o direito
de família como viabilizadora da aplicabilidade das práticas colaborativas; 2.1.
Pontos de aproximação que corroboram a aplicabilidade; 2.1.1. O modelo paternalista e a evolução de arquétipos relacionais: a horizontalização das relações;
2.1.2. Da confiança como cerne das relações e sua quebra como origem de problemas decorrentes de falhas de comunicação; 2.1.3. Comparativo da evolução
de deveres humanizados: a vulnerabilidade adjetiva e o fator autodeterminação;
2.2. A ausência de interesses convergentes como ponto a ser superado; 3. O ser
feminino na relação paciente-médico: construção de espaços sociais de poder;
3.1. Dominação masculina e biopoder; 3.2. Poder simbólico; 3.3. A aplicabilidade das práticas colaborativas ao ramo do direito médico como instrumento de
efetiva emancipação da mulher médica e paciente; 4. Conclusão; 5. Referências

1. I NTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo central analisar a aplicabilidade das práticas colaborativas como método de solução de conflitos
decorrentes da relação paciente-médico e a posição do ser feminino
(*) Advogada. Pós-graduada em Direito Público pelo CEJAS. Pós-graduanda em Direito
Médico e Hospitalar pelo CPJUR. Integra a Comissão Especial de Direito Médico e da
Saúde da OAB/BA. Coordenadora executiva do Grupo de Pesquisa “Diálogos sobre
Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA.
(**) Advogada colaborativa. Professora de Direito na Unichristus – Fortaleza. Mestre em
direito privado pela Uni7 – Fortaleza. Diretora Academica do IBDFAM/CE. Coordenadora da comissão de diversidade do IBPC.

88

Gabriela Silva Sady e Melissa Ourives Veiga

nessas relações. A importância do trabalho mostra-se irrefragável,
considerando a necessidade de se buscar instrumentos de efetiva
emancipação das mulheres que ocupam a posição de pacientes ou de
médicas. O artigo emprega o método hipotético-dedutivo, partindo
de fundamentos teóricos e práticos de forma genérica para alcançar a
solução específica. Foram utilizadas referências bibliográficas nacionais
e estrangeiras, levando em consideração trabalhos reconhecidos na
área para verticalizar a discussão. Em que pese não tenha a intenção
de exaurir o debate, este artigo pretende enriquecer a discussão no
sentido de pensar a aplicação das práticas colaborativas ao ramo do
Direito Médico como instrumento de efetiva emancipação da mulher
médica e paciente.

2. A
 INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE O DIREITO MÉDICO
E O DIREITO DE FAMÍLIA COMO VIABILIZADORA DA
APLICABILIDADE DAS PRÁTICAS COLABORATIVAS
A advocacia colaborativa caracteriza-se como um procedimento
extrajudicial de solução de controvérsias1 que visa, primordialmente,
a manutenção ou o reestabelecimento da relação harmônica entre os
envolvidos no conflito, de maneira definitiva, íntima e que garanta
a preservação da autonomia privada. Entende-se por colaboração o
conjunto de fases que compõe o processo de criação compartilhada
de solução para uma dissonância existente entre dois ou mais sujeitos,
com o auxílio de profissionais com habilidades múltiplas e complementares, que se propõe a reunir esforços para pensar uma compreensão
compartilhada e não-adversarial, não alcançada de forma individual
pelas partes2.

Assim, as práticas colaborativas, pensadas, inicialmente, no âmbito do Direito das Famílias, e, posteriormente, no Direito Empresarial,
certamente podem ter a sua aplicabilidade vislumbrada para outros
diversos ramos do Direito3. Para tanto, faz-se necessária a realização
de uma análise de cotejamento com a sua fonte, que, como dito, são
1.

DIDIER JÚNIOR, 2016, p. 271.

3.

GOMES, 2019.

2.

DE LUCCA, 2020, p. 72.
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as relações familiares. Portanto, para que seja possível a realização
de uma detida análise de aplicabilidade das práticas colaborativas ao
ramo do Direito Médico, mais precisamente como método de solução
de conflitos decorrentes da relação paciente-médico, faz-se imperioso
traçar um paralelo comparativo com o Direito das Famílias. É o que será
detidamente realizado a seguir.

2.1. Pontos de aproximação que corroboram
a aplicabilidade

Em primeiro plano, carecem de exame os pontos de convergência ou similitude entre o Direito das Famílias e o Direito Médico, e
suas respectivas relações humanas, como norteadores da aplicação
das Práticas Colaborativas como método extrajudicial de solução de
conflitos entre os profissionais de saúde e seus pacientes. Nesse contexto, podem ser apontados como pontos convergentes os aspectos
adiante analisados.

2.1.1. O
 modelo paternalista e a evolução de arquétipos
relacionais: a horizontalização das relações

A estrutura familiar brasileira possui em seu histórico a forte
marca do conservadorismo e do modelo patriarcal, no qual o chefe da
família representava a sua força política, econômica e estabilizadora
do bem-estar social4. A evolução dessa concepção colonial para a
atualidade é definida por Rodrigo da Cunha Pereira e Maria Berenice
Dias5 como:

A travessia para o novo milênio transporta valores totalmente diferentes, mas traz como valor maior uma conquista: a família não
é mais um núcleo econômico e de reprodução, onde sempre esteve
instalada a suposta superioridade masculina. Passou a ser muito
mais um espaço para o desenvolvimento do companheirismo, do
amor, e, acima de tudo, o núcleo formador da pessoa e elemento
fundante do próprio sujeito.

4.
5.

ALVES, 2009.

PEREIRA, 2003.
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No âmbito jurídico, isto é, do Direito das Famílias, essa evolução se
formalizou de forma lenta, na medida em que durante toda a vigência
do Código Civil de 1916 a compreensão conceitual estava limitada à
ideia de família matrimonializada, heteroparental e biológica. Apenas
com o advento da Constituição Federal de 1988 é que esse formato
ofereceu espaço à reestruturação e adequação do conceito familiar ao
novo momento social vivenciado, garantindo o reconhecimento de um
conceito ampliado de famílias, equiparando o modelo de união estável
e as famílias monoparentais ao casamento civil, bem como a paridade
de direitos entre filhos biológicos e adotivos, havidos dentro ou fora
do casamento6.

Esse mesmo arquétipo patriarcal, que de forma tão latente se
apresentou como marcador das relações familiares, na perspectiva da
relação paciente-médico se manifestou sob a forma do paternalismo,
através da “lógica da hierarquização, da ordem, da eficiência e do objetivismo”7. Assim, a evolução da relação paciente-médico parte de um
modelo que se inspira no arquétipo paternalista, construído a partir da
figura de um médico que identifica a doença, observa a sua evolução e
atesta o seu desfecho.
Historicamente, por ser o detentor do saber técnico, a decisão do
profissional de saúde se sobreporia à autonomia do paciente8, tal qual
um pai faz com o filho ao tomar para si o dever de decidir o que é melhor
para o outro, por considerá-lo incapaz de se autodeterminar. Contudo,
essa posição do paciente dentro da relação evoluiu, de modo que hoje
este mesmo sujeito questiona a atuação do profissional exige explicações acerca da enfermidade que o acomete, bem como as alternativas
de tratamento e as consequências que dele podem advir9.

Desse modo, é possível afirmar que tanto as relações familiares
quanto a relação paciente-médico vêm deixando de ocupar um arquétipo verticalizado e pautado no modelo patriarcal/paternalista,
passando por um processo de horizontalização participacional dos seus

6.
7.
8.
9.

GARCIA, 2018.

COSTA; AGUIAR, 2020.
Ibid., p. 83.

BERGSTEIN, 2013.
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sujeitos10. A estes indivíduos, inclusive, passa a ser oferecida uma nova
condição de paridade, outrora sequer cogitada, como uma efetivação
necessária dos direitos humanos, abarcando a autonomia, o direito a
saúde e à integridade11. É o que defendem Jessica Costa e Mônica Aguiar
quando afirmam que:

A relação médico-paciente ideal deve ser compreendida como um
acordo de interesses, na qual uma pessoa com demanda sanitária
busca, voluntariamente, um profissional que possa satisfazê-la,
o qual, por sua vez assume espontaneamente a demanda. Tal
compreensão permite a criação de um plano terapêutico que,
decorrendo do respeito mútuo, possa concatenar o saber médico
sem descartar o saber e a autonomia do paciente.12

Essa democratização das relações mostra-se não apenas como
viabilizadora, mas, principalmente, como incentivadora da adoção das
práticas colaborativas para a solução dos conflitos, na medida em que
possibilita aos sujeitos o livre exercício da autonomia, garantindo-lhes
o exercício decisório acerca do próprio destino. Em outras palavras, a
singularidade dessa dinâmica relacional, aqui pensada de forma equiparada para as relações familiares e paciente-médico, notadamente
quando pensadas a partir da horizontalização dos cenários socioculturais, demandam instrumentos de solução de controvérsias capazes
de lidar com essa complexidade13.

2.1.2. D
 a confiança como cerne das relações e sua quebra
como origem de problemas decorrentes de falhas
de comunicação

Como já visto, atualmente o conceito de família foi ampliado,
abarcando a monoparental, a homoafetiva, a adotiva e tantas outras
formas que, apesar de possuírem particularidades, têm núcleos em
comum, quais sejam: o afeto14 e a confiança. Nesse diapasão, a quebra
10. NILO; AGUIAR, 2019.

11. COSTA; AGUIAR, Op. cit., p. 83.

12. Ibid., p. 84.

13. FRAGA, 2017.

14. GARCIA, Op. cit., p. 01.
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do vínculo afetivo relacional que figura como um novo paradigma para
a organização da entidade familiar15 também se apresenta, em muitos
casos, como a origem dos conflitos. É o que ocorre, por exemplo, nas
situações que envolvem divórcio, disputa de guarda e desconstituição
do poder familiar.
Tem-se, portanto, que os imbróglios familiares emergem do rompimento de laços outrora contruídos sob o elo do afeto e da ideia de
eternidade, o que, não raras vezes acaba por gerar “ressentimento e
outros sentimentos negativos que atingem todos que compõem, direta
ou indiretamente, o núcleo familiar”16. Por isso é que

[…] comumente a legislação material positiva normas de conduta
que podem não coincidir com a dinâmica de interação de muitos
grupos familiares. Assim, em nossa opinião, a solução dos conflitos
da área de família deveria primeiro passar pela identificação dos
parâmetros de justiça e coerência “internos”, ou seja, extraídos de
cada relação individualmente considerada. só depois, se o “silogismo
relacional”(= subsunção das diferentes percepções à dinâmica da
relação) não fosse suficiente para se alcançar o consenso, aí sim o
silogismo legal (= subsunção dos fatos ao tipo previsto em lei) seria
compreendido e acolhido como necessário e, portanto, coerente e
justo, por todos os envolvidos na controvérsia.17

De modo semelhante ao que ocorre nas relações familiares, a
relação paciente-médico, em que pese entendida como contratual
– eis que decorrente do contrato de tratamento – também se pauta
na confiança existentente entre as partes. Assim sendo, tem-se que
também nas relações de Direito Médico é a quebra dessa confiança
que figura como fonte primária de problemas relacionais, notadamente os decorrentes de falhas de comunicação. De fato, é forçoso
reconhecer que a principal forma de contato humano ocorre por
meio da linguagem e que é também por meio da comunicação que
nos é possibilitado nos definir interna e externamente18. Por sua vez,
a confiança, considerada como essência das relações humanas, no
15. Ibid., p. 02.

16. FRAGA, Op. cit., p. 60.

17. LIMA; PELAJO, 2016.

18. FRAGA, Op. cit., p. 60.
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aspecto jurídico pode ser conceituada como a convicção relativa à
idoneidade de uma pessoa. Juridicamente, portanto, o fator confiança
revela-se enquanto conceito íntimo a respeito do caráter e da boa e
retilínea postura desse sujeito, no qual, por essa razão, a outra parte
da relação deposita a fé em sua ação ou atividade19.

Assim é que, no Direito Médico o fator confiança assume especial
relevo para o desenvolvimento e para a continuidade da relação paciente-médico, pois é ele que fertiliza o terreno para que o vínculo viceje.
Em contraponto, uma vez abalada a confiança que paciente e médico
reciprocamente se depositam, a manutenção da relação se esvazia, tornando-se quase impossível a sua preservação20. Essa fidúcia, segundo
Alessandro Nilo:

[…] tende a se renovar entre as partes, e que têm a marca distintiva de ambas estarem envolvidas na persecução de um objetivo
principal em comum: o restabelecimento da saúde do paciente.
Nessa perspectiva, na relação paciente-médico, se fosse possível
lhe atribuir um elemento volitivo contratual essencial que lhe dá
sentido, o vínculo de reciprocidade que une as obrigações (sinalagma) estaria muito mais próximo do affectio societatis encontrado
nos contratos sociais, do que do elemento comutativo (“toma lá,
dá cá”) de um contrato de locação de serviços (negócio parciário).
Nesse affectio societatis especial constituído por paciente e médico,
as partes estariam envolvidas conjuntamente na persecução em
comum de um mesmo objetivo: a prevenção ou restabelecimento
da saúde – que, em regra, só pode ser atingido se ambas as partes
contribuírem efetivamente com as suas prestações. 21

Por mais essa razão, a aplicabilidade das práticas colaborativas em
Direito Médico se mostra não apenas possível, mas como um caminho
adequado e viável ao melhor desfecho das eventuais controvérsias
advindas da relação paciente-médico, na medida em que ainda abre
para aos envolvidos a possibilidade de reconstrução da fidúcia perdida
ou abalada22.
19. DE PLACIDO E SILVA, 2001.

20. BERGSTEIN, Op. cit., p. 85.

21. NILO, 2019.

22. WEBB, 2017.
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2.1.3. C
 omparativo da evolução de deveres
humanizados: a vulnerabilidade adjetiva
e o fator autodeterminação
Como visto, o vínculo afetivo é o novo paradigma para a organização
da entidade familiar, de modo que se pode afirmar que o afeto passou a
ser reconhecido enquanto fato e valor jurídico, na medida em que sua
ausência ou presença é analisada como fator decisivo para o surgimento
e para a resolução dos conflitos nas relações de família. Segundo lições
de Maria Berenice Dias,

[...] resta claro que o afeto obteve para si status de valor jurídico
de maior relevância para o direito de família, que, por conseguinte,
prevaleceu sobre os liames consanguíneos e econômicos da entidade familiar. Tornou-se, portanto, o principal sustentáculo da
família contemporânea. O abandono afetivo decorre efetivamente
da abstenção dos deveres oriundos da paternidade. Assim, não
basta simplesmente que o pai cumpra com sua obrigação de pagar alimentos. Apesar de importante, assumir a responsabilidade
financeira da criação dos filhos não é suficiente para caracterizar o
desempenho paternal, que só será efetivo com presença do afeto. O
desprezo, a falta de cuidado, de atenção e o descaso na criação e no
convívio com o filho são indícios do abandono afetivo, que quando
praticados podem provocar a responsabilização civil. O primado
da afetividade na identificação das estruturas familiares levou à
valoração do que se chama filiação afetiva. Graças ao tratamento
interdisciplinar que vem recebendo o Direito de Família, passou-se
a emprestar maior atenção às questões de ordem psíquica, permitindo o reconhecimento da presença de dano afetivo pela ausência
de convívio paterno-filial.23

Por sua vez, a relação paciente-médico também vem passando,
ao longo dos anos, por significativas atualizações no que se refere aos
deveres basais esperados dos sujeitos que a compõe. Isso porque se
antes o dever primordial atribuído ao médico era o de curar ou reestabelecer a saúde, hoje o dever informacional também assume grande
protagonismo dentro da relação paciente-médico. Desse modo, tem-se,
também na esfera do Direito Médico, uma mudança de paradigma, voltada à valorização da autonomia do paciente – bem como ao respeito
23. DIAS, 2010.
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aos direitos humanos e fundamentais – em detrimento ao tratamento
antes pautado simplesmente em uma suposta superioridade técnica e
intelectual do profissional de saúde24.

Essa posição consultiva adotada pelo profissional de saúde traz
grande relevância ao diálogo dentro da relação com o paciente, de
modo a assegurar que este compreenda efetivamente a gravidade da
sua condição clínica, os riscos e benefícios dos tratamentos e procedimentos propostos, viabilizando a tomada de decisão consciente e
bem informada. Assim, o dever informacional assumido pelo médico
reveste-se de inegável caráter humanizador, transformando-se o próprio modo como se concebe o paciente enquanto capaz de exercitar a
autonomia25. Tal dever, por isso mesmo, não pode nem deve ser exercído
“bombardeando-se o paciente com informações técnicas que ele não
pode razoavelmente esperar, menos ainda exigindo sua assinatura em
um termo padronizado e genérico de consentimento”26.
Destarte, o que se percebe do progresso histórico das relações
analisadas é um substancial surgimento de deveres humanizados,
antes considerados como simples deveres anexos ou secundários.
Nesse cenário – e seguindo no proposito de traçar um paralelo entre
as relações familiares e as relações paciente-médico -, torna-se possível a comparação entre os direitos e deveres dos filhos menores e dos
pacientes, notadamente no que se refere à posição do poder judiciário
brasileiro ao tutelar os direitos de um e de outro. A similitude entre a
posição dessas duas figuras dentro das mencionadas relações fica bastante evidente quando feita uma análise pautada nas suas respectivas
vulnerabilidades.

A vulnerabilidade pode ser compreendida enquanto algo inversamente proporcional à capacidade de escolha autônoma por parte
do sujeito27 e, segundo lições de Patrão Neves, esse conceito pode ser
decomposto em dois: uma vulnerabilidade substantiva, inerente a todo
e qualquer ser humano, e uma vulnerabilidade adjetiva, que, por sua
vez, seria específca daqueles que se encontram em uma clara situação
24. COSTA; AGUIAR. Op. cit., p. 77.

25. Ibid., p. 84.

26. KFOURI NETO, 2019, p. 268.

27. NILO, Op. cit., p. 39.
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de desvantagem relacional,28 como ocorre com os filhos incapazes ou
relativamente capazes nas relações familiares e com os pacientes nas
relações com seus médicos.

É inegável que os filhos, ainda que apenas enquanto absoluta ou
relativamente incapazes, encontram-se em clara desvantagem relacional em comparação aos seus genitores, ficando bastante evidenciada
a vulnerabilidade adjetiva desses sujeitos, própria da condição etária,
dentro do contexto familiar. É importante perceber, no entanto, que
mesmo sendo evidente a vulnerabilidade adjetiva dos filhos incapazes, quando pensamos nas relações do Direito das Famílias a nível
jurídico-decisório é perceptível que essa condição não retira desses
sujeitos, de forma absoluta, a capacidade de autodeterminação. Claro
exemplo disso é o fato de que em casos de discussão de guarda e até
mesmo acerca do direito de visitas, em muitos casos as crianças e
adolescentes podem ser ouvidas pelo juízo, tendo as suas opiniões
levadas em consideração.

De forma análoga, os pacientes também podem ter as suas vulnerabilidades adjetivas – próprias da condição de enfermidade, temor da
morte e desconhecimento técnico – facilmente identificadas, sem que
isso autorize que a sua capacidade decisional seja retirada ou ignorada29. Apesar disso, notadamente em casos de recusa de tratamento/
transfusão de sangue, ainda existe certa resistência do judiciário pátrio
em dar voz a esses sujeitos e até mesmo em respeitar as suas escolhas
e opiniões, tornando a temática um eterno dilema bioético.

Assim é que, diante da clara aproximação das condições de vulnerabilidade adjetiva dos sujeitos envolvidos nas relações familiares e
nas relações paciente-médico, novamente a aplicabilidade das práticas
colaborativas aos conflitos do ramo do Direito Médico se evidencia.
Essa aplicabilidade, inclusive, pode vir a assegurar aos pacientes –
enquanto vulneráveis – e aos médicos, que também possuem suas
vulnerabilidades adjetivas30 soluções e acordos mais sustentáveis e
que expressem melhor e de forma mais efetiva a real emancipação dos
sujeitos envolvidos.
28. NEVES, 2006, p. 164.

29. NILO, Op. cit., p. 40.

30. NILO; AGUIAR. Op. cit., p. 93.
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2.2. A ausência de interesses convergentes como ponto
a ser superado
Apresentados os pontos de compatibilidade entre as relações de
família e paciente-médico que apontam para a viabilidade da aplicação
das práticas colaborativas ao ramo do Direito Médico, no intuito de
arrematar o raciocínio, impende ainda superar um obstáculo encontrado: a ausência de interesses convergentes entre as partes. Isso porque
nas ações de divórcio, para as quais as práticas colaborativas foram
inicialmente pensadas, existe uma série de interesses que podem ser
apontados como convergentes mesmo entre partes conflitantes, citando-se, exemplificativamente, o interesse em pagar menos impostos e a
felicidade e bem-estar da próle comum31.

Contudo, ao transpor essa lógica para os conflitos ocorridos na
relação paciente-médico a convergência inicial de interesses já não se
mostra tão evidente, notadamente em razão da incompreensão que os
próprios sujeitos envolvidos na desavença possuem acerca dos riscos
e consequências de um litígio. Além disso, há ainda um outro fator que,
de forma muito latente, se mostra como obstáculo a ser superado, qual
seja: a dificuldade de os clientes reconhecerem e externalizarem o verdadeiro interesse por trás da posição inicial de beligerância.
Desse modo, para viabilizar a aplicabilidade das práticas colaborativas nesse cenário, faz-se indispensável que a os advogados colaborativos
se disponham a demonstrar a esses clientes as possibilidades de existirem reais interesses convergentes por trás das suas posições iniciais
de litigância, geralmente demonstradas no contato inicial. Conforme
explica Felícia Garcia,
Muitas vezes, nos momentos de crise, as partes não conseguem
pensar em negociar sozinhas. Precisam estar assistidas e acompanhadas por profissionais que possam lhe oferecer informações
qualificadas para a tomada de decisões. O que se busca é que os
participantes possam tomar decisões a partir de informações consistentes, apoiados por especialistas, sejam eles da área de saúde,
especialistas infantis ou da área financeira. Com isso, os acordos são
mais sustentáveis e geram menos desgaste entre os envolvidos. 32

31. WEBB, Op. cit., p. 30.

32. GARCIA, Op. cit., p. 2.
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Partindo-se da premissa de que o advogado deve assumir uma postura de especialista em administrar conflitos, é fácil perceber que a este
profissional, ao comprometer-se com a colaboração, caberá conduzir a
situação da melhor maneira possível. Além disso, deverá apresentar ao
seu cliente as variáveis que compõe o cenário vivenciado e os diversos
métodos de solução de conflitos possíveis de serem adotados, tendo
como foco o benefício do cliente e a paz social. É nesse sentido, aliás,
que dispõe o Estatuto da Advocacia, em seu art. 2º, VI33.

De mais a mais, é preciso ter em mente que os interesses humanos
e, até profissionais, que são postos em jogo quando da existência de
um conflito dentro da relação paciente-médico vão muito além das
meras consequências financeiras e do falso sentimento de “vingança”
que geralmente se apresentam como interesses iniciais das partes.
Ao profissional de saúde é necessário que sejam esclarecidas todas as
consequências e desgastes de ordem financeira, moral, social, temporal/
cronológica e psicológica normalmente correlatos à posição assumida
pelo réu em uma demanda judicial – notadamente que tenha por objeto
a discussão de erro médico. Ao paciente – que não raras vezes acaba de
passar por situações delicadas envolvendo a perda ou riscos à saúde,
integridade física ou até mesmo à vida, sua ou de familiar – além de uma
escuta ativa e empática, é preciso que sejam apresentados os mesmos
fatores de desgaste já mencionados, bem como a noção de que nem
sempre entregar à um terceiro (Estado-Juiz) o dever de dizer o seu
direito lhe trará a paz ou alívio esperado.

Nesse diapasão é que se mostra possível conceber a construção e o
descortinamento de interesses iniciais convergentes entre o paciente e
o médico. Para tanto, é indispensável que ambos se mostrarem minimamente dispostos a juntos, dentro desse ambiente protegido e através
do diálogo, buscar novos caminhos a trilhar, justamente no intuito
de atender a esses interesses e valores convergentes – tais como: i. a
possibilidade de resolução do conflito em menos tempo e com menos
desgaste e sofrimento emocional para ambos os lados; ii. garantia de
efetiva autonomia e isonomia entre as partes, a possibilidade de reconstrução da confiança entre os envolvidos; iii. o prestígio a valores
como a solidariedade, lealdade, confiança e respeito que devem ser
33. BRASIL, 1994.
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marcadores das relações humanas de um modo geral e, por fim, iv. a real
possibilidade de construção de uma solução razoável, que concretize
a vontade de ambos.

3. O
 SER FEMININO NA RELAÇÃO PACIENTE-MÉDICO:
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS SOCIAIS DE PODER

Feita uma breve análise acerca da aplicabilidade das práticas
colaborativas ao ramo do Direito Médico, cumpre, agora, tecer um
breve panorama acerca da posição do ser feminino dentro das relações paciente-médico, não sem antes traçar um apanhado do cenário
socioestrutural no qual essa posição se constrói.

3.1. Dominação masculina e biopoder

No contexto social, a palavra gênero carrega uma interpretação
importantíssima para a compreensão do processo das relações entre
homem e mulher e da sobreposição do masculino ao feminino. As feministas americanas começaram a uso da expressão gênero como forma
de aversão a um determinismo biológico, no qual se relacionava a diferenciação sexual biológica entre homem e mulher. Também se notava,
a partir do uso da palavra gênero, uma inserção de características do
feminino não incluindo atributos masculinos a tal palavra34.

Mais recentemente, o termo gênero passou a ser utilizado enquanto
sinônimo de mulheres, em razão de muitos artigos e livros efetivamente
substituírem o termo mulheres por gênero, no intuito de ocasionar uma
conotação mais branda terminologicamente. Tal uso, contudo, acabou
denotando muito mais um tom de crítica do que de efetiva exaltação ao
feminino. De fato, o que ocorreu com uso do termo gênero em substituição ao termo mulheres se verifica como uma busca de legitimação
pelos estudos sobre feminismo nos anos 80, eis que, naquela época, tais
estudos ainda vinham sendo fortalecidos e o uso de gênero garantia
menos ameaças a críticas35.

34. SCOTT, 2019, p. 50.

35. Ibid., p. 53.
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O que realmente compreende-se quanto ao uso do termo gênero é
que tal palavra carrega um significado mais amplo, de modo que sua
limitação ao âmbito feminino faz com que não se entenda a relação
da dicotomia entre masculino e feminino, com isso Joan Scott reforça:
Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia das esferas
separadas e defende que estudar mulheres de forma separada
perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem
muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ademais, o gênero
é igualmente utilizado para designar as relações entre os sexos.
O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como
aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que
os homens têm uma força muscular superior.36

Portanto, a correta utilização do termo gênero, enquanto meio de
relação entre homem e mulher, funciona como verdadeiro facilitador da
compreensão das questões afetas ao feminino, notadamente no que diz
respeito às diversas transgressões de direitos sofridas pelas mulheres
apenas pelo fato de estarem inseridas em uma sociedade patriarcal.
De fato, a compreensão da palavra gênero de forma inclusiva e ampla,
evidencia não apenas as dificuldades sociais impostas às mulheres,
mas também o poder do homem na coletividade, sendo possível concluir que a interação entre ambos os sexos é, por vezes, causadora de
violências ao ser feminino. Como variante dessas violências podemos
citar a violência obstétrica, “termo utilizado para descrever as diversas
formas de violência ocorridas na assistência à gravidez, ao parto, ao
pósparto e ao abortamento”37.

Segundo Joan Scott, a definição de gênero tem como base a conexão
entre duas proposições em que o gênero é um elemento constitutivo de
relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos; e o
gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder38. Assim,
relacionando a proposição de elemento das relações sociais, o gênero,
segundo a autora, pode se verificar quanto ao aspecto relacionado a
36. Ibid., p. 54.

37. DINIZ, 2015.

38. Ibid., p. 67.

A posição do ser feminino nas relações de direito médico…

101

símbolos intrinsecamente inseridos culturalmente em nossa sociedade,
como por exemplo a ideia de que Eva e Maria simbolizam a mulher39.

Noutro aspecto, mormente no contexto das relações sociais, tem-se
a adoção de conceitos normativos para que se limitem as interpretações metafóricas dos símbolos inseridos em nossa sociedade no qual
o gênero pode ser verificado. Nesse cenário, as doutrinas religiosas,
educativas, científicas e jurídicas tipificam, por meio de tais conceitos,
um papel da mulher de inferioridade ao homem, em oposição ao que
aduz a Constituição Federal que determina a igualdade entre os sexos.
Por fim, há ainda dois aspectos a serem pontuados, a perpetuação da
representação binaria dos gêneros – sendo necessária a inclusão de noções de política e de organizações sociais – e a identificação subjetiva40.

Com a definição dos quatro aspectos referente às relações de gênero,
a proposição do gênero é um elemento constitutivo de relações sociais
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Pode se extrair de
tais estudos que a conceituação de gênero, de uma maneira geral, também é fruto das relações de homens e mulheres em um contexto social;
todavia, o gênero também se insere nas relações de poder. O que se
observa é que na história mundial a mulher sempre esteve relacionada
à fraqueza, controlada pelo poder masculino perante suas vestimentas,
reprodução e voto, fazendo com que exista uma perpetuação do poder
e controle do masculino ao feminino.

Com o estudo do gênero, compreende-se como as relações sociais
entre os sexos acontecem e como nessas relações também se insere uma
questão de poder, onde homem e mulher são sexos opostos que interagem, porém, essa interação é constituída por uma relação de poder
baseado na superioridade masculina41, em que “o princípio masculino
é tomado como medida de todas as coisas”42. Nesse cenário, o biopoder
surge, em Foucault, com o intuito de promover cuidado, pensando no ser
humano enquanto ser social, e, dessa forma, a ótica do biopoder deveria
agir em prol aos direitos humanos das mulheres. Entretanto, é necessário levar em consideração o meio social em que o conceito de biopoder
foi colocado em prática: o patriarcado. Com uma lógica de dominação,
39. Ibid., p. 67.

40. Ibid., p. 69.

41. ARAÚJO, 2017.

42. BOURDIEU, 1999, p. 23.
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onde o poder foi atribuído historicamente aos homens, fazendo com
que as leis fossem feitas por, e para, os próprios. Consequentemente a
isso as mulheres não possuiam acesso aos privilégios sociais e políticos
por uma união de sistemas: o patriarcado e o biopoder43.

Com base em Foucault este “poder é um exercício permanente que
se desenvolve no cotidiano da prática social sendo, pois, construído no
processo cultural e na extensão da sociabilidade”44. A naturalização
da dominação masculina de forma coletiva e individual é reforçado e
ampliado por segmentos sociais como família, religião, escola e jurídico, que atuam de forma eficiente tendo em vista que os instrumentos
simbólicos utilizados nesta dominação não parecem ser perceptíveis
à maioria, o que significa que, ao menos inicialmente, a violência não
acontece de forma direta45 mas, inevitavelmente, passa a construir-se
“toda uma visão de mundo e percepção das relações sociais a partir da
interpretação de diferenças biológicas objetivas como, por exemplo, as
diferenças entre os sexos”46. Nesse sentido:
Há uma diferença biológica entre homem e mulher, mas que é utilizada como base da diferença sociológica, e que tem sido tomada
para justificar a supremacia masculina sobre a mulher. Essa concepção de superioridade masculina teve início há cerca de dois mil
anos, com o advento da família patriarcal, permanecendo por três
períodos importantes da história: da escravidão, do feudalismo e
do capitalismo. Tal visão de supremacia masculina, que marcou as
sociedades de classe, foi difundida e perpetuada pelo sistema da
propriedade privada, pelo Estado, pela Igreja e pelas instituições
familiares que servem aos interesses dos homens47.

É constante o desafio feminino para superar a invisibilidade, o
que mantem o desejo pelo reconhecimento como indivíduos capazes
intelectualmente, que levaram a superação de desafios como o direito
ao voto, acesso a educação, ao mercado de trabalho e até mesmo a
propriedades, até pouco tempo vistas como privilégios apenas masculinos. Bourdieu, personifica as diferenças sociais inerentes aos sexos
43. FOUCAULT apud BERTOLINI, 2018.

44. TORRES, 2001.

45. CABALLERO, 2016.

46. ARAÚJO, Op. cit., p. 01.

47. RODRIGUES; NASCIMENTO; NONATO, 2015.
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como modelos socialmente construídos, relacionados principalmente
as questões físicas que distingue homens e mulheres, a partir dos
quais criam preceitos e dogmas que tornam a subjetividade de gênero
subserviente a realidade sociocultural do indivíduo, manipulando suas
condutas e adequando o indivíduo, no caso a mulher, as versões de
submissão e inércia48.

3.2. Poder simbólico

O processo histórico-cultural cria um mercado simbólico no qual
a mulher pode ser considerada o objeto de consumo da relação entre
sujeito (homem) e objeto (mulher), considerada importante dentro do
segmento familiar por sua capacidade de gerar filhos, porém vulnerável ao sistema que ela compõe neste mercado, mesmo que involuntariamente, a agregar maior valor ao homem, viril e honrado, quando
comparada a si mesmo; o que a impede de reconstruir ou ressignifica
seu verdadeiro valor49.

De acordo com Saffioti o domínio masculino se estende a todas as
classes sociais, desde os indivíduos que compõe as altas até aos menos
favorecidos economicamente, independente da raça ou cor, afinal homens, ricos ou não, brancos ou pretos, sempre representam o status de
poder e dominação ratificando a permanência das sociedades patriarcais. Nesta ordem hierárquica de poder também chamada pelo autor
de “ordem das bicadas” quem ocupa a última posição é a mulher, e em
sociedades racistas como o Brasil é ocupada pela mulher preta e pobre50.

Esta dominação resulta em acesso ilimitado a privilégios masculinos
e, consequentemente, enorme valor, o que acarreta ao próprio homem
uma condição de obrigação de manutenção e perpetuação deste poder. Por isso é que é proibido ao homem a desconstrução desta figura
dominadora e superficial, que necessita confirmar diariamente sua
virilidade e força51. Para Bourdieu esta autoafirmação diária evidencia, na verdade, uma masculinidade frágil que teme assumir tarefas e
48. BOURDIEU, Op cit, p. 160.

49. CABALLERO, 2016.

50. OLIVEIRA, 2016.

51. SANTANA, 2014.
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sensações associadas à mulher, socialmente reconhecida e representada
como fraca e vulnerável. Conclui-se, desse modo, “que a virilidade foi
construída pelos e para os homens, com o intuito de se voltar contra
o feminino, reconhecendo assim, o medo masculino do feminino”52.

Para entender a imposição histórica do estereótipo de “inferioridade feminina” é necessário compreender primeiro como as instituições
afetam todo o funcionamento da sociedade. Entender como tais preceitos simbólicos e ideologias são criados, recriados e difundidos de
maneira repetitiva no contexto social, na maioria das vezes de forma
inconsciente53. Tal compreensão apresenta-se como fator essencial
de desconstrução e superação dos paradigmas dominantes. Bourdieu
acredita que acontecimentos históricos como a inserção da mulher na
escola, no mercado de trabalho, o surgimento do divórcio dentre outros
fatos ocorridos no século XX, são importantes marcos sócio-históricos
essenciais para as, mesmo pequenas, porém significativas mudança
contemporâneas do universo feminino54. Neste sentido Rodrigues et.
al., esclarece que:
A libertação dessa marca, ou seja, da superioridade e dominação
masculina, só se pode realizar mediante um esforço paralelo de
liberação dos homens das mesmas estruturas que contribuem para
essa imposição. Se as mulheres são submetidas a um trabalho de
socialização que as leva à diminuição e negação de suas virtudes,
os homens também são prisioneiros dessa mesma estrutura, e
sem perceberem sujeitos dessa representação. O resgate da dignidade feminina passa, pois, pela reversão das estruturas sociais,
que consagram e reproduzem o mito da inferioridade feminina
em confronto com o homem. Afinal, homens e mulheres nascem
iguais como seres humanos, e por isso deveriam partilhar o mesmo
território da igualdade55.

Tendo em vista que, mesmo com todos os avanços tecnológicos e
econômicas do século XX, que possibilitaram o surgimento de novos
valores sociais e consequentemente as conquistas dos direitos das mulheres, ainda há muito a ser alcançado. De fato, em que pese a inserção
52. BOURDIEU, Pierre. Op. cit., p. 23.

53. SANTANA, Op. cit., p. 220.

54. CABALLERO, 2016.

55. RODRIGUES; NASCIMENTO; NONATO, 2015.
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da mulher em espaços sociais de poder venha acontecendo de forma
gradativa, ainda podemos afirmar como ínfima essa presença em ocupação de cargos de liderança. Assim o dualismo sexual está presente
e segue persistindo, de modo que homem e mulher competem pelo
mesmo espaço social de forma desigual e violenta, relacionando-se
de forma hierárquica, em todos os segmentos sociais possíveis, mas
sendo mais evidente no âmbito familiar e profissional56. Tais mudanças, mesmo discretas, destacam a importância da figura feminina na
contemporaneidade, com isso, a mesma passa a assumir realmente
posição relevante no espaço público, por isso é essencial que haja uma
reformulação dos fatos, expondo e reconhecendo os determinantes de
exclusão social da mulher, trabalho este que deve acontecer com o apoio
e cooperação da própria mulher57.

3.3. A aplicabilidade das práticas colaborativas ao ramo
do direito médico como instrumento de efetiva
emancipação da mulher médica e paciente

Uma vez realizada a análise comparativa entre as relações familiares
e as relações entre profissionais de saúde e seus pacientes, torna-se
possível afirmar a viabilidade de aplicação das práticas colaborativas
como meio alternativo de solução de conflitos decorrentes da relação
paciente-médico. Ademais, após uma breve contextualização da posição
ocupada historicamente pelas mulheres nos espaços sociais de poder,
é possível, então, acrescentar esse fator ao rol de pontos de aproximação entre o Direito das Famílias e o Direito Médico, notadamente no
intuito de pensar as práticas colaborativas também como instrumento
de emancipação das mulheres médicas e pacientes, ao devolver a essas
pessoas o protagonismo das suas próprias histórias.
Segundo um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Direito
Médico e Bioética em 2015, dos processos que chegaram ao Superior
Tribunal de Justiça discutindo a ocorrência de erros médicos, a parte
autora em 59,35% (cinquenta e nove vírgula trinta e cinco por cento)
dos casos era do sexo feminino em contraponto a apenas 40,65%
56. SANTANA, Op. cit., p. 220.

57. ARAÚJO, 2017.
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(quarenta vírgula sessenta e cinco por cento) em que o paciente era do
sexo masculino. Em contraponto, na análise do polo passivo, os médicos
do sexo masculino representavam 87,5% (oitenta e sete e meio por
cento) dos réus, enquanto as mulheres médicas apareciam em apenas
12,5% (doze e meio por cento) dos processos58.

Da apreciação desses dados, duas conclusões podem ser alcançadas.
A primeira diz respeito à inegável comparação de mercado simbólico –
no qual, como visto, a mulher é considerada como objeto de consumo
da relação entre sujeito (homem) e objeto (mulher) – às situações em
que mulheres são objetificadas enquanto pacientes, muitas vezes em
prol do treinamento de internos e residentes, “como em casos em que
há negociação entre estudantes para a realização de uma episiotomia
para fins de treino sem o consentimento da paciente”59. Essa objetificação da paciente do gênero feminino está tão arraigada nos serviços
hospitalares que, comentando a prática, uma profissional entrevistada
declarou expressamente que “eles têm que aprender, as mulheres são
o material didático deles”60.

Em segundo plano, resta evidenciada, através dos números apontados na mencionada pesquisa, a já comentada dificuldade de inserção
das mulheres nos espaços sociais de poder, se pensarmos que a absurda
discrepância entre o número de médicas e médicos processados revela
também uma possível predominância do gênero masculino ocupando
a “posição de poder” dentro das relações paciente-médico. Tem-se,
assim, a um só passo, um cenário prático marcado pela objetificação da
paciente do gênero feminino e pela dificuldade das mulheres médicas
em ocupar os “espaços de poder” em pé de igualdade aos seus colegas
do gênero masculino.
No que toca especificamente à violência obstétrica, os dados são
ainda mais preocupantes, na medida em que, segundo o estudo realizado pela ANADEM acerca das especialidades médicas mais demandadas,
a Ginecologia/Obstetrícia ocupa o primeiro lugar com 27,14% (vinte e
sete vírgula quatorze por cento) dos processos61. Por sua vez, a pesquisa realizada por Diniz, constatou que, em muitos casos, mulheres são

58. ANADEM, 2015.

59. DINIZ, Op. cit., p. 04.

60. IbIdem, p. 04.

61. ANADEM, Op. cit., p. 03.
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escolhidas para o treinamento de procedimentos como episiotomia,
fórceps ou até mesmo cesarianas conforme o ordenamento hierárquico
do valor social das pacientes, deixando evidente a “existência de uma
hierarquia sexual, de modo que quanto maior a vulnerabilidade da mulher, mais rude e humilhante tende a ser o tratamento oferecido a ela”62.

É evidente, portanto, que a banalização da violência contra as
pacientes mais vulneráveis está diretamente relacionada com os já
mencionados estereótipos de gênero presentes também na formação
dos profissionais de saúde. Importa ainda registrar que pesquisas
relacionadas ao ensino das profissões de saúde demonstram que essa
realidade não está restrita à obstetrícia, nem apenas à Medicina, possuindo aplicabilidade nas demais profissões, evidenciando a dificuldade
da construção e viabilização de uma formação mais humanizada na
área da saúde63.

É nesse diapasão que se acredita que a aplicação das práticas colaborativas como método de resolução dos conflitos advindos da relação
paciente-médico se mostra como potencial instrumento de devolução
a essas mulheres da sua dignidade e capacidade de autodeterminação.
Ademais, também seria garantida uma participação feminina ativa
na resolução do problema, além de outras vantagens decorrentes da
existência de uma rede de apoio multiprofissional (apoio psicológico
ou psiquiátrico, exemplificativamente), efetivando uma emancipação
que a “solução tradicional”, através do Judiciário, ainda não é capaz de
oferecer.

4. C ONCLUSÃO

A pesquisa realizada possui a intenção de fomentar a discussão a
respeito da utilização das práticas colaborativas ao ramo do Direito
Médico e a revelar como possível instrumento de emancipação da
mulher médica e paciente, na medida em que lhes possibilitaria assumir o protagonismo das suas próprias vidas, enquanto personagens
ativos na resolução dos seus conflitos, na exposição das suas dores
e no direito de dizer sobre si e autodeterminar-se. Para além disso, o
método colaborativo pode ofertar outras vantagens, notadamente por
62. DINIZ, Op. cit., p. 04.

63. IbIdem, p. 04.
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se tratar de abordagem mais célere, menos custosa, menos desgastante
emocionalmente e que possibilita a observância ao real interesse de
todos os envolvidos.

Todavia, o desafio inicial é desconstruir a pré-estabelecida estrutura sociocultural acerca do gênero, para minimizar as dificuldades
de inserção das mulheres nos espaços de poder e possibilitar a desobjetificação do ser feminino. Além disso, verifica-se de forma latente a
necessidade de serem repensados alguns métodos de ensino utilizados
na graduação e nas residências médicas, que ainda acabam por incentivar a objetificação de pacientes, notadamente as do gênero feminino.
Soma-se a isso a imperiosidade de ser cada vez mais defendido e implementado o efetivo acesso aos profissionais de saúde em formação
a uma educação humanizada, voltada não apenas a técnica científica,
mas principalmente à compreensão das necessidades, vulnerabilidades
e humanidades dos pacientes.
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CAPÍTULO V

Análise da comunicação não-violenta
como um fator contributivo
para a redução da violência obstétrica
e da judicialização da medicina
gineco-obstétrica
Jemyma Jandiroba Ferreira*

SUMÁRIO:1. Introdução; 2. A judicialização da medicina gineco-obstétrica e a
violência obstétrica; 3. A comunicação não-violenta; 4. Conclusão; 5. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
A comunicação humana tem o condão de dar azo às mais diversas
interpretações. Certamente o interlocutor tem um certo grau de responsabilidade não somente pelo que é dito, como também pela forma
em que passa certa informação.
A má comunicação leva à criação de conflitos, seja pela ocorrência
de alguma falha na mensagem transmitida, ou pela forma agressiva
ou desarrazoada pela qual o remetente emite a mensagem. Por outro
lado, a boa comunicação pode não somente prevenir, como também
solucionar controvérsias.

A ginecologia e obstetrícia é uma necessidade básica da sociedade.
A gestação, o pré-parto, o parto e o puerpério são um momento singular
na vida da paciente e de sua família, sendo o nascimento comumente
permeado de incertezas e expectativas.
(*) Advogada. Pós-graduanda em Direito Médico pela Faculdade Cers. E-mail: jemymaferreira@gmail.com
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Ocorre que se observa uma patologização dos processos naturais,
tais como o processo de gestar e parir, uma vez que o momento do
nascimento é cada vez mais medicalizado e invasivo, através do uso
de técnicas e procedimentos indiscriminadamente, sob o pretexto
de haver uma rotina, ou seja, um protocolo a ser seguido. Percebe-se
que, nestes casos, a paciente não é informada adequadamente sobre o
procedimento e suas consequências, e, portanto, não pode consentir de
forma livre e esclarecida. Ademais, muitas mulheres sofrem agressões
verbais, morais e psicológicas durante o atendimento, sendo muitas
vezes privadas do seu direito básico a ter um acompanhante.
Estas e outras condutas são formatos do que a literatura denomina
de violência obstétrica. Trata-se de qualquer ato comissivo ou omissivo
pelo qual se impõe algum tipo de sofrimento evitável à mulher gestante,
parturiente ou puérpera.
Ressalta-se que o autor de um ato de violência obstétrica não necessariamente será um médico. Qualquer profissional da equipe multidisciplinar, ou até mesmo um colaborador da instituição hospitalar pode
cometer um ato de violência obstétrica. Contudo, no presente artigo,
analisar-se-á a violência obstétrica sob a perspectiva do profissional da
Medicina. Isto porque, dentre as especialidades médicas, a ginecologia e
obstetrícia é a mais demandada perante o Poder Judiciário. Certamente
a violência obstétrica pode ser apontada como uma causa dessa judicialização excessiva da Medicina gineco-obstétrica.
A relação médico-paciente na assistência em saúde gineco-obstétrica acaba se tornando objeto de várias demandas perante o Poder
Judiciário. Embora ainda não haja legislação federal sobre o tema, a
jurisprudência já tem considerado os atos de violência obstétrica como
sendo passíveis de indenização.

Ocorre que a maioria desses conflitos são evitáveis, através do
exercício de uma Medicina baseada em evidências e no fortalecimento
da relação médico-paciente, com uma abordagem comunicacional
não-violenta e empática entre ambos. Ademais, os conflitos, quando
já instaurados, são solucionáveis através dos meios consensuais de
resolução de conflitos, sem que haja necessariamente a judicialização.
Trata-se, portanto, do pensar e agir preventivamente, evitando-se a
ocorrência da violência obstétrica, e, consequentemente, a judicialização da Medicina gineco-obstétrica.
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2. A
 JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA
GINECO-OBSTÉTRICA E A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
A relação entre médicos e pacientes vem sendo judicializada de
forma excessiva. Nesta relação, o saber médico-científico tem o condão de conferir poder ao profissional, repercutindo diretamente na
comunicação com o paciente. Este, por sua vez, estaria numa posição
de hipossuficiência enquanto receptor de uma verdade que não domina.
Quando há falhas no diálogo, a tomada de decisão do paciente se torna
muitas vezes inefetiva, e sua autonomia fica prejudicada1.

Segundo Camila Vasconcelos, a judicialização excessiva da Medicina
está situada como um “fenômeno que tende a ocupar o Poder Judiciário na solução constante de falhas oriundas das lacunas da relação
entre médicos e pacientes”2. Com a previsão do art. 5º, inciso XXXV da
Carta Magna, o constituinte positivou o princípio da inafastabilidade
da jurisdição, conferindo a todos os cidadãos o direito fundamental
de ação3. Aquele que se sentir prejudicado pode socorrer-se ao Poder
Judiciário. Contudo, muitas das demandas judiciais que envolvem médicos e pacientes são evitáveis, tanto na prevenção da ocorrência dos
problemas, quanto na sua resolução por meios consensuais, onde as
partes possuem o protagonismo na resolução de suas controvérsias.
A ginecologia e obstetrícia é uma especialidade de extrema relevância social, e está prevista no rol de especialidades médicas aprovadas
pela Comissão Mista de Especialidades4. Em pesquisa realizada para
análise de decisões judiciais na esfera cível, chegou-se à conclusão de
que a especialidade médica mais envolvida em processos é a ginecologia
e obstetrícia; e que, de modo geral, as mulheres representam a maioria
entre os Autores das ações5.

Noutra pesquisa realizada no banco de dados do Superior Tribunal
de Justiça, constatou-se que dentre os processos que chegaram ao referido Tribunal, 59,35% dos Autores são mulheres; e que a ginecologia/

1.

VASCONCELOS, 2012, p. 391.

3.

BRASIL, 1988.

2.
4.
5.

VASCONCELOS, 2012, p. 392.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018, p. 02.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006, p. 41.
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obstetrícia ocupa o primeiro lugar dentre as especialidades demandadas, com 27,14% dos processos6.

Certamente a forma como o serviço médico gineco-obstétrico é
prestado a estas mulheres, e a conduta médico-terapêutica adotada
pelos profissionais devem ser observados para chegar-se à causa da
exacerbada judicialização frente à especialidade ginecologia/obstetrícia. Além disso, o momento do nascimento é permeado de dúvidas,
incertezas e expectativas, que quando quebradas há a judicialização
visando a culpabilização do profissional.
Uma das causas que se pode apontar para a elevada judicialização
da Medicina gineco-obstétrica é a ocorrência da violência obstétrica.
É sabido que uma em cada quatro mulheres brasileiras é vítima de
violência obstétrica7.

Embora o tema violência obstétrica seja considerado ainda como
um novo campo de estudo, e que suscita inúmeros debates na área
da saúde, o sofrimento imposto às mulheres na assistência durante o
parto é registrado em diferentes momentos históricos, tendo ganhado
visibilidade na segunda década do século XXI, e sendo alvo de inúmeras
ações no Poder Judiciário. Inclusive, o tema teve sua relevância como
um problema de saúde pública reconhecida mediante declaração da
Organização Mundial de Saúde (OMS), intitulada de “Prevenção e
eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em
instituições de saúde”, e com a criação da iniciativa Hospital Amigo da
Mãe e da Criança8.
O reconhecimento do tema e os estudos sobre ele possuem o objetivo de dar visibilidade, prevenir e remediar esta forma de violência
no âmbito da assistência em saúde, e já surtiu efeitos positivos, uma
vez que algumas práticas ultrapassadas, que apenas causam danos à
parturiente e à criança, não são mais recomendadas ou são proibidas, a
exemplos da episiotomia de rotina e do uso do fórceps. Contudo, ainda
há muito a ser feito para mudar uma realidade que está historicamente
enraizada nas práticas assistenciais e na sociedade, que por sua vez vem

6.
7.
8.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIOÉTICA, 2020, p. 02-03.
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2020.
DINIZ et al, 2015, p. 377.
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enxergando o parto e o puerpério como momentos em que o sofrimento
é intrínseco e normal.

Em todo o mundo tornou-se cada vez mais frequente os relatos
da violência sofrida pelas mulheres durante o parto, tornando-o uma
experiência traumática. Nos EUA, no final da década de 1950, a revista
“Ladies Home Journal” publicou uma matéria intitulada “Crueldade
nas Maternidades”, na qual relatava a tortura pela qual passavam as
parturientes submetidas ao denominado sono crepuscular, pelo qual as
mulheres eram sedadas profundamente com o uso de morfina e escopolamina. Tal combinação farmacológica muitas vezes era acompanhada
de agitação psicomotora e alucinações, e para evitar que as mulheres
caíssem dos leitos, os profissionais as amarravam ou algemavam, causando-lhes lesões e hematomas9.

Com o avanço do movimento feminista e a publicação de livros
feministas durante as décadas de 1960 a 1980, as denúncias e críticas
continuaram, o que contribuiu sobremaneira para sensibilizar e inspirar profissionais da área da saúde e ativistas no campo. No Brasil, a
literatura feminista contribuiu para descrever o atendimento violento
e humilhante que as usuárias relatavam. No final da década de 1980, a
violência obstétrica era tema das políticas em saúde brasileira, através
do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), lançado
em 1984 pelo Ministério da Saúde10.
Contudo, o tema foi relativamente negligenciado diante da resistência dos profissionais e de outras questões urgentes na agenda dos
movimentos, sendo que somente neste século o interesse acadêmico
se ampliou, com a publicação de diversos estudos, e os estudantes geralmente tem contato com o tema ainda durante a graduação11.

Ocorre que muitas vezes não há o reconhecimento da ocorrência da
violência obstétrica, sobretudo porque muitas das condutas violentas
são consideradas como procedimentos válidos de rotina, mesmo que
a literatura médica os condene. A exemplo, tem-se a episiotomia, que é
um procedimento que eleva o risco de laceração perineal grave, infecção
9.

Ibid, p. 378.

10. Ibid, p. 378.

11. DINIZ et al, 2015, p. 378.
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e hemorragias, além de eventuais complicações como a incontinência
urinária e fecal. Ressalta-se que há mais de 35 anos já se discute o real
valor deste procedimento. Embora haja o desencorajamento do seu uso
liberal, ainda há muito a ser feito para que se atinja índices desejáveis12.

O engessamento da assistência, através do uso indiscriminado de
procedimentos considerados de rotina, acaba por violar a autonomia da
paciente e constitui uma violência institucionalizada. Além dos danos
psicológicos, a violência sofrida por muitas mulheres traz repercussões
para a sua saúde sexual e reprodutiva13. Ao colocar procedimentos como
sendo de rotina, há o cerceamento da autonomia da paciente, pois não
há a devida informação sobre os benefícios e riscos de determinado
procedimento padrão para que a mulher consinta realizá-lo ou não.
Em estudo analítico, quantitativo e transversal realizado com
estudantes de Medicina e Enfermagem da Universidade do Estado do
Amazonas, observou-se as facetas da violência obstétrica em que os
estudantes convergem ou divergem. Quanto às agressões psicológicas,
verbais e aos empecilhos criados para proibir a presença de acompanhantes, os estudantes convergiram. Já quanto aos procedimentos e
condutas, para alguns trata-se de mera rotina na prática, não sendo
considerados uma forma de violência obstétrica14.

Ressalta-se que os problemas com a prestação do serviço médico
ocorrem tanto na rede pública de saúde quanto na rede privada15. Ou
seja, mesmo que as mulheres possam custear uma assistência médica
privada, estão sujeitas a sofrerem violência obstétrica, mormente porque tal tipo de violência se manifesta por diversos meios e condutas.
A violência obstétrica pode ser caracterizada como todo ato contra
a gestante, de natureza física, institucional, moral, sexual, psicológica
e verbal, a exemplos de proibir a presença de acompanhante e do uso
de procedimentos invasivos desnecessários como uma rotina indiscriminada para toda e qualquer gestante16. Trata-se de prática comumente ocorrida durante o processo gestacional, o pré-parto, o parto e
12. CARVALHO et al, 2010, p. 267.

13. SOUZA et al, 2016, p. 117.

14. VIEIRA et al, 2019, p. 21 e 28.

15. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006, p. 41.

16. MARTINS; BARROS, 2016, p. 215-216.
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o puerpério. Nestes momentos, a mulher está inserida em um contexto
particular de vulnerabilidade, e, quando sua experiência é permeada
por atos de violência obstétrica, há violação de sua dignidade17.

Para Márcio Yien, a violência obstétrica está diretamente relacionada com as profissões médicas. O referido autor destaca que tal campo
profissional caracteriza-se pela busca do monopólio da expertise e dos
serviços de saúde, bem como por um ensino universitário marcado
pela incorporação de um habitus profissional e de padrões de violência
simbólica. Ademais, há culturalmente a noção de uma autoridade dos
médicos sobre os pacientes e sobre as demais profissões no mercado
da saúde. Na obstetrícia, o monopólio médico teve, como uma das
consequências, “a retirada do protagonismo da mulher no contexto da
própria parturição”. Estabeleceu-se várias formas de violência, houve
a objetificação da mulher, a medicalização, e a apropriação do corpo
feminino18.

As agressões verbais e psicológicas são muito frequentes. Muitos
profissionais costumam realizar comentários irônicos e piadas sobre
a sexualidade da mulher. Ademais, é comum a realização de ameaças,
a imposição de parto cesárea sem indicação clínica, e o uso de técnicas
desnecessárias e sem indicação casuística, como a episiotomia. Outro
problema enfrentado pelas mulheres é a falta de privacidade ao adentrarem na sala de pré-parto e parto. O toque vaginal, embora indicado
e necessário para avaliar a evolução do parto, comumente é realizado
por mais vezes que o necessário e por diversos profissionais da equipe,
sendo a mulher exposta constantemente19.

Saliente-se que o art. 19-J da Lei n. 8.080 de 1990, incluído pela Lei
n. 11.108 de 2005, prevê 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” 20. Apesar de
expressa previsão legal deste direito a um acompanhante, ainda existem
instituições que vedam a presença de um acompanhante sob as mais
variadas justificativas, como ausência de espaço físico adequado e até
17. YIEN, 2016, p. 08.

18. Ibid, p. 15.

19. VIEIRA et al, 2019, p. 25.
20. BRASIL, 1990.
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mesmo dizendo que não é permitido. Tal tipo de conduta, além de ser
um ilícito, é um ato de violência.

O medo de ser maltratada, consubstanciado por uma experiência
anterior ou por um relato de alguém dessa possibilidade, faz com que
muitas pacientes sejam agressivas com os profissionais. Os obstetras
não conseguem manter uma boa comunicação com a paciente, e em
muitos casos chegam a ser agredidos verbalmente21. Percebe-se que
a violência obstétrica tem, como uma das consequências, prejudicar a
relação médico-paciente, que muitas vezes se inicia com a ausência de
seu elemento primordial, qual seja, a fidúcia.

Diante deste cenário, houve o combate da violência obstétrica
através dos movimentos de humanização do parto. Em termos legislativos, ainda não existe no Brasil uma legislação a nível federal sobre
a violência obstétrica. Contudo, existe o Projeto de Lei nº 7.633, de
2014, cuja autoria é do Deputado Federal Jean Wyllys, que dispõe sobre
a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo
gravídico-puerperal22. Há, inclusive, a previsão de que a realização de
alguns procedimentos, tais como a administração de ocitocina sintética,
a episiotomia e a tração ou remoção manual da placenta, devem ser
obrigatoriamente justificados casuisticamente.
Jurisprudencialmente, os atos de violência obstétrica têm ocasionado a responsabilização cível do profissional por um dano moral in re
ipsa, havendo ainda o reconhecimento do direito fundamental ao parto
humanizado. Veja-se o 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

21. BARBOSA, 2016, p. 155.

22. BRASIL, 2014.

Análise da comunicação não-violenta como um fator contributivo…

119

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. (grifou-se)

(TJ-SP 00013140720158260082 SP 0001314-07.2015.8.26.0082,
Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 11/10/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2017)

Solana Nunes Vieira et al destacam que a educação é de suma importância para “desmistificar um ciclo sociocultural pré-estabelecido
durante anos, para que atos intimidadores, humilhantes e repugnantes
não se tornem impunes no âmbito hospitalar” 23. É preciso que haja o
ensino sobre as políticas de humanização do parto e nascimento nas
universidades, com o estudo de práticas científicas que possam contribuir para a redução de técnicas lesivas que são utilizadas como rotina.
Contudo, embora haja a necessidade de inclusão da temática nas
universidades e capacitações profissionais, no momento do trabalho de
parto e parto acabam prevalecendo técnicas que melhor favorecem as
rotinas institucionais, tornando a mulher um mero objeto24. É preciso
que no ensino médico haja a discussão sobre a responsabilidade médica
nos âmbitos jurídico e deontológico. Assim, a formação profissional será
pautada pelo primordial cuidado ao ser humano em sua integralidade,
respeitando sua privacidade e autonomia25.

3. A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

Como supramencionado, a comunicação agressiva tem-se apresentado como uma das formas de violência obstétrica, gerando conflitos na
relação médico-paciente, e culminando em processos judiciais evitáveis.
23. VIEIRA et al, 2019, p. 22.
24. Ibid, p. 25.

25. VASCONCELOS, 2012, p. 395.
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O ato de se comunicar se apresenta como um fator de sobrevivência
na vida em sociedade. Por meio da comunicação, o remetente externa
uma mensagem, sendo comum o uso da linguagem escrita, visual ou
oral, e, sempre que possível, o destinatário profere uma resposta26.

A falha ou a não correspondência no ato da comunicação pode
estar vinculado à origem do conflito humano. A mensagem, quando
não decodificada ou não compreendida pelo destinatário, tende a ser
uma das principais razões para o surgimento de controvérsias. Mas não
apenas a falha na comunicação dá ensejo a tal consequência. Quando
há uma comunicação ácida, agressiva e desmedida, de forma intencional, o interlocutor estará proporcionando o surgimento de conflitos27.
Porém, nem sempre há o reconhecimento de que o comunicar-se de
forma agressiva é uma violência.

Isto porque a violência comumente é reconhecida como a violência
na qual se emprega a força física, envolvendo brigas, lesões físicas etc.
Os indivíduos em geral não praticam este tipo de violência, e por isso
não reconhecem quando agem violentamente de forma passiva, através da imposição de um sofrimento emocional a outrem. Arun Gandhi,
citado por Marshall B. Rosenberg, destaca que “somos todos violentos
e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes”. A
violência passiva é a fonte da violência física, pois aquela gera raiva na
vítima, que desejará retaliar, individualmente ou em grupo28.

O termo comunicação não-violenta foi cunhado pelo psicólogo
norte americano Marshall B. Rosenberg. Trata-se de uma “abordagem
específica de comunicação – falar e ouvir – que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal
que permite que nossa compaixão natural floresça”. Para tanto, se faz
uso de habilidades de linguagem e comunicação, para que, mesmo em
situações adversas, ainda ajamos como humanos29.
Através da comunicação não-violenta é possível dispensar ao outro
uma atenção respeitosa e empática, ouvindo-o, para que se possa expressar da melhor forma possível, com honestidade e clareza. Trata-se
26. LUZ, 2020, p. 03.

27. Ibid, p. 04.

28. ARUN GANDHI, In ROSENBERG, Marshall Bertram, 2006, p. 17-18.

29. ROSENBERG, 2006, p. 23.
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de escutar profundamente, não somente o outro, como a si mesmo, o
que tem como consequência o respeito, a atenção e a empatia30.

São quatro os componentes da comunicação não-violenta, quais
sejam: observação, sentimento, necessidades e pedido. Primeiro,
observa-se uma certa situação sem fazer nenhum tipo de julgamento,
mas tomando nota se o que as pessoas estão fazendo agrada ou não
ao observador. Posteriormente, o observador avalia como se sente em
relação ao que observou. Depois o observador reconhece quais de suas
necessidades estão ligadas aos sentimentos identificados31.

A partir da consciência destes três elementos iniciais, o observador
pede, usando a comunicação não-violenta para expressar-se de forma
clara e honesta. Para tanto, deve expressar os quatro componentes de
forma clara. Ademais, outro aspecto da comunicação não-violenta é
receber de outrem os mesmos quatro componentes. A partir daí surge
um fluxo de comunicação, através do expressar-se honestamente e do
receber de forma empática32.
Destaca-se que a comunicação não-violenta não se restringe à
linguagem verbal ou escrita. O silêncio, assim como a expressão facial
e a linguagem corporal são formas de expressão33.

A comunicação não-violenta é uma forma de abordagem eficaz,
aplicando-se nos mais variados níveis comunicacionais, indo desde
relacionamentos íntimos e familiares, até negociações diplomáticas,
comerciais, profissionais e conflitos de qualquer nível e natureza34. É,
portanto, aplicável na relação profissional entre médicos e pacientes,
como forma de prevenção à ocorrência da violência obstétrica, e, quando
já instaurado o conflito, como forma de solucioná-lo consensualmente.
Dentre as mais variadas atribuições do profissional da Medicina,
a comunicação adequada entre médico e paciente ocupa um lugar de
destaque, uma vez que o agir autônomo do paciente depende de um
diálogo prévio e transparente com o médico que o assiste35. Qualquer

30. Ibid, p 24.

31. Ibid, p. 25-26.

32. Ibid, p. 26.

33. LUZ, 2020, p. 05.

34. ROSENBERG, 2006, p. 27.

35. FREIBERGER et al, 2019, p. 319.
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falha ou inadequabilidade comunicacional tem elevada propensão à
gênese de conflitos, que se não solucionados de maneira consensual
e adequada, podem ter por consequência mais processos em trâmite
no Poder Judiciário.

A priori, o médico será responsabilizado civilmente de forma
subjetiva, se preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil,
quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Entretanto, é
cada vez mais comum que, embora não haja falha técnica no serviço
médico, haja a responsabilização civil médica pela violação do direito
constitucional, infraconstitucional e deontológico à informação correta,
suficiente e adequada.
A ocorrência de um ruído na comunicação entre médico e paciente
pode originar um litígio judicial. Para Camila Vasconcelos, tal demanda
é “evitável, pois o ato em questão poderia ter sido precedido de diálogo
satisfatório à compreensão dos fatos ou, ainda, por consenso entre as
partes quanto à situação e suas possíveis consequências”36.

A relação médico-paciente tem sido influenciada por profundas
alterações no ambiente de prestação dos serviços médicos, tais como
a pressão por produtividade, o aumento no volume de informações e
a interferência de novas tecnologias. Ademais, vivemos numa “era de
informatização da saúde”. As informações sobre saúde estão disponíveis
na internet, empoderando o paciente e alterando seu comportamento e
expectativas com relação à qualidade e satisfação com o serviço médico
prestado. Rosane T. Bernardi aponta a melhora na comunicação como
sendo uma das formas de aprimorar a referida relação37.
A desenvoltura da habilidade comunicacional na profissão médica é,
portanto, de suma importância. A literatura fornece algumas diretrizes
para que o médico se comunique com o paciente. Para a transmissão
de uma má notícia, recomenda-se, sem tolher a liberdade do médico,
o uso do protocolo Spikes, que por sua vez descreve seis passos para
comunicar más notícias. Carolina A. Lino et al38 explicam detalhadamente este passo a passo:

36. VASCONCELOS, 2012, p. 390.

37. BERNARDI, 2019, p. 27.

38. LINO, 2011, p. 53.
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O primeiro passo (Setting up) se refere à preparação do médico e
do espaço físico para o evento. O segundo (Perception) verifica até
que ponto o paciente tem consciência de seu estado. O terceiro
(Invitation) procura entender quanto o paciente deseja saber sobre
sua doença. O quarto (Knowledge) será a transmissão da informação
propriamente dita. Neste ponto, são ressaltadas algumas recomendações, como: utilizar frases introdutórias que indiquem ao
paciente que más notícias virão; não fazê-lo de forma brusca ou usar
palavras técnicas em excesso; checar a compreensão do paciente.
O quinto passo (Emotions) é reservado para responder empaticamente à reação demonstrada pelo paciente. O sexto (Strategy and
Summary) diminui a ansiedade do paciente ao lhe revelar o plano
terapêutico e o que pode vir a acontecer. (grifou-se)

O agir empático deve estar presente em toda e qualquer interação
entre médico e paciente, e não somente na comunicação de más notícias.
Em situações fisiológicas normais, tais como a gestação e o nascimento,
se faz necessário que o profissional aja empaticamente.

A empatia pode ser simplificadamente conceituada como sendo a
capacidade de colocar-se no lugar do outro39. Trata-se da “compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo”40. A empatia é um dos
componentes da relação satisfatória entre médicos e pacientes, e se
expressa através da compreensão da experiência pela qual o paciente
está passando, sem a ocorrência de envolvimento emocional ou do
sentimento de piedade41. A comunicação empática tem o condão de
aumentar o potencial de sucesso terapêutico, pois quando o paciente
se sente compreendido, fica mais propenso a aderir às recomendações
médicas. Consequentemente, há menos chances de judicialização.

Uma assistência médica satisfatória envolve mais do que o domínio do conhecimento técnico-científico. A abordagem médica “deve
ser ausente de arrogância, frieza e desinteresse; a equipe de saúde, e
principalmente os profissionais médicos [...] devem demonstrar profissionalismo e competência técnica, ser empáticos e cuidadosos”42.

39. HUGHES, S. (2003) apud BERNARDI, 2019, p. 28.

40. ROSENBERG, 2006, p. 156.

41. HOJAT, M. et al, 2020.

42. BERNARDI, 2019, p. 104.
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Durante o primeiro contato entre o médico e o paciente, comumente
realiza-se a anamnese para coleta de informações. Neste momento,
simplesmente fazer perguntas diretamente ao paciente não é o caminho
mais eficaz para obter as informações. Ao revés, o médico, ao revelar
previamente qual a necessidade de obter aquela informação, deixará
o paciente mais seguro em fornecê-las43.
O relacionamento empático ocorre quando não há ideias preconcebidas e julgamentos a respeito do outro. Muitos acreditam que ser
empático significa encorajar, dar conselhos, e acabam tomando seus
próprios sentimentos e posições como pressupostos. Contudo, a empatia “requer que se concentre plenamente a atenção na mensagem
da outra pessoa”. É preciso dar aos outros o tempo e espaço para se
expressarem e se sentirem compreendidos. “O ingrediente-chave da
empatia é a presença: estamos totalmente presentes com a outra parte
e com aquilo que ela está passando”44.

Assim, através de uma abordagem comunicacional não violenta, é
possível comportar-se empaticamente e compreender a experiência
pela qual o outro está passando. A comunicação não-violenta, quando
aplicada num relacionamento profissional, tem a capacidade de tornar
a relação mais eficaz, além de prevenir a ocorrência de falhas no diálogo
e conflitos.

4. C ONCLUSÃO

Os atos de gestar e parir são singulares na vida de uma mulher.
Quando respeitada a liberdade, a individualidade e a autodeterminação da mulher, tal experiência tende a ser satisfatória e permeada de
boas recordações. Porém, muitas mulheres, ao serem atendidas em
instituições de saúde, tanto da rede pública quanto na rede privada,
acabam por terem sua dignidade e integridade física, moral e psicológica violadas, a partir da prática de atos caracterizados como sendo
uma violência obstétrica.
A violência obstétrica é uma espécie do gênero violência contra a
mulher, sendo cometida num momento em que a mulher se encontra
43. ROSENBERG, 2006, p. 166.

44. Ibid, p. 157.
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ainda mais vulnerável. O parto institucionalizado, procedimentalizado
e medicalizado mitiga a autonomia da mulher, mormente pela ausência
ou redução das informações prestadas à parturiente, não lhe dando a
oportunidade de consentir de forma livre e esclarecida sobre como se
dará um momento tão singular em sua vida.

Percebe-se a ocorrência de uma patologização do nascimento, muitas vezes sob o pretexto de diminuir o “sofrimento” da mulher. Embora
o gestar e o parir seja um processo natural, acaba-se intervindo de
forma desarrazoada no ciclo gravídico-puerperal, o que muitas vezes
traz mais malefícios do que benefícios. A mulher sabe instintivamente
como parir, assim como o bebê sabe como nascer. É natural, é biológico.
Eles devem ser os protagonistas do parto, e não o profissional que os
assiste. O médico deve ser o condutor do processo, devendo utilizar o
conhecimento técnico-científico para intervir pontualmente, quando
for necessário.
Quanto à realização de procedimentos invasivos, é preciso que
a prática médica seja baseada em evidências. Se existe na literatura
médica o desuso de técnicas e procedimentos, tais como a episiotomia
de rotina, é preciso que a atuação médica seja casuística, respeitando a
individualidade, a autonomia e a privacidade da paciente. Além disso,
o uso de algumas técnicas e procedimentos, quando imprescindíveis,
devem ser justificados clinicamente, informados à paciente, colhido
seu consentimento e registrado em prontuário.

Não é tolerável a exposição da mulher a um tratamento degradante,
nem a ocorrência de agressões psicológicas e verbais. Para uma assistência gineco-obstétrica eficaz, é preciso que o diálogo entre médico
e paciente seja respeitoso e satisfatório. Caso contrário, aumenta-se o
risco de judicialização da Medicina e de condenação do profissional
por danos morais in re ipsa, devido ao abalo psicológico ocasionado
pela violência obstétrica. Um meio eficaz para evitar a ocorrência de
tal espécie de violência e para reduzir a judicialização é o uso da comunicação não-violenta.
Deve-se proporcionar, desde o primeiro contato com a paciente,
uma atenção respeitosa e empática. O médico deve se expressar com
honestidade e clareza; e deve ouvir com empatia. É preciso, portanto,
compreender a experiência pela qual a mulher está passando, respeitando-a em sua integralidade. Dessarte, estará o profissional prevenindo a
ocorrência de conflitos, e, consequentemente, evitando a judicialização.
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1. I NTRODUÇÃO
No Brasil, ainda prevalece, no sistema jurídico, uma cultura de judicialização indiscriminada e excessiva de demandas sem a verificação da
possibilidade de resolução de forma mais efetiva, célere e satisfatória
para as partes envolvidas no litígio.

Nas demandas judiciais, no âmbito do Direito à Saúde e do Direito
Médico, a situação é ainda mais alarmante, dada a urgência e complexidade que, muitas vezes, o sistema judiciário – já abarrotado – não
tem tido condições de responder às expectativas do processo pela
morosidade ou inadequação de procedimentos.

É necessário ressaltar a diferenciação entre os fenômenos da judicialização da saúde e da medicina, sendo os conflitos ensejadores deste
último o objeto do presente estudo.
Assim, pretende-se apresentar alternativas à gestão adequada dos
conflitos do tipo a fim de que seja realizado a melhor análise, diagnóstico,
escolha de métodos e ferramentas, bem como a execução deles no caso
concreto. Serão abordados as estratégias mais conhecidas com ênfase na
mediação, que tem se mostrado – via de regra -, como o melhor método
para demandas do tipo, haja vista a maior parte das relações na área
serem continuadas, embora existam também relações circunstanciais.
Não existe uma resposta pronta, mas é possível analisar um rol de
métodos e ferramentas disponíveis na busca de uma resolução alternativa à judicialização que, com toda certeza, ao final, proporcionará a
sensação de efetivo acesso à justiça.

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica qualitativa, assentada em referências de
relevo sobre a temática de gestão adequada de conflitos médico-paciente e desenvolvimento de escrita lógico-dedutiva.

2. A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE E SUA EVOLUÇÃO

Quando, nos primeiros passos da medicina, o profissional da saúde
estava estritamente ligado à religião, havia uma concepção de que o
enfermo estava sob as mãos de divindades, pelo que, nesse primeiro
momento, não se pensava em caber ao médico as consequências das
decisões tomadas, pois ele era o “instrumento” divino, uma espécie de
sacerdote envolto de poder sobre os corpos.
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Coube a Hipócrates o distanciamento das práticas místicas, a racionalização da medicina e a consequente abertura ao saber científico. Essa
nova vertente trouxe ao médico uma posição diferente, dessa vez mais
voltada ao pleno conhecimento de tudo o que por ele é feito, pois não
mais era visto como instrumento dos deuses. No entanto, manteve-se
a característica normativa, já que persistia a noção de poder entre o
médico e paciente, alterando-se, assim, o poder sacerdotal para o poder
paternalista.
Desse modo, por reiterados séculos, a relação médico-paciente foi
exercida de forma tal que coubesse apenas aos profissionais a tomada
de decisões acerca da saúde do seu paciente, pois, segundo a ética hipocrática, a medicina era exercida segundo os critérios da beneficência
cujas decisões profissionais sempre eram tomadas em prol da saúde
do indivíduo, não carecendo, portanto, de prévia anuência do paciente.
Em suma, havia a presunção da confiança em detrimento da autonomia
do paciente. Este último, por não ser detentor das técnicas e saberes
médicos, ocupava uma posição inferior ao do profissional e, portanto,
não estava apto à tomada de decisões no âmbito da saúde.

Mas, essa relação concebida na antiguidade e por muito tempo
desenvolvida já não se faz presente. Agora, a posição do profissional,
antes envolta no paternalismo, passou a ceder espaço diante do surgimento dos “novos direitos”1 . Direitos esses que, sendo de conhecimento do profissional, auxiliam na realidade prática. Não obstante,
soma-se, ainda, o fenômeno da massificação das relações sociais e o
surgimento de novas tecnologias, que, aos poucos, foram tornando a
relação médico-paciente cada vez menos pautada na confiança irrestrita. Esse vínculo de confiança, hoje, é praticamente extinto, pois, diante
da livre circulação de informações, ambas as partes desse vínculo são
ativas e participam do processo de cuidado de forma construtiva.
Na sociedade da informação, cada vez mais o paciente tem lançado mão do poder de questionar a conduta dos profissionais médicos,
evidenciando sua autonomia como fator elementar no cuidado à saúde. Nessa esteira, a relação médico-paciente, até então considerada
paternalista, passou a exigir um compartilhamento de decisões entre
os sujeitos envolvidos.

Esse movimento de autonomia e interação ativa entre médico
e paciente é anterior à sociedade da informação, sendo as novas

1.

BERGSTEIN, 2013.
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tecnologias apenas um fator de intensificação da participação ativa
do paciente. Historicamente, com a ascensão do direito à informação,
pelos pacientes, acerca do estado de saúde ou de procedimentos e com
a inserção de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a
postura sacerdotal na medicina entrou em desuso frente à necessidade
de validação da autonomia de decisão do paciente.

2.1. Modelos de relação médico-paciente

A relação médico-paciente, de acordo com estudo promovido pelo
professor Robert Veatch, 1972, no Instituto Kennedy de Ética da Universidade de Georgetown, existem quatro tipos de modelos relacionais,
quais sejam, Sacerdotal, Engenheiro, Colegial e Contractualista.

O Sacerdotal tem uma abordagem arcaica e se baseia na submissão
total do paciente ao médico, sendo o paciente ser passivo da relação e
sem qualquer tipo de autonomia. Nesse caso, as decisões são tomadas
exclusivamente pelo médico.

O modelo Engenheiro adere a uma vertente oposta na qual a relação
é pautada pelas decisões tomadas pelo paciente, agora como ser ativo.
Ao médico cabe apenas o dever de informar/executar os procedimentos
sem grande envolvimento.

O modelo Colegial é o mais democrático, visto que não há qualquer
sobreposição de poder entre as partes ou submissão de decisão, valoriza-se a negociação e a autonomia de decisão compartilhado entre os
entes, o que torna a relação de envolvimento alto e igualitária.
Por fim, o modelo Contractualista – considerado o mais adequado
ao exercício profissional, preserva a autoridade médica em virtude do
conhecimento e habilidade que detém. Ambas as partes são comprometidas e ativas no tratamento, havendo troca de informações efetiva.

3. O CUIDADO EM SAÚDE E A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
Não é possível falar de relação médico-paciente sem abordar o
conceito de cuidado em saúde. Para tanto, é forçoso a compreensão de
que – muito embora existam limitações éticas na relação profissional/
paciente, de forma geral, a construção dela não é preestabelecida, mas
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edificada de forma mútua e contínua, pois, quando se refere ao cuidado em saúde, não se pode esquecer das subjetividades decorrentes
da condição humana. Afinal, as pessoas não sentem e vivenciam as
situações de uma mesma forma, mesmo que haja uma normatização
ou protocolo de conduta.

Por conta disso, nem sempre as relações se dão da forma como
esperada, pois nem sempre as expectativas são supridas, não por descaso do profissional, mas, sim, em decorrência das particularidades de
cada um, de uma comunicação deficiente, dentre outros. Não há como
dimensionar de forma exata e específica aquilo que o outro espera das
nossas ações, mas, numa relação de cuidado, é sempre necessária uma
escuta atenta e qualificada.

E assim, depreende-se que o cuidado em saúde é construído por
meio de relações, por meio de um trabalho vivo em constante formação.
Exatamente por conta dessa particularidade e complexidade é que não
há uma definição exata e restritiva do que é o cuidar.
O cuidado, de forma idealizada, recebido/vivido pelo paciente se
constitui mediante o somatório dos pequenos cuidados parciais que
acabam por se complementar de maneira, mais ou menos, consciente
e negociada entre os vários agentes que cuidam da saúde dele.

Há também quem defina o cuidado em saúde pelas diferentes atividades básicas necessárias à assistência e cuidado para com o paciente,
quais sejam: planejamento e prestação de assistência, monitoramento
dos resultados obtidos e alteração da forma de tratamento, caso seja
necessário.

Outrossim, Merhy2 classifica as características das tecnologias que
se fazem presentes no exercício das profissões envoltas pela área da
saúde. São estas as tecnologias: dura, leve-dura e leve. A dura se refere
aos equipamentos tecnológicos, normas e estruturas organizacionais,
sendo, então, uma característica objetiva. A leve-dura, por sua vez, faz
menção aos saberes que já se fazem bem estruturados e que operam no
processo de trabalho de forma bem estabelecida. Enquanto, a leve diz
respeito ao que produz vínculo entre as partes, ao acolhimento e à gestão.
Todas essas formas de caracterizar o cuidar devem ser tidas como
válidas, pois, como dito, o cuidar – apesar de pautar-se em uma ciência
médica, se faz em meio à subjetividade da relação estabelecida entre
2.

MERHY, 1997.
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os profissionais e pacientes e precisa se adequar ao que é melhor a
cada paciente.

Portanto, o cuidado em saúde se opera por meio de um trabalho
vivo que ocorre em ato e depende essencialmente das chamadas tecnologias leves, ou seja, das relações e da produção de vínculos entre
paciente e profissionais de saúde. Quando essas relações se desgastam,
por motivos diversos, ao ponto de não ser mais possível reconstruí-las,
necessariamente a perda desse vínculo se reflete no processo de cuidado. E são estes conflitos não solucionados que podem resultar em
judicialização desnecessária.

Os profissionais de saúde não são máquinas despidas de subjetividades, são pessoas com histórias, sentimentos e limitações, tais como os
pacientes e seus familiares. Aqui, pretende-se tratar, em especial, sobre a
relação médico-paciente, sem prejuízo da aplicação analógica em outras
relações de cuidado vivenciadas por outras categorias profissionais.
A relação médico-paciente é a uma das mais efetivas formas de
demonstração da humanização da técnica médica. Isso porque é ao
tratar diretamente o paciente que o profissional passa a se envolver
com as singularidades deste, ao viabilizar a prescrição dos cuidados
necessários e, também, criar um vínculo de respeito e empatia.

Essa é uma relação que exige, prioritariamente, a confiança entre
as partes e a assunção da responsabilidade do profissional em garantir
o bem-estar do seu paciente. Cabe destacar a importância de comunicar-se de forma eficiente neste processo de construção de confiança.
Quanto mais informações passadas ao paciente, mais informações
poderão ser colhidas dele, contribuindo com sua maior participação
no tratamento. Assim, o modo como o médico se comunica pode aumentar o grau de confiança do paciente, que, por sua vez, pode aceitar
a intervenção médica de forma consciente3.
Nesse esteio, o Código de Ética Médica – ao considerar a busca
pelo melhor relacionamento entre médico e paciente, elenca, dentre
seus princípios, que, para exercer a medicina com honra e dignidade,
o médico necessita ter boas condições de trabalho – as quais, quando
confrontada à realidade prática, significam, dentre outras coisas, encontrar um ambiente apaziguado e de confiança, onde possa melhor
aplicar o que ensina a literatura médica.

3.

ROCHA E ROCHA, 2020.
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4. O DIREITO MÉDICO E SUA JUDICIALIZAÇÃO
É evidente a importância da comunicação entre médico-paciente
e de como o bom diálogo é capaz de evitar conflitos. Entretanto, nem
sempre é possível furtar-se de desentendimentos e, nesses casos, a
judicialização da medicina, infelizmente, tem sido a escolha de muitos
pacientes, mesmo não sendo esta sempre a melhor alternativa, pois
não se trata de uma situação de acesso à justiça, mas de resolução de
conflito, cabendo aos profissionais do Direito se valerem dos métodos
adequados, como a mediação de conflitos, para melhor atender a esse
tipo de demanda.

Esses conflitos podem ser consequência de assimetrias relacionais
– ou problemas provenientes destas – não solucionadas por meio do
diálogo. A Judicialização da Medicina é um fenômeno em que pacientes
e médicos conflitam em demandas no âmbito do judiciário, em geral,
figurando como autores e réus, respectivamente, sobretudo quando se
trata de demandas indenizatórias. Esses conflitos provêm da relação assistencial da qual ambos faziam parte, e podem discutir, especialmente,
tanto a efetiva ocorrência de erros médicos, quanto alegações de cometimentos de erros cujos fatos não restaram propriamente esclarecidos
por meio do diálogo, ferramenta de comunicação de discursos cuja
ausência ou insuficiência podem ser identificadas como um problema
que persiste na história da medicina4 .
A assimetria ocorre não apenas em virtude do conhecimento técnico
possuído pelos profissionais de saúde, mas também em razão da situação em que se encontram os pacientes, no seio de uma relação padrão.
Percebe-se que, normalmente, os médicos assumem o controle, e usam
de sua autoridade profissional para tomar decisões por seus pacientes.
A intimidação e a coerção são métodos que se tornam quase naturais
em uma relação de hipossuficiência5.
Essa relação desigual ocorre também pelo fato do poder da medicina estar enraizado nas estruturas sociais que, de acordo Foucault, é
o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como
verdadeiro6.

4.

VASCONCELOS, 2017.

6.

FOUCAULT, 1979.

5.

DANTAS; COLTRI. 2020.
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A Judicialização da Medicina resulta inevitavelmente em processos
demorados devido a procedimentos necessários, como perícias médicas, para comprovar o alegado pelo paciente. Isso porque o sistema
judiciário brasileiro, em razão do grande número de demandas e de
falhas estruturais, é moroso e oneroso.
Todavia, há alternativas extrajudiciais para a resolução de conflitos entre médicos e pacientes. Destaca-se aqui a mediação sistêmica,
que, preferencialmente, pode ser realizada por um mediador com
especialização ou expertise em Direito Médico, que tenha ciência das
particularidades dessa relação.

A mediação é um método de solução extrajudicial em que um terceiro, mediador, é contratado para prestar serviços com vistas a restabelecer a comunicação entre as partes, no caso em análise, médico e
paciente. A mediação não tem por fim exclusivo um acordo extrajudicial,
mas, caso esse seja da vontade das partes, terá força de título executivo
ou até mesmo de sentença, se homologado pelo juiz7.

Ademais, enfatiza-se ainda o caráter confidencial da mediação, não
se admitindo, por exemplo, utilização de seus termos contra uma das
partes em processo judicial. E, mesmo optando pela mediação, esta não
tem força de vincular as partes, que podem desistir a qualquer momento
e retornar ao judiciário. Portanto, a mediação sistêmica extrajudicial
surge como uma opção mais barata, mais rápida e mais respeitosa
para as partes, que conseguem expor suas dores e se sentirem ouvidos.
A partir desse momento em que o diálogo é restabelecido, o mediador
é autorizado a conduzir a conversa para buscarem todos juntos uma
solução mais justa8.

5. A
 GESTÃO ADEQUADA DE CONFLITOS NA ÁREA
DE DIREITO MÉDICO

O termo conflito é compreendido como “(...) uma relação entre
partes em que ambas procuram a obtenção de objetivos que são, podem
ser, ou parecem ser, para alguma delas, incompatíveis”9.
7.

LEMES, 2018.

9.

HIGHTON; ÁLVAREZ, 2008, p. 41-42.

8.

LEMES, 2018.
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A gestão adequada de conflitos pode ser entendida como a prática
de cognição, condução e resolução de situações conflituosas, promovida mediante o emprego do método ou técnica que melhor atenda às
particularidades do caso concreto10.
Com a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a política pública de tratamento
adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses. Pontua ainda a responsabilidade social do Judiciário em proporcionar aos
cidadãos o acesso à justiça, sendo este um direito previsto no artigo 5º,
XXXV, da Constituição Federal, que engloba tanto o acesso aos órgãos
judiciários quanto por outros mecanismos de solução de conflitos, em
especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação, implicando
no acesso à ordem jurídica justa e às soluções efetivas.

Também o art. 3º do Código de Processo Civil estabeleceu, em seu
parágrafo terceiro, que “a conciliação, a mediação e outros métodos
de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial”. E mais, procurou enfatizar
a sua postura ativa no tratamento adequado dos conflitos ao indicar
o conciliador e o mediador como auxiliares da justiça (art. 149) e ao
determinar a criação de centros judiciários de solução consensual de
conflitos (art. 165).
Os Métodos Adequados de Resolução de Conflito (MARCs), ou Resolution Alternative Dispute – ADR, ou Sistema Multiportas, são bem
variados e se diferenciam de acordo com as suas peculiaridades, opções
para se chegar a um consenso, a um entendimento provisório, à paz ou
apenas a um acordo – dependendo do propósito para o qual o processo
de resolução de disputas foi concebido.
Antes de abordar sobre alguns métodos que podem ser utilizados
na gestão adequada dos conflitos – e, é claro, sobre a mediação, especialmente nos conflitos em Direito Médico -, é válido pontuar que uma
gestão adequada de conflito se dá quando o diagnóstico (do conflito)
é feito de forma correta, para, assim, viabilizar a escolha do método
mais adequado à situação posta e, por fim, executar corretamente o
método escolhido.
10. GORETTI, 2019, p. 23.
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Fazendo uma analogia com a área médica, o agravamento do sintoma (conflito) ocorrerá quando uma anamnese não for realizada de
forma adequada, comprometendo a hipótese diagnóstica (critérios
objetivos) e, consequentemente, a melhor escolha do tratamento (critérios racionais) para prevenir ou tratar o sintoma. Outra situação relevante é quando não se faz a escolha adequada de profissionais hábeis
a diagnosticar e tratar o sintoma de forma correta. Assim, quando não
é dada a devida atenção ou desconhece-se quanto às outras possibilidades de tratamento (métodos adequados de resolução de conflito), o
sintoma/situação pode ser agravado e resultar em um procedimento
(judicialização) desnecessário e que poderia ser plenamente evitado.

A gestão adequada de um conflito exige o reconhecimento das
seguintes premissas: 1) os conflitos são eventos naturais resultantes
dos inevitáveis processos de interação humana; 2) os conflitos são
únicos e irrepetíveis, e a generalização do seu tratamento pode levar a
não observância de muitas particularidades determinantes ao caso; 3)
profissionais sensíveis e com capacitação técnica específica na área são
os mais indicados para identificar, interpretar e escolher dentre todos
os métodos e ferramentas aqueles que se mostrem mais adequados
para o caso; e 4) devem estar envolvidos profissionais com aptidão para
executar os métodos identificados como os mais adequados para o caso.
É imprescindível a identificação dos interesses de cada uma das
partes envolvidas, ou seja, os reais desejos que direcionam suas intenções, metas e ações. Os interesses não devem ser confundidos com as
posições, pois, muitas vezes, o que é externalizado pelas partes não
correspondem aos seus reais interesses.

Dentre tantos métodos de prevenção e resolução de conflitos, destacam-se a negociação, mediação, conciliação e arbitragem. Há ainda
a med-arb, círculos restaurativos e constelações sistêmicas – reconhecida por muitos como método, embora seja uma ferramenta, como os
círculos restaurativos, que pode vir a ser utilizada em alguma fase de
aplicação dos métodos, se houver pertinência e adesão das envolvidos
no caso concreto.

Para maior entendimento, o quadro abaixo permite visualizar os
métodos mais consensuais à esquerda, e à medida que se desloca a
linha horizontal para a direita, identifica-se métodos nos quais existem
algum tipo de intervenção de terceiros, menos controle das partes sobre
os resultados e maior grau de adversidade, até se chegar a via judicial.
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS
Processos
não vinculantes

Processos
vinculantes

Controle do processo e do seu
resultado cabe às próprias partes

Controle do processo
e do seu resultado cabe a terceiros

Tomada de decisão
particular pelas
próprias partes

Tomada de decisão
extrajudicial
por terceiros

• Negociação
• Mediação

• Decisão
Administrativa

• Conciliação

• Arbitragem

Tomada de decisão
judicial por
terceiros
• Decisão
Judicial

Características intrínsecas
Maior sigilo
Maior propensão à preservação de
relacionamentos

Maior publicidade
Maior propensão à solução de
conflito como se sendo uma questão
pontual

Maior adimplente espontâneo

Maior exequibilidade diante de facilidades relativas à execução forçada

Maior flexibilidade procedimental

Maior rigor com o seguimento de procedimento previamente estabelecido

Maior preocupação com a humanização e sensibilização das partes

Maior celeridade
Maior utilização da linguagem cotidiana das partes/interessados

Maior desgaste emocional

Maior recorribilidade
Maiores custos processuais (ou operacionais)

Quadro 1 – Quadro comparativo – Processo vinculante não vinculante. (BRASIL, 2016).

Quanto aos métodos, a negociação é a habilidade que sustenta todas as formas de resolução de conflitos. É o método mais consensual.
Assim, em linhas gerais, a negociação é adequada quando: 1) houver
possibilidade de diálogo entre as partes envolvidas; 2) a autocomposição for admitida; 3) o diálogo entre as partes não estiver fragilizado
ou interrompido, não sendo necessária a intervenção de um terceiro

140

Flávia Mendes Moreira de Andrade Mélo e Joana Rocha e Rocha

parcial (por exemplo: advogado que conduz a negociação visando a
representação e interesses de seu cliente) ou terceiro imparcial (conciliador ou mediador), facilitador da comunicação entre as partes; 4)
possibilitar às partes continuar, suspender, abandonar ou recomeçar
as negociações; 5) podem ou não chegar a um acordo e têm o total
controle do resultado. Por terem total autonomia, as partes podem
determinar como se dará a negociação, a exemplo do momento, local e
ordem de discussão das questões, bem como a abrangência de valores
ou questões diretamente ligadas ao conflito, podendo variar quanto à
matéria e à forma, visto que todos os aspectos devem ser considerados
relevantes e negociáveis.
A mediação pode ser compreendida como uma negociação facilitada por um terceiro. Nela o terceiro é uma parte neutra que procura
facilitar a negociação entre os envolvidos no conflito, habilitando-os
a compreender suas posições e a encontrar soluções que abarquem
seus interesses e necessidades. Aqui, os entes da relação renunciam,
em parte, ao controle, mas possuem maior poder decisório do que encontrariam em um processo judicial. O método será mais aprofundado
em tópico específico.

A conciliação é um processo autocompositivo, que será adequado
quando: 1) houver possibilidade de diálogo entre a partes envolvidas,
embora o fluxo comunicacional esteja interrompido; 2) a autocomposição é admitida; 3) existe a atuação de um terceiro imparcial (conciliador) que, de forma ativa, contribui para a solução do conflito mediante
a apresentação de propostas de acordo; e 4) o conflito estiver inserido
no contexto de uma relação circunstancial.

Por relações circunstanciais, ou seja, pontuais ou findas, entende-se
como aquelas nas quais a continuidade do vínculo entre os envolvidos
não é tão importante, restringindo-se à resolução da controvérsia por
meio de acordo, sendo desnecessário um trabalho de preservação
do diálogo e da convivência entre os envolvidos, como ocorre com a
mediação.
A arbitragem é um método heterocompositivo no qual as partes
ou interessados, por livre manifestação de vontade, realizada através
de convenção privada, atribuem a terceiro particular e neutro, ou à
Câmara Arbitral privada, a responsabilidade pela condução e prolação
de decisão (sentença arbitral), no intento de encerrar a disputa. Como
regra, ouvem-se testemunhas, analisam-se documentos e os árbitros
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estudam os argumentos dos advogados das partes antes de tomar a
decisão. É um meio sigiloso e célere, contudo, oneroso e que tem como
característica a coercibilidade e capacidade de pôr fim ao conflito já
que não possibilita recursos.

A med-arb consiste em um processo híbrido que se inicia com uma
mediação e, na eventualidade de não se alcançar um consenso, segue-se
para uma arbitragem. Para a sua realização, deve haver uma convenção
ou cláusula escalonada com previsão das referidas etapas podendo,
também, antes destas, prever uma negociação direta entre as partes e,
na falta de consenso, a realização de uma mediação e, posteriormente, a
arbitragem, caso não haja um consenso entre os envolvidos no conflito.
No caso das demandas que tratam da relação médico-paciente, paciente-médico, profissionais de saúde, entre outras relações na área de
saúde, é necessário um olhar atento do gestor de conflitos a fim de que
saiba fazer a melhor análise dos fatos para a realização do diagnóstico,
escolha dos melhores métodos e ferramentas, e a execução destes.

Sabe-se que muitas demandas na área de direito médico e da saúde são altamente complexas e específicas, o que reforça ainda mais a
necessidade de profissionais qualificados e hábeis para a gestão dessas
situações. Afinal, mesmo se tratando a relação médico-paciente como,
via de regra, de trato sucessivo, compreende-se que, na atual dinâmica
com planos de saúde e alta rotatividade, estas relações podem se dar
de forma circunstancial, o que, a depender do caso concreto e do grau
de colaboração dos envolvidos, pode ser mais recomendado a adoção
de um método ao invés de outro.

6. A MEDIAÇÃO EM CONFLITOS DE DIREITO MÉDICO

O parágrafo único, art. 1º, da Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação)
considera “mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial
sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia
e as estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para
a controvérsia”11.

Conforme pontuado no art. 2º da referida lei, a mediação possui
como princípios: 1) imparcialidade do mediador, ou seja, este não atua

11. BRASIL, 2015.
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na intenção de favorecer os interesses de uma das partes; 2) isonomia
entre as partes, isto é, igualdade; 3) oralidade, pois somente é reduzido
a termo o necessário, inclusive quando da mediação resultar um acordo;
4) informalidade, pois não existem todas as formalidades como aquelas
do Judiciário, assim, os envolvidos no conflito se sentem mais à vontade
para se expressar; 5) autonomia da vontade das pessoas envolvidas,
tendo elas total liberdade para propor alternativas, negociar e aceitar;
6) busca do consenso, pois o objetivo principal da mediação não é o
acordo e, sim, o restabelecimento da comunicação perdida; 7) confidencialidade, ou seja, o que é tratado na mediação não pode ser utilizado
contra os participantes, trazendo segurança para o caso de ausência
de acordo – inclusive, por dever ético, ao mediador é proibido prestar
qualquer informação de qualquer mediação que tenha participado,
mesmo se convidado a depor; 8) boa-fé, na confiança quanto ao uso das
informações e dos conhecimentos adquiridos durante a(s) sessão(ões),
acordando os participantes, logo na abertura sobre a maneira de como
se dará, de modo a gerir a confidencialidade.
A mediação pode ser uma via de resolução de conflitos adequada
quando: 1) houver a possibilidade de diálogo entre a partes; 2) a autocomposição for admitida; 3) via de regra, o conflito estiver inserido
em contexto de relação continuada; 4) demandar a participação de
um terceiro neutro (mediador) que buscará o restabelecimento da
comunicação entre as partes, identificará os interesses e posições, e,
através da utilização de ferramentas, buscará trazer à tona o que precisa
ser validado. Assim, o diálogo será facilitado e as pessoas envolvidas
estarão mais abertas para a autorreflexão e a prática da escuta ativa.

O objetivo do mediador é – através das perguntas -, trazer à cena
o não dito. É a prática da maiêutica socrática, que nada mais é do que
o emprego de perguntas abertas, provocando reflexões, conduzindo os
envolvidos a flexibilizar suas posições e os auxiliando na identificação
de seus reais interesses. Assim, o mediador percebe, através da fala da
parte envolvida, o que precisa ser dialogado, mas não leva a sua visão
de verdade porque a sua atuação deve se pautar de forma neutra a
fim de que as pessoas envolvidas no processo se sintam seguras em
compartilhar as informações e em colaborar na resolução do conflito.
Existem diferentes abordagens através da mediação, mas suas
principais são: 1) Modelo de Harvard; 2) Modelo Transformativo; e,
3) Modelo Circular Narrativo. O modelo Harvard, ou linear, procura
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estruturar um caminho centrado na resolução de um problema para
que sejam satisfeitos os interesses mútuos discutidos, objetivando um
acordo que satisfaça ambas as partes. O modelo transformativo dá maior
atenção aos sujeitos envolvidos e com dedicação procura fazer com que
confrontem suas próprias realidades internas, para depois levá-las a
considerar a realidade do outro. E o modelo circular narrativo, que é
uma junção dos outros dois modelos, pois procura centrar atenção nos
sujeitos, como no modelo transformativo, mas objetiva um acordo, a
exemplo do modelo Harvard. Este último foi especialmente desenhado
para conflitos familiares.
Dentre os modelos, a mediação transformativa tem se mostrado,
via de regra, mais apropriada para o tratamento de conflitos entre
médicos-pacientes, pacientes-médicos, e entre profissionais de saúde, pois vê-se que grande parte destas situações ocorrem devido aos
médicos, enfermeiros, ou outros profissionais de saúde entenderem
que suas funções se restringem ao aspecto técnico, causando falha de
comunicação entre as partes e consequente insatisfação dos pacientes
e seus familiares.
No que se refere aos conflitos envolvendo direito médico, pela própria complexidade da área, o ideal é que o mediador, além de capacidade
técnica no método, seja familiarizado com o vocabulário e o cenário,
conhecendo da dinâmica do setor de saúde para uma boa interação
com os envolvidos a fim de que o restabelecimento da comunicação e
construção de toda a dinâmica se dê de forma plenamente consciente.

O indivíduo só é acessado se sentir-se seguro, porém ele sempre
será e se sentirá mais seguro consigo mesmo. Então, na mediação, é
muito importante que as partes sejam empoderadas a se perceberem
como agentes capazes de trazer alternativas para a solução do conflito,
não precisando delegar tal poder a um terceiro. Assim, espera-se que a
parte sinta segurança em si mesma, depois sinta segurança no mediador,
para posteriormente possibilitar o diálogo.
Conflitos do tipo trazem instabilidades para todos os envolvidos,
como exemplo nos casos de erro médico, pois: a) ambos sofrem emoções após uma situação; b) pacientes necessitam de apoio emocional
e desculpas do profissional; c) profissionais querem se desculpar, mas
temem consequências da admissão legal da culpa; d) revelação de
erro e pedido de desculpas frequentemente diminuem emoções negativas e resultam em desistência de acionar o judiciário ou arbitragem;
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e) revelação de erro que não cause danos aumenta o nível de confiança
na relação12.
Para Denise Andrade13,

[…] a relação franca entre os profissionais e o paciente e sua família os aproxima e os auxilia na percepção de que cada indivíduo
tem necessidades e potencialidades diversas, ajudando, ainda, no
entendimento de que médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares
têm limitações e, muitas vezes, não corresponderão às expectativas
do doente.

Assim, vê-se que a mediação possui como vantagens: a preservação
da relação amigável; celeridade, o que traz o efetivo acesso à justiça;
é menos onerosa que uma ação judicial e uma arbitragem; aumenta a
satisfação com o sistema de saúde; evita a cobertura negativa da mídia,
visto a sua confidencialidade; reduz danos físicos, mentais, e de reputação aos médicos, aos outros profissionais de saúde, hospitais, planos de
saúde; os acordos são pautados no consenso e benefício mútuo; acordos
cumpridos voluntariamente; e, conforme já citado, oferece a possibilidade dos envolvidos conversarem, negociarem e pedirem desculpas.

7. C ONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal de 1988 ratifica a justiça como valor supremo
e os meios adequados de resolução dos conflitos estão intrinsecamente
ligados à garantia do acesso à justiça. Dessa forma, é imprescindível
que seja assegurado aos entes da relação médico-paciente o direito
fundamental de acesso à justiça efetivo – que não se obtém, necessariamente, por meio da judicialização crônica, olvidando métodos úteis
de aplicabilidade, in casu, como a mediação de conflitos, que poderiam
proporcionar uma resolução construtiva. Todavia, a judicialização não
deve ser desconsiderada como método também efetivo, cabendo aos
aplicadores do Direito esse discernimento para evitar excessivas ações
judiciais em demandas de saúde e/ou garantir que o dissenso seja resolvido de maneira mais célere e efetiva para ambas as partes. Nesse
contexto, diante da evolução da relação médico-paciente, visivelmente
12. VITÓRIO.

13. ANDRADE, 2007, p. 77.
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viu-se um crescimento vertiginoso das demandas judiciais na quais se
buscam compensação patrimonial em virtude de supostos danos que
alegam ter sofrido em decorrência de um erro médico. Tanto o médico
quanto o paciente passam por imenso abalo emocional, desgastes,
gastos com defensores e outros profissionais para a realização de sua
defesa ou acusação
Assim, na gestão adequada de conflitos – principalmente naqueles
que envolvam médicos e pacientes, pela sua própria complexidade -,
é necessário que exista um trabalho criterioso de identificação e diagnóstico do conflito, para posterior escolha do métodos ou ferramentas
aplicáveis ao caso concreto, e também a existência de profissionais
capacitados para a execução do(s) método(s) indicados na resolução
do conflito que se apresenta.

Fazendo uma analogia da gestão adequado dos conflitos com a
atuação dos médicos com seus pacientes e suas enfermidades, tem que
uma intervenção médica que busque um tratamento apto a proporcionar a cura de uma dada enfermidade somente poderá ser realizada
mediante prévio exame clínico (testes físicos e anamnese) e propedêutico (investigação complementar laboral, de imagem, etc.) no paciente
enfermo. Em outras palavras, para que seja considerado adequado, o
tratamento médico deve ser precedido de um criterioso diagnóstico
da enfermidade que aflige o paciente atendido. Por esse motivo, jamais
se admitirá que um médico prescreva um determinado medicamento
para o seu paciente, ou que realize uma intervenção cirúrgica, sem
prévia análise do seu quadro clínico, ou seja, sem um diagnóstico da
enfermidade que o acomete14

Dentre todos os métodos, a mediação, principalmente a transformativa, tem se apresentado como uma boa alternativa em conflitos ligados
à relação médico-pacientes, pois, por suas próprias características,
oportuniza a conversão das experiências adquiridas no tratamento
do conflito em aprendizagem, melhorando as relações anteriormente
abaladas, e mudando a visão de mundo da pessoa após o tratamento
adequado do conflito.
A mediação é ligada majoritariamente a relações de trato sucessivo, e, como na maioria das vezes, a relação de médico-paciente se dá
dessa forma, muitos profissionais supõem ser a mediação o método

14. GORETTI, 2019.
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mais indicado. Contudo, caso não haja o interesse na manutenção de
qualquer relação após a resolução do conflito, ou qualquer outro motivo
particular que os impeça de querer a mediação, pode e deve ser ofertado
às partes outros métodos e ferramentas capazes de lhes proporcionar
a sensação de justiça e paz.

Quando se fala de estudos de tipos de pazes, vê-se que cada um
pode ter uma visão de um conflito, uma visão de como deveria se dar
a sua resolução e o que seria a completa justiça para si. Aos advogados
e gestores de conflitos cabe reconhecer que em um conflito existem
dois mundos que precisam ser reconhecidos em suas necessidades,
identificar o que há de mais valor que foi ferido naquela relação, buscar
que os interessados sejam empoderados, e que tragam opções para
a resolução do conflito a fim de que cada um contribua, se sentindo
engajados, reconhecidos em suas necessidades.
No contexto da relação médico-paciente, sabe-se que, via de regra,
existe uma grande carga emocional, como nos conflitos familiares, mas
é preciso que cada situação seja olhada de forma particular a fim de que
o método mais adequado para o caso concreto seja utilizado.
A mediação é um ótimo método, e tem mostrado excelentes resultados em sua aplicação nos conflitos do tipo, no entanto é possível afirmar
que um mesmo remédio não produz o mesmo efeito em todo paciente.
Assim, é imperioso que cada vez mais profissionais sejam capacitados
para a gestão adequada dos conflitos, a fim de que os métodos e ferramentas sejam aplicados com inteligência, e permitam caminho para
uma menor litigiosidade, diminuição de demandas judiciais, efetiva
sensação de acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e paz.

Não deve-se perder de vista que, quanto mais consensual, mais
controle possuem as partes envolvidas sobre o resultado, e quanto
mais consensual menos custoso e mais rápido as partes envolvidas
podem resolver o conflito. Assim, agir de forma estratégica na gestão de
conflitos na área de saúde será sempre a melhor opção de tratamento.
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SUMÁRIO:1. Introdução; 2. O contexto brasileiro das situações de erro médico;
2.1. O perfil dos processos judiciais de alegações de erro médico; 2.2. Conformação da relação médico-paciente diante do erro; 3. Da aplicabilidade do método
Harvard de negociação na ocorrência do erro médico; 4. Conclusão; 5. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo tratar acerca da aplicabilidade dos princípios e técnicas propostos pelo Projeto de Negociação de
Harvard aos casos de judicialização da relação médico-paciente envolvendo alegação de erro médico. Sem qualquer pretensão de esgotar o
tema, sobretudo pelo formato do presente trabalho, pretende-se apresentar brevemente os conceitos propostos pelo Modelo de Harvard a fim
de suscitar o tema acerca dos procedimentos, dificuldades e benefícios
que a implementação de posturas não adversariais e consensuais pode
ter no cenário jurídico brasileiro atual em prol de todos os envolvidos,
independente da natureza jurídica dos interessados.
(*) Advogado. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito e
pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio. Membro da
Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB/BA. Coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA. Autor de artigos científicos publicados.
(**) Especialista em Direito Médico, Biodireito e Bioética pela Universidade Católica do
Salvador (UCSal). Membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB-BA.
Advogado.
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Como se trata de uma temática inédita, ainda não há produção doutrinária suficiente que aborde o assunto de forma aprofundada, o que
faz com que esse trabalho ganhe bastante relevância acadêmica. Além
disso, reconhece-se que a relevância social do tema é significativa, na
medida em que o fenômeno da judicialização excessiva da medicina tem
ensejado efeitos danosos à relação médico-paciente, desde a perda da
confiança – base da relação – até a adoção de medidas exageradas e desnecessárias na prática da medicina defensiva. Metodologicamente, foi
adotado o método hipotético-dedutivo e a pesquisa foi majoritariamente
bibliográfica, o que ocorreu pela leitura de livros, artigos científicos,
legislações e jurisprudência, que se mostraram como parâmetros-base
para a construção ideológica.

2. O
 CONTEXTO BRASILEIRO DAS SITUAÇÕES DE ERRO
MÉDICO

No primeiro momento da análise, é importante que seja compreendido o cenário contemporâneo que abrange a relação médico-paciente,
no sentido de buscar as características que atualmente conformam essa
relação e entender as possíveis origens de conflitos. Contrastando-se
com o paciente passivo e mero receptor das ordens e determinações
do médico, o perfil do paciente, sofreu diversas alterações iniciadas
no fim do século XX. Com a modernização do que se entende como a
função social da atuação médica, houve um caminho do ordenamento
jurídico nacional, iniciado pela Constituição Federal de 1988, em favor
da dignidade da pessoa humana, da autonomia e do direito à informação.
O paciente ganhou uma qualificação de cidadão consciente das suas
prerrogativas e conhecedor dos meios para fazer valer os seus direitos
nos casos de violação1.
Ao mesmo tempo que essa emancipação do paciente tendeu a
contemplar mais satisfatoriamente os princípios bioéticos e direitos
fundamentais constitucionalmente garantidos, verificou-se um aumento significativo no número de demandas em face de médicos sob a
alegação de erro médico. À excessiva busca do Judiciário para reduzir
a assimetria informacional na relação médico-paciente foi atribuído
o termo de “judicialização da Medicina”, o que tem ensejado sérias

1.

CARVALHO et al, 2006, p. 540.
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consequências na prestação do serviço de saúde. Nesse ponto, há que
se diferenciar o uso assertivo da via judicial com o devido substrato
fático das demandas que tentam obter do Judiciário respostas sobre
eventuais lacunas na relação2.

Para que se possa mensurar a imensa abrangência desse fenômeno, cumpre destacar que, em termos estatísticos, foi registrado, entre
os anos de 2000 e 2014, um aumento de 1600% (mil e seiscentos por
cento) de processos cíveis ajuizados por alegação de erro médico que
chegaram ao Superior Tribunal de Justiça – STJ3. Essa mostra quantitativa reflete a realidade da judicialização da relação médico-paciente ocorrida nas últimas décadas, resultando em uma enxurrada de processos
médicos complexos que carecem de uma solução célere e qualificada.
No entanto, diante dos problemas estruturais de material e de mão de
obra, o Judiciário se viu esgotado, incapaz de atender adequadamente
os fundamentos constitucionais a que se destina e promover o efetivo
acesso à justiça4.

Para além da via judicial, há um esforço legislativo em apresentar
caminhos alternativos para a resolução de controvérsias, o que foi
consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015 que, em seu art. 3º,
atribui a todos os agentes do judiciário o dever de estimular a conciliação, a mediação e outros meios consensuais de solução de conflitos5.
Rompe-se o paradigma tradicional da jurisdição estatal como única
forma de promover acesso à justiça e inaugura-se o sistema de justiça
multiportas. Estando dentro dos limites da autonomia privada, os
interessados podem se valer de outras vias de resolução de conflitos,
sem haver qualquer tipo de supremacia ou hierarquização em relação
à justiça estatal6.

A opção pela via judicial tende a agravar os danos causados pela
conduta médica culposa, em decorrência da morosidade do processo,
da ausência de segurança jurídica e da qualidade das decisões. Nesta
senda, destaca-se que o processo judicial não foi criado para contemplar

2.

VASCONCELOS, 2012, p. 392.

4.

NALINI, 2017, p. 29.

3.
5.
6.

ANADEM, 2015.

CUNHA; LESSA NETO, 2016, p. 385.

DIDIER JR.; ZANETI JR., 2017, p. 36.

152

Lucas Macedo Silva e Rodrigo Martins Tourinho Costa

a análise da origem do conflito, sendo um fim em si mesmo, um meio
de se promover a justiça formal7. Esse distanciamento do contexto que
originou a controvérsia colabora para a falta da sensação de justiça material, independente do resultado dado. Além disso, há que se ressaltar
as mazelas no que diz respeito à duração razoável do processo. Segundo
dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ8, a duração
média de um processo na Justiça Estadual é de 6 (seis) anos e 9 (nove)
meses. Com uma resposta que não chega no tempo que deveria, a parte
lesada, ainda que vitoriosa no pleito judicial, tende a ser reparada em
momento que o provimento jurisdicional já não consegue atender à
sua finalidade compensatória.
Para os fins a que se destina o presente artigo, será analisada apenas a responsabilidade do profissional na ocorrência de erro médico
na perspectiva civil, por meio da qual se requer a reparação dos danos
sofridos pelo paciente. Nesse ensejo, acredita-se que a escolha de caminhos consensuais para dirimir litígios entre pacientes e médicos se
revela mais adequada e interessante para ambas as partes. Isto porque
a horizontalização da relação facilitaria o diálogo entre as partes, o
exercício da empatia e, por conseguinte, a confecção de um acordo de
interesses. Tudo isso realizado em uma modalidade de procedimento
escolhida pelas partes e com celeridade, de modo que a situação estaria
resolvida e as partes poderiam seguir o rumo das próprias histórias.
Numa perspectiva consensual, é que as técnicas de negociação desenvolvidas pela Universidade de Harvard podem ser aplicadas para que
se chegue a um termo de acordo satisfatório.

2.1. O
 perfil dos processos judiciais de alegações
de erro médico

Quando se fala em erro médico, estar-se diante de uma conduta
profissional inadequada que revela uma inobservância dos deveres
técnicos ou de cuidado, aptos a ensejarem danos à vida ou à saúde do paciente. O exercício da atividade profissional do médico ocorre de forma
culposa, podendo ser imprudente, negligente ou imperita9. Quando da
7.

BARBOSA; MENEZES, 2013, p. 162.

9.

FRANÇA, 2019, p. 207.

8.

CNJ, 2020, p. 178.
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ocorrência de um dano ou da perda de uma chance decorrente da conduta médica culposa e a verificação do nexo causal entre eles, há a incidência da responsabilidade civil, sendo considerada pelo ordenamento
jurídico como de natureza contratual e constituída, majoritariamente,
por obrigações de meio10. Na relação contratual havida entre médico
e paciente, a obrigação principal não é a de curar a enfermidade, mas
sim a de proporcionar os melhores cuidados possíveis dentro do que
diz a ciência médica11 e respeitando a autonomia do paciente.

Para se pensar na aplicabilidade das técnicas de negociação desenvolvidas pela Universidade de Harvard às controvérsias originadas
por suposto erro médico, é importante se traçar um perfil do conflito,
das partes litigantes, das suas principais alegações, dentre outras
peculiaridades. A Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética –
ANADEM, em 2015, realizou um estudo estatístico, dentro do âmbito
dos processos que chegam ao STJ, para identificar as características
dos litígios atinentes a erros médicos12.

Acerca da natureza jurídica das pessoas incluídas no polo passivo, tem-se que: (i) em 16% (dezesseis por cento) dos processos são
incluídos apenas os médicos enquanto profissionais liberais; (ii) 38%
(trinta e oito por cento) dos processos apresentam como acionadas
apenas as pessoas jurídicas; e (iii) 46% (quarenta e seis por cento) revelam litisconsórcio passivo entre o médico e a pessoa jurídica13. Essas
pessoas jurídicas são divididas pela pesquisa em três modalidades: o
Poder Público que é réu em 37,50% (trinta e sete e meio por cento)
dos processos; os hospitais, clínicas e casas de saúde, que são réus em
45,83% (quarenta e cinco vírgula oitenta e três por cento) dos casos;
e o restante é eferente às operadoras de planos de saúde14.

Pela interpretação dos dados acima elencados, é possível se concluir
que, ainda mais do que os profissionais da Medicina que atuam como
autônomos, as pessoas jurídicas, de direito público e privado, que atuam
no ramo de saúde são acionadas sob alegação de erro médico, o que
10. CAVALIERI FILHO, 2014, p. 431.

11. Ibid., p. 431.

12. ANADEM, 2015.

13. Ibid.

14. Ibid.
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amplifica, na instância corporativa, a adoção de medidas consensuais
para reduzir os custos da litigiosidade. Nesse aspecto, entende-se que
os custos vão muito além do dispêndio financeiro de um processo judicial, relacionados às custas processuais, honorários sucumbenciais,
despesas administrativas. Devem ser incluídos também os fatores
relacionados aos potenciais impactos na reputação e credibilidade
perante os usuários, bem como o tempo de desgaste que os envolvidos
sofrem durante o litígio.

Acerca dos danos alegados pelos pacientes, a pesquisa indica que
o dano de maior predominância é óbito, que se mostra presente em
28,16% (vinte e oito vírgula dezesseis por cento) dos casos. Em seguimento, aparecem os danos estéticos, com 12,67% (doze vírgula sessenta
e sete por cento) e a necessidade de novas cirurgias e perda de órgão ou
função do organismo, com 11,26% (onze vírgula vinte e seis por cento)
cada. Dentre o restante, encontram-se situações de tetraplegia, sequelas
neurológicas irreversíveis, cegueiras, sequelas motoras, esquecimento
de corpos estranhos no paciente, erro de diagnóstico15.

Por último, no traço do perfil dos processos de erros médicos, há que
se analisar os parâmetros pecuniários de indenização arbitrados pelos
tribunais pátrios e confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Em
verdade, não se pode afirmar que existe uma efetiva pacificação sobre
os valores indenizatórios quando confirmadas as situações de erro
médico. Isto porque se verifica uma verdadeira desordem de julgados,
uma vez que situações semelhantes recebem respostas diferentes do
Judiciário. Como exemplo, situações de erro médico que ensejaram
óbito possuem indenizações no intervalo de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), o que comprova
a insegurança jurídica da matéria16.

Esse cenário de incertezas é desfavorável para todos os envolvidos,
sejam eles instituições de saúde, profissionais ou pacientes, de modo
que as soluções consensuais se apresentam como caminhos mais
adequados em busca de justiça. Diante disso, faz-se de fundamental
relevância que os advogados que representem as partes busquem se capacitar nessas possibilidades relacionais, dentre as quais se encontram
as técnicas de negociação desenvolvidas pela Universidade de Harvard,
15. Ibid.

16. Ibid.
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que serão detalhadas em tópico posterior. A adoção das referidas técnicas, inserida no contexto estatístico detalhado anteriormente, pode
fazer a diferença para se alcançar um acordo mais condizente com os
interesses das partes.

2.2. Conformação da relação médico-paciente
diante do erro
Como visto anteriormente, houve um relevante aumento do número de processos judiciais envolvendo médicos e pacientes, sobretudo
buscando a reparação civil por supostos erros profissionais. Credita-se
o aumento a múltiplos fatores, tendo em vista a complexidade do fenômeno social da judicialização, dentre os quais destaca-se: a massificação
do acesso à saúde, quer seja através do Sistema Único de Saúde ou das
operadoras atuantes na Saúde Suplementar17; a redemocratização do
país e conscientização dos cidadãos acerca de seus direitos e deveres18;
e a histórica deficiência comunicativa da relação médico-paciente19.
Tendo em vista o recorte do presente trabalho, tratar-se-á, de maneira
específica, sobre as questões envolvendo médicos e pacientes, deixando-se de abordar as políticas públicas e questões sanitaristas.

A dinâmica atual da relação médico-paciente tem contribuído
significativamente para o fenômeno da excessiva judicialização da
medicina20, com a redução da qualidade de interação subjetiva a partir
do incremento da tecnologia, a supervalorização das ferramentas em
detrimento do discurso do paciente. Tudo isso leva ao questionamento
se há uma “falência” do diálogo na Medicina contemporânea. Fala-se em
judicialização excessiva, pois muitas vezes o conflito não resulta de uma
falha técnica do profissional, mas sim de um ruído ou da ausência de
efetiva comunicação entre as partes, o que, então, conduz à conclusão
de que se trataria de uma demanda evitável21.

17. VIACAVA, 2018.

18. BARROSO, 2010.

19. VASCONCELOS, 2012.

20. Id., 2020.

21. Id., 2012.
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Numa tentativa de oferecer resposta à judicialização, alguns profissionais modificaram suas práticas a fim de priorizarem condutas
e estratégias diagnósticas e/ou terapêuticas com o objetivo único de
evitar demandas nos tribunais, no que ficou conhecido como a prática da
medicina defensiva. Como o critério utilizado foi somente uma suposta
proteção do médico, passaram a ser adotadas práticas desnecessárias,
destituídas de evidências científicas que a justifiquem e que podem ser
até prejudiciais aos pacientes. Tudo isso somado culminou, ainda, no
aumento dos custos de saúde22.
Contudo, longe de contribuir para a solução do problema da excessiva judicialização da saúde, tal postura acaba por afastar o médico do
paciente, rompendo a fidúcia, elemento fundamental a este tipo de relação. A deterioração da relação resulta em dissensos que poderiam ser
solucionados através de um diálogo aberto, mas, ao revés, se avolumam
nas estantes do Poder Judiciário, em um círculo vicioso23, contribuindo
para a manutenção da taxa de congestionamento do Poder Judiciário
acima de 70% (setenta por cento)24.

De outro lado, estudos recentes apontam ser a atuação médica
humanizada, centralizada na pessoa do paciente, com enfoque na
qualidade do processo comunicativo, o fator contributivo para a racionalização da judicialização da saúde25. Além de reduzir a possibilidade
de surgimento de embates, como visto, a melhor comunicação possibilita maiores opções para a solução do problema, quando este ocorrer,
como a adoção de meios extrajudiciais de resolução de conflito, como
a negociação.
Dentre as vantagens de se chegar a uma solução consensual do
conflito estão: menor custo financeiro para os envolvidos, maior celeridade no procedimento além de obtenção de um resultado justos
para os participantes.
22. RODRIGUES MENDONÇA, 2020.

23. VASCONCELOS, 2012.

24. CNJ, 2018.

25. LIMA, 2016.
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3. D
 A APLICABILIDADE DO MÉTODO HARVARD DE NEGOCIAÇÃO NA OCORRÊNCIA DO ERRO MÉDICO
A negociação pode ser conceituada como “um meio básico de
conseguir o que se quer de outrem. É uma comunicação bidirecional
concebida para chegar a um acordo, quando você e o outro lado têm
alguns interesses em comum e outros opostos”26. O cenário de judicialização atual tornou profundamente enraizado no brasileiro médio a
tradicional visão dualista, onde prevalece o raciocínio “perde-ganha”,
sendo que a maneira de solucionar seus conflitos e violações aos seus
direitos perpassa pelo Poder Judiciário.

Tal concepção, transposta para a negociação, faz surgir no senso
comum a figura de dois tipos de negociador: aquele negociador impositivo, que obtêm vantagem sobre a outra parte impondo o maior grau
de perda possível; e, diametralmente oposto, o negociador gentil, que
ou cede ou acaba caindo em ardis de outrem, obtendo um resultado
indesejado27.

Entretanto, há uma terceira alternativa, consistente no método
de negociação baseada em princípios, desenvolvido pelo Projeto de
Negociação de Harvard, apresentado brevemente nas linhas a seguir.
A ideia central do método se baseia no conceito de win-win (ganha-ganha) e defende a possibilidade de que as questões possam ser
decididas de acordo com seus próprios méritos, não se sujeitando ao
tradicional regateio centrado no que casa lado se diz disposto a fazer
ou não. Através da implementação do método, seria possível a adoção
de padrões justos e independentes dos desejos dos participantes, não
se utilizando de truques ou assunção de posturas28.

O método norte-americano ao adotar a mentalidade do ganha-ganha
rompe com modelo da barganha posicional tradicionalmente ao propor
um método de negociação explicitamente concebido para produzir
resultados tipicamente sensatos, de maneira eficiente e amigável29.
26. FISHER e URY; 2014, p. 15.

27. Ibid.

28. Ibid.

29. Ibid.
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A negociação baseada em princípios (ou méritos) pode ser resumida
em quatro instruções gerais: (i) separe as pessoas do problema – ou
seja, faça a distinção entre o conflito e os envolvidos nele, abolindo acusações pessoais e buscando a construção de uma atmosfera amigável;
(ii) foque em interesses, não em posições – deve-se buscar identificar
os reais motivos das partes para assim tentar atender aos seus desejos;
(iii) crie múltiplas opções, em busca de ganhos mútuos, antes de decidir
o que fazer – realize um exercício da criatividade, através de técnicas
como brainstorming procurando encontrar a melhor opção viável; e (iv)
insista que o resultado tenha por base algum padrão objetivo – utilize
critérios objetivos com padrões de legitimidade e não baseado em
sentimentos ou posicionamentos subjetivos 30.
A negociação ainda é subdividida em sete elementos: os interesses,
as opções, as alternativas, as legitimidades, compondo os elementos
objetivos, e a comunicação, o relacionamento e o compromisso enquanto elementos classificados como subjetivos. Em toda negociação
há interesses múltiplos, havendo interesses comuns, opostos ou diferentes, não sendo necessariamente verdade que posições antagônicas
reflitam interesses opostos. Para tanto há de se perquirir acerca dos
motivos daquela pessoa através de um processo de escuta ativa com
fins de obter informações que sejam úteis à produção da solução
consensual31.

Após identificados os interesses, devem ser listadas as opções de
ganhos mútuos (ganha-ganha), utilizando exercício da criatividade
para elaborar opções. Em primeiro momento, é recomendado que o
senso crítico seja deixado de lado para privilegiar a criatividade. Posteriormente, com a identificação e conciliação de interesses através do
alinhamento de recursos, valores, prognóstico, visão de risco e tempo,
munido de empatia aliada à pesquisa de precedentes utilizados para
situações análogas32.

A legitimidade consiste na adoção de critérios objetivos, que
são padrões de referência aceitos comumente no mercado, no país
ou em certas organizações ou grupos sociais (como, por exemplo,
a adoção da tabela FIPE quando se tratar de valores de automóveis

30. Ibid.

31. Ibid.

32. Ibid.
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brasileiros) e procedimentos justos como determinação por rodízio,
sorteio, arbitragem, etc.33.

Por fim, como último dos elementos objetivos tem-se as alternativas, representadas pelos conceitos de MAPAN (melhor alternativa
para um acordo negociado) ou MASA (melhor alternativa sem acordo),
parâmetros utilizados para que a parte tenha consciência das escolhas
que sobraram caso a negociação não seja bem-sucedida, gerando maior
confiança durante o processo de negociação34.

Em se tratando dos elementos subjetivos, tem-se, como visto, a
comunicação, o relacionamento e o compromisso. A comunicação,
evidentemente, ocupa papel central em se tratando de qualquer
negociação. Ruídos no processo comunicativo podem induzir em
erros e dissabores, afastando as partes de uma possível solução. De
acordo com o método de Harvard, na comunicação deve-se fazer uso
da escuta ativa, da empatia e da inteligência emocional35. O próximo
elemento subjetivo da negociação é o relacionamento entre as partes.
Deve-se criar um ambiente propício para troca de informações, com
regras de convivência, por exemplo, com respeito ao outro36. Por fim,
o compromisso é essencialmente o aspecto formal da negociação, o
termo de acordo, que deve ser redigido em linguagem clara e com
a participação dos envolvidos37. Tratar-se-á, a seguir, das etapas da
negociação.

O processo de negociação pode ser dividido, para fins didáticos, em
cinco etapas, quais sejam: preparação, criação, negociação, fechamento
e reconstrução 38. A etapa de preparação guarda relação ao estudo do
caso, com investigação de conceitos técnicos, análise do arcabouço
normativo aplicável à espécie, pesquisa de precedentes judiciais e de
coleta de informações sobre as partes envolvidas39. Na segunda fase,
de criação, o foco é na cooperação entre os envolvidos, criando valores
33. Ibid.

34. Ibid.

35. Ibid.

36. MARASCHIN, 2017.

37. Ibid.

38. Ibid., p. 56.

39. Ibid., p. 56-63.
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em um cenário de “ganha-ganha” que pode tornar o objeto final muito mais vantajoso que aquele pelo qual se disputava inicialmente40.
A fase da negociação é essencialmente quando são aplicados os critérios
objetivos e subjetivos já explicados.

No fechamento da negociação busca-se transformar todo o processo percorrido desde a preparação, criação e identificação de valores e
interesses até a distribuição daquilo que foi construído entre os envolvidos através de um termo de compromisso exequível e razoável41.
Finalmente, a fase de reconstrução objetiva reparar os desgastes naturalmente decorridos do processo de negociação com vistas ao melhor
cumprimento do acordo e a possibilidade de firmar novos acordos no
futuro entre as partes42.

Quando se enxergam os litígios decorrentes das relações médico-paciente, mostram-se absolutamente aplicáveis as etapas de
negociação desenvolvidas pela Universidade de Harvard, sobretudo
pelos aspectos sensíveis e complexos próprios à natureza da relação.
Numa demanda que se origina por alegação de erro médico, normalmente o paciente se encontra em uma posição desfavorável no que
diz respeito às informações sobre o procedimento. Por outro lado, o
médico e a instituição de saúde possuem a ciência de todo o ocorrido,
mas vivem amedrontados sob o medo de sofrer processos judiciais. As
técnicas de negociação possibilitam o diálogo e uma análise objetiva
do problema.
Há que se destacar que a abordagem da negociação não é apriorística e estática, devendo os negociantes moldarem as suas tratativas
levando em consideração os aspectos específicos da realidade em que
estão inseridos. Esse dinamismo é o que alimenta a criatividade para
pensar na multiplicidade de possibilidades de acordos adequados para
solucionar as divergências entre as partes:
Em qualquer negociação, é altamente desejável ser sensível aos
valores, percepções, preocupações, normas de comportamento e
humor de seu interlocutor. Adapte o seu comportamento, conforme
a situação. Quando estiver negociando com alguém, é essa pessoa

40. Ibid., p. 66.

41. Ibid., p. 80.

42. Ibid., p. 82-83.
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que você deve influenciar. Quanto mais sucesso você tiver em
acertar o passo com o modo de pensar de seu interlocutor, maiores
serão as suas chances de chegar a um acordo.43

Para além da busca do acordo pelo acordo, a abordagem é o que
realmente faz a diferença para a sensação de justiça ao fim das tratativas, na medida em que as partes se sentem efetivamente ouvidas e
compreendidas pelos envolvidos. Para que isso ocorra na prática, é
preciso que os profissionais e instituições de saúde compreendam que
promover a informação adequada ao paciente sobre o procedimento a
que foi submetido é dever ético, legal e moral. A partir de um processo de
negociação, permite-se a aproximação das partes e que as informações
sejam passadas de uma forma acessível e que já viabilize as tratativas
para uma composição amigável.

A negociação em uma situação de erro médico não versa tão somente sobre os aspectos pecuniários relativos à indenização material, moral
e estética, podendo contemplar diversas outras obrigações que as partes
pretendam assumir. Como exemplo, pode-se pensar em um profissional
médico que, reconhecendo a ocorrência de um erro em sua conduta,
pactue amigavelmente com o paciente o pagamento de despesas com
terapia psicológica, fisioterapia ou quaisquer outras prestações que se
entendam necessárias. Não se recomenda a estipulação de tratativas
meramente financeiras sem a devida explicação do ocorrido, pois, só
com essa ampla divulgação do erro, é que o paciente possui meios para
tomar o controle do próprio destino e pautar as suas decisões.
Para além das questões econômicas, que também apontam as
vantagens da adoção dos métodos consensuais, o poder da escuta
ativa dentro do processo de negociação também apresenta benefícios
na aceitação de indicações médicas, é o que se observa do exemplo
abaixo apresentado:

Considere, por exemplo, o senhor idoso cujos médicos queriam
removê-lo do hospital onde se encontrava para outro, com instalações especializadas. Os médicos explicaram repetidamente por
que a transferência seria melhor para ele, mas o homem se recusava a aceitar. Sabendo que aquele senhor estava agindo contra
seus próprios interesses, os médicos classificavam seu comportamento de irracional. No entanto, um plantonista levou a sério a

43. Ibid. p. 132.
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posição do homem e ouviu atentamente as razões pelas quais ele
se recusava a sair dali. O paciente relatou o fato de ter passado por
várias situações de abandono na vida e temia que a transferência
fosse o prenúncio de mais uma. O plantonista se dispôs a cuidar
diretamente para que isso não acontecesse e o homem concordou,
satisfeito, em mudar de hospital.44

Verifica-se que as técnicas de negociação desenvolvidas pro Harvard
têm muito a acrescentar às situações de litígios decorrentes de erros
médicos. A adoção desse método, com a escolha de uma abordagem
adequada, consegue satisfazer melhor e simultaneamente os interesses do paciente, dos médicos e das instituições de saúde envolvidas. O
pensamento central é o de que a informação e o bem-estar do paciente
devem ser vistos como interesse primário do serviço médico, garantindo que o paciente seja efetivamente o protagonista de sua história
e possibilitando que ele seja o titular dos próprios direitos.

4. C ONCLUSÃO

Não há como negar que o fenômeno da judicialização da Medicina
tem causado diversos efeitos danosos à relação médico-paciente, desde a perda da confiança entre os envolvidos até a prática da medicina
defensiva. Nesse contexto, há prejuízo para o paciente, que fica isolado
em uma situação de flagrante vulnerabilidade, e também para as instituições de saúde e médicos, que exercem as suas funções sob a sombra
do receio de serem processados. Como agravante, o Poder Judiciário tem
se visto esgotado e incapaz de atender quantitativa e qualitativamente
as demandas médicas levadas à sua apreciação.

Considerando esses pressupostos fáticos, o caminho em busca
de métodos alternativos à justiça estatal é quase inevitável. Existem
diversos procedimentos consensuais que podem contribuir para uma
melhor análise e resolução do conflito, como, por exemplo, a negociação, a conciliação, a mediação, as práticas colaborativas. A escolha do
procedimento mais adequado dependerá das peculiaridades do caso
concreto. Apesar de haver entendimentos de que a negociação só é aplicável a situações mais objetivas e pecuniárias, o presente artigo defende
44. Ibid., p. 144.
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que a aplicabilidade das técnicas desenvolvidas pela Universidade de
Harvard ultrapassa esses limites.

Nas situações envolvendo erros médicos, os interesses envolvidos
versam sobre questões sensíveis como a morte, a disposição sobre o
corpo humano, limitações sociais, o que tende a tornar necessário o
acompanhamento de profissionais de Psicologia. Nesta senda, possivelmente a mediação seria o método mais adequado para tratar o conflito
instaurado. No entanto, mesmo no âmbito da mediação, acredita-se
que as técnicas desenvolvidas por Harvard poderiam colaborar para
a resolução, até porque os aspectos econômicos e práticos também
deverão ser enfrentados. Diante disso, cumpre aos profissionais do
Direito, gestores de instituições e demais profissionais que se relacionem com a área de saúde buscarem conhecimento e capacitação para
defenderem os interesses de seus clientes sem que seja necessário o
uso da via adversarial tradicional.
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1. I NTRODUÇÃO
Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o período de redemocratização, os cidadãos passaram a titular direitos fundamentais
e sociais, dentre os quais estão o direito à saúde e o acesso à justiça.
(*) Servidora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lotada na Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais (COJE/TJBA). Mestranda em Direito Público
(UFBA). Especialista em Ciências Criminais (UFBA) e em Direito Médico, Bioética e
Biodireito (UCSAL).
(**) Advogado. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito e
pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio. Membro da
Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB/BA. Coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa “Diálogos sobre Advocacia Consensual em Direito Médico” promovido pela OAB/BA. Autor de artigos científicos publicados.
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Na relação entre esses direitos, nas últimas décadas, diversos efeitos
foram percebidos na sociedade, ressaltando o fenômeno da judicialização da saúde, que representa o aumento exacerbado de demandas
judiciais cujos objetos se relacionam com as relações sanitárias.
A partir desse contexto, revela-se a necessidade de readequação de
valores jurídicos relativos ao conceito de saúde e de justiça material,
considerando principalmente a adoção constitucional da dignidade
da pessoa humana como epicentro axiológico. Dentre os diversos
aspectos controversos pertinentes à seara supramencionada, há que
se pensar na forma que o Poder Judiciário deve agir para a redução do
número de processos e incentivar métodos alternativos de resolução
de conflitos, figurando como um agente desjudicilializador.

O presente trabalho destina-se à análise do papel do Poder Judiciário como agente promotor de novas formas de resolução de
controvérsias, verificando a sua importância em especial no setor da
saúde pública, no Sistema Único de Saúde – SUS. Dado o vasto leque
de situações existentes no bojo desse sistema, tratar-se-á das questões
envolvendo a relação médico-paciente no SUS, urgindo a necessidade de
apresentação dos elementos básicos dessa estrutura, o que possibilita
diferentes interpretações acerca da mesma temática.
A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da dignidade
da pessoa humana como epicentro de todo o ordenamento jurídico
nacional, orientando que a hermenêutica normativa tenda sempre à
máxima satisfação da expressão dessa dignidade. Partindo desse pressuposto, a conduta do Estado perante o cidadão deve sempre buscar a
consolidação dos seus interesses subjetivos garantindo formas dessa
realização pessoal. A discussão se acirra no momento em que se chocam
direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna e um deles sofrerá
uma derrogação inevitável para a melhor satisfação do outro.

Por último, haveria que se problematizar, brevemente, a responsabilidade civil do médico que age no Sistema Único de Saúde e as
repercussões disso na realidade prática, destacando os métodos autocompositivos de resolução de conflitos como um caminho de promover
efetivo acesso à justiça aos cidadãos. Muito embora não intente o esgotamento da matéria, busca-se analisar a atual conjuntura normativa e
axiológica circundante das temáticas correlatas, evidenciando o papel
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do Judiciário na mudança da cultura do litígio e os impactos na relação
médico-paciente conformada dentro do SUS.

O tema desperta interesse no momento em que atinge discussões
históricas e apresenta grande relevância para a doutrina jurídica e
para a sociedade. Além disso, a atuação doutrinária ainda é incipiente,
de modo que o trabalho é dotado de relevância para a matéria, na medida em que busca sistematizar o conhecimento já produzido acerca
dos assuntos relacionados e introduzi-los nos círculos de debates
sobre os métodos autocompositivos e o Direito Sanitário. Com isso,
este artigo pode servir de referência para as dúvidas pertinentes ao
tema.
Ademais, a relevância social do tema é indubitável, dado que existe
o efetivo interesse da população em promover o debate e saber mais
acerca dos seus direitos, sobretudo ao acesso a um serviço de saúde de
qualidade e compatível com a sua percepção de vida digna. O presente
trabalho abre o debate da matéria e evidencia a sua grande importância
para a sociedade, tanto na perspectiva do paciente como na do sistema
de saúde.

Para o melhor deslinde da pesquisa, foi de suma importância a
adoção dos métodos corretos de obtenção de dados e de subsídio
teórico. Por se tratar de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, fez-se
necessária a realização de um levantamento de dados estatísticos com
base em análises feitas por órgãos relevantes, com vistas a obter a confirmação de uma determinada hipótese. Considerando que a temática
do presente trabalho é de natureza eminentemente subjetiva, a melhor
técnica sugere que seja contemplada uma densa pesquisa bibliográfica,
no intuito de buscar diversas acepções das variáveis envolvidas na questão. A pesquisa bibliográfica auxiliou na escolha dos parâmetros-base
para a construção ideológica do trabalho.
Destarte, observando todo esse panorama doutrinário, será possível
um aprofundamento na temática do papel do Poder Judiciário como
agente desjudicializador e os impactos na relação médico-paciente
dentro do SUS, sempre prestando atenção nas ressalvas apontadas pelos
autores consagrados da área. As posições doutrinárias apresentadas,
entretanto, não vinculam a pesquisa à adoção de alguma delas como
absoluta ou correta, servindo como fontes instigadoras para a melhor
apresentação do tema.
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2. A
 DESJUDICIALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA O ACESSO
À JUSTIÇA
Quando se pensa em ações afirmativas pertinentes ao Estado, sobretudo no que diz respeito às garantias fundamentais, verifica-se que
o viés interpretativo das normas procedimentais deve ser sempre com
vistas a consagrar no mais alto grau possível os princípios de direitos
fundamentais1. Na esteira do descumprimento dos direitos e deveres
dos cidadãos, durante um longo período histórico, o Poder Judiciário se
apresentou como o único caminho para se buscar soluções para os conflitos existentes2. A justiça estatal foi colocada numa posição central na
ideia constitucional de se promover a paz social, situando-se enquanto
método tradicional de resolução das controvérsias3.

O advento da Constituição Federal de 1988 foi um dos marcos mais
importantes de toda a história brasileira, representando o período
da redemocratização e inaugurando uma série de novos direitos a
serem assegurados a todo e qualquer cidadão brasileiro. Dentre essas
garantias, tem-se, no art. 5º, XXXV, o princípio da inafastabilidade do
Judiciário, por meio do qual se institui que este não poderá se olvidar
de nenhuma ameaça ou lesão a direito4. O acesso pleno à justiça estatal,
ao mesmo tempo que permitiu uma facilidade para o cidadão reivindicar o cumprimento dos próprios direitos, ensejou um abarrotamento
do Judiciário, que se viu esgotado dado a ausência de estrutura para
atender satisfatoriamente a demanda5. Acerca do acesso a uma ordem
jurídica justa se aponta:

Atualização do conceito de acesso à justiça. Escrevo justiça com J
minúsculo para não significar somente acesso ao Poder Judiciário.
Os cidadãos têm direito de ser ouvidos e atendidos, não somente
em situação de controvérsias, mas em problemas jurídicos que
impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades
para a obtenção de seus documentos ou de seus familiares ou os
relativos a seus bens. Instituições como o PoupaTempo e as câmaras

1.

ALEXY, 2015.

3.

FIORELLI; MANGINI, 2017.

2.
4.
5.

MARQUES, 2020.
BRASIL, 1988.
NALINI, 2017.
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de mediação, desde que bem organizados e com funcionamento
correto, asseguram o acesso à justiça aos cidadãos nessa concepção
mais ampla.6

A cultura do litígio dominante na sociedade fez com que a solução judicial não atendesse satisfatoriamente o interesse social de
acesso à justiça, considerando a demora na resolução dos processos
e na ausência de preocupação com o conflito em si. Diante disso,
iniciou-se a busca por novos caminhos que propiciassem uma real
solução célere e adequada ao litígio instaurado, emergindo os métodos autocompositivos como via alternativa para harmonização dos
interesses envolvidos.
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no ano de 2010, publicou a
Resolução n. 125/2010, que alçou a busca por vias alternativas à solução
de conflitos ao status de política pública que deve ser implementada
em todos os âmbitos do Poder Judiciário brasileiro. A partir daí, compreendeu-se que o próprio Judiciário possui o dever de fomentar a
desjudicialização dos conflitos, promovendo atos educativos e afirmativos para que os cidadãos passem a conhecer e a se valer de métodos
alternativos para resolver as suas controvérsias. Nessa seara, passaram
a ser disponibilizadas pelos órgãos judiciários algumas medidas como
cursos de treinamento e capacitação de seus servidores, conciliadores
e mediadores, a criação de núcleos consensuais, dentre outras ações7.

Em que pese o dispêndio dos esforços do CNJ, a cultura do litígio
ainda se apresenta como um obstáculo para a utilização dos métodos
consensuais e acentua a crise que o Judiciário tem sofrido. De qualquer
modo, há esse imperativo de que a estrutura judiciária se organize para
promover essa mudança de mentalidade, fomentando que os próprios
interessados busquem resolver entre si as próprias controvérsias. Caso
isso se tornasse realidade, o Judiciário passaria a ser utilizado apenas
nas situações em que realmente não fosse possível a obtenção de uma
solução consensual. Haveria uma mudança então da justiça estatal
como via tradicional para ocupar uma posição de subsidiariedade,
como ultima ratio, na resolução de litígios8.
6.
7.
8.

WATANABE, 2019.

CUNHA; LESSA NETO, 2016.
Ibid.
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2.1. A
 Constituição Federal de 1988 e as interfaces
do direito à saúde
A Constituição Federal de 1988 inseriu, no rol de direitos sociais
previstos no art. 6º, o direito à saúde como sendo um direito de todos
e dever do Estado. Apesar de todos os direitos sociais possuírem a
mesma posição hierárquica na estrutura legislativa, no que diz respeito à promoção de políticas públicas, o direito à saúde tem tido certo
protagonismo nas últimas décadas. Isto porque o direito social à saúde
está bastante associado ao direito à vida, direito fundamental arrolado
como cláusula pétrea no art. 5º da Constituição Federal9.

O objetivo constitucional, que trata da saúde como sendo direito
social, é o de atender o comando da igualdade com a tentativa de
reduzir ou erradicar as desigualdades. Dessa forma, a saúde se constituiria enquanto um direito fundamental social, por meio do qual
são atribuídos deveres ao Estado sem a necessidade, inclusive, de
aparato legal, considerando o caráter autoaplicável prima facie das
normas constitucionais10. Partindo-se do pressuposto de que a saúde
também deve figurar como direito fundamental, cabe afirmar que
“são fundamentais os direitos que tenham como princípio e objetivo a
realização imediata da dignidade humana, independentemente de em
qual artigo da Constituição ele se encontra previsto”11. Nessa senda, é
que se defende a proteção constitucional simultânea da saúde como
direito fundamental social, pautado dever prestacional do Estado, e
como direito fundamental individual, sendo instrumento realizador
da dignidade da pessoa humana.
A Carta Magna ainda reserva uma sessão própria no capítulo da
seguridade social para instituir a criação de um sistema universal e
igualitário de serviços que contemplem a promoção, proteção e recuperação da saúde. O art. 196 e seguintes da Constituição apresentam
de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos
de saúde, que constituem um sistema único e tem como uma de suas
diretrizes o atendimento integral à saúde, a ser realizado através do
Sistema Único de Saúde – SUS, gratuito e universal, com a participação
9.

Brasil, 1988.

10. TEIXEIRA, 2010, p.24.

11. BARCELLOS, 2002, p. 248.
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suplementar da iniciativa privada, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. A regulamentação do SUS ocorreu por meio da edição das Leis
Federais n. 8.080/9012 e 8.142/9013, que são consideradas as suas leis
orgânicas. Por meios desses diplomas, foram estabelecidas diversas
diretrizes práticas para a implantação e funcionamento desse sistema,
tais como a sua forma de financiamento, a organização dos serviços de
saúde entre os entes federativos, dentre outras.

Em um primeiro momento, pode parecer que a instituição do SUS
representa tão somente a concretização do direito à saúde em sua
natureza prestacional, o que não se acredita. Isto porque o conceito
utilizado pelo ordenamento jurídico pátrio advém da Organização
Mundial da Saúde, que, em 1946, consolidou o entendimento de que a
saúde seria “um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
que não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”14.
Nesta senda, estabelece-se esse conceito amplo e abrangente de saúde,
nos seguintes moldes:
A conceituação da saúde deve ser entendida como algo presente: a
concretização da sadia qualidade de vida, uma vida com dignidade.
Algo a ser continuamente afirmado diante da profunda miséria por
que atravessa a maioria da nossa população. Consequentemente,
a discussão e a compreensão da saúde passam pela afirmação da
cidadania plena e pela aplicabilidade dos dispositivos garantidores
dos direitos sociais da Constituição Federal.15

Em plena consonância com o epicentro axiológico da Constituição,
institui-se a dignidade da pessoa humana como sendo a finalidade pretendida pela saúde. A forma mais adequada para se alcançar, no maior
grau possível, a dignidade da pessoa humana nas situações sanitárias
é encarar a saúde de modo dinâmico, como sendo uma variável cuja
conceituação dependerá do contexto social em que se insere o indivíduo.
Defende-se que, além de a saúde poder variar conforme as premissas
individuais de cada cidadão, ela deve ser instrumento para se assegurar
12. BRASIL, 1990a.

13. BRASIL, 1990b.

14. WHO, 1946.

15. ROCHA, 2011, p. 17.
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o livre desenvolvimento da pessoa, no sentido de permitir que ela possa
exercer a sua personalidade no maior grau possível. Senão vejamos:
Não está a saúde dependente de standards herméticos e apriorísticos, considerando que cada um tem um padrão de bem-estar
individual, condicionado por experiências, aspirações, condições
sociais etc. Não é possível, portanto, ditar um padrão universal de
saúde, considerado as peculiaridades de cada pessoa, ou de cada
sujeito perante as mais diversas necessidades. Pelo fato de vivermos em sociedade, existem certas exigências impostas em prol
do interesse público ou da vida comum, para que haja pacificação
social. Mas é preciso conjugá-los com o objetivo maior da República
da construção da dignidade humana, por meio da realização do
projeto de vida social.16

Diante dessas noções acerca do direito à saúde, percebe-se que a
mera disponibilização dos serviços de saúde à população não atende
plenamente o mandatório constitucional. Há que se entender a saúde
como direito subjetivo dos cidadãos, atribuindo-lhes a humanidade e
o tratamento adequado em conformidade com a dignidade da pessoa
humana. Na realidade fática, verifica-se a perda da confiança dos usuários no Sistema Único de Saúde, que, apesar de ser um dos melhores
sistemas de saúde do mundo, sofre pela ausência dos subsídios estatais necessários para fornecer a estrutura adequada. Essa deficiência
estrutural colabora para o fenômeno da judicialização da saúde e do
distanciamento entre os pacientes e os profissionais de saúde.

2.2. Caminhos para melhorias na prestação jurisdicional

Não há como se olvidar do fenômeno da judicialização da saúde,
decorrente de conflitos gerados pela inobservância ao direito social
fundamental à saúde, na acepção de manifestação do próprio princípio
da dignidade da pessoa humana. Os deveres que são impostos ao Estado
constitucionalmente esbarram em limites práticos que se arvoram no
princípio da reserva do possível, cujo conceito seria:

A escassez de recursos – que se pretende utilizar como justificativa
para a omissão estatal – encontra respaldo na teoria denominada

16. TEIXEIRA, 2010, p. 71.
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pela doutrina como reserva do possível, que é uma cláusula condicional que determina a submissão de um determinado direito
fundamental aos recursos públicos disponíveis. Para os adeptos a
essa teoria, a efetividade do direito em questão só será garantida
quando o Poder Público possuir recursos suficientes. A efetividade
do direito fundamental à saúde fica condicionada à reserva do
possível. Em outras palavras, poder-se-ia afirmar que, segundo
essa teoria, o Estado não teria o ônus de sempre garantir o amplo
acesso dos cidadãos à saúde, mas “apenas” quando dispusesse de
recursos suficientes para tanto.17

Dessa forma, há quem defenda que a disponibilização de recursos
pelo Estado não seria absoluta e estaria adstrita aos recursos estatais.
A invocação do princípio da reserva do possível deve ser vista com
bastante cautela, uma vez que não se pode utilizar tal argumento como
salvo-conduto para isentar o Estado das suas funções e dos seus deveres
constitucionais18.

Nesse contexto, as demandas de saúde se tornaram absolutamente
frequentes, abarcando situações de fornecimento de medicamentos,
de disponibilização de leitos, de pedidos realização de procedimentos,
dentre outros. A esse aumento excessivo dos processos na área sanitária
foi dado o nome de judicialização da saúde, o que tem ensejado diversos
efeitos danosos para a prestação do serviço de saúde e também para a
atividade jurisdicional. Ainda mais por ser uma demanda especializada,
o Judiciário se encontra esgotado e possui dificuldades em dar uma
resposta adequada e célere aos processos levados à sua apreciação.
No que diz respeito à judicialização excessiva, verifica-se que é um
fenômeno que possui diversas causas e impõe efeitos das mais variadas
ordens. Senão vejamos:

Existem inúmeras explicações para a ocorrência do fenômeno a
que se chama de judicialização e, com certeza, não seria possível
analisá-las todas neste espaço, até porque com o tempo haveria
acréscimo de outras. Uma das alusões científicas é a do aumento
de complexidade da sociedade, que demanda soluções, inclusive
do sistema jurídico, cabendo, então, ao Judiciário, as que lhe forem
demandadas em situações concretas ou até em algumas situações

17. LIMA; FERREIRA, 2010, p. 7.

18. Ibid.
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abstratas, genéricas, quando a solução vem das Cortes Superiores,
em especial da Corte Constitucional.

A expressão judicialização tem sido utilizada há algumas décadas
e pretende significar um espaço maior no espectro de decisões,
inclusive de natureza política, que passou a ser ocupado pelo Poder
Judiciário.19

Nesse ponto, acredita-se que o Poder Judiciário deve interferir
para cobrar a criação e execução de políticas públicas ao Executivo. No
entanto, as decisões não devem levar em conta pura e simplesmente a
legislação fria, devendo o magistrado avaliar os meios materiais disponíveis para a concretização da ordem. Até porque, os recursos são finitos,
esgotáveis20. Considerando o interesse em reduzir a judicialização da
saúde em face de entes públicos, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
apresentou uma série de medidas para promover uma melhor atividade
jurisdicional. Dentre as providências, passou a haver o incentivo para a
criação de Câmaras de Conciliação em Saúde, a obrigatoriedade de criação de varas especializadas pelos tribunais estatais, além dos Núcleos
de Apoio Técnico – NatJus. Os referidos núcleos devem ser formados
por profissionais da área de saúde que serviriam como amparo técnico
para a tomada de decisões por magistrados.

Sobre a função administrativa do Poder Judiciário, cumpre salientar
que:
O gerenciamento de processos judiciais pode ser compreendido
como o conjunto de práticas de condução do processo e organização judiciária coordenadas pelo juiz para o processamento célere e
efetivo dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. (...) A filtragem
de litígios de massa e as demandas repetitivas pela vinculação
jurisprudencial também pressupõem a racionalidade gerencial
aqui debatida, na modalidade de ‘gerenciamento do volume dos
processos judiciais’, tema que, pela amplitude e especificidades,
demanda um estudo específico.21

Por essas medidas, já se observa que o Judiciário tem incentivado
a desjudicialização dos conflitos, fomentando o entendimento de que
19. RIBEIRO, 2013.

20. SILVA, 2009.

21. SILVA, 2010.
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o acesso à justiça enquanto valor social não é exclusivo da jurisdição
estatal e pode ser concretizado por outros caminhos. É certo que ainda
há um longo caminho a ser percorrido, mas os primeiros passos já estão
sendo dados no estímulo à consensualidade. Acredita-se que, com a
adoção dessas medidas propostas pelo CNJ, muitas controvérsias poderão ser resolvidas entre as próprias partes, de modo que só chegará
ao Judiciário o que realmente se faz necessário.

3. D
 A CONFORMAÇÃO DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
INSERIDA NO SUS

Quando se pensa no Sistema Único de Saúde e nas demandas judiciais que são geradas em seu núcleo, costuma-se observar tão somente
as demandas relativas à estrutura e à integralidade do sistema, notadamente no que diz respeito a medicamentos, procedimentos, leitos. No
entanto, existe uma infinidade de processos levados ao Judiciário que
envolvem a relação médico-paciente. Isto porque, quando o profissional
da Medicina atua no âmbito público, ele age como agente público, em
nome do ente público, de modo que a responsabilidade civil será deste.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que um estudo realizado pela
Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética – ANADEM, em 2015,
revelou que o Poder Público é incluído no polo passivo em 37,5% (trinta
e sete vírgula cinco por cento) dos processos de erro médico que chegam
ao Superior Tribunal de Justiça. Como Poder Público, estão incluídas
instituições de saúde pertinentes aos estados federados, aos municípios, às universidades e fundações públicas22. Diante desses números,
vê-se que a relação direta entre médico e paciente deve ser inserida
no âmbito de preocupação do Estado, para concretizar plenamente o
direito à saúde e prestar um serviço de qualidade.
Ainda que atuando no âmbito público, o médico deve agir em
conformidade com os ditames da bioética, da legislação pertinente ao
exercício da profissão e da regulamentação do seu conselho de classe.
Sendo assim, cumpre apontar de que modo a relação médico-paciente
se configurou no tempo. Tradicionalmente, a relação entre médico e
paciente se consolidou a partir de uma concepção paternalista, por meio
22. ANADEM, 2015.

178

Érica Baptista Vieira de Meneses e Lucas Macedo Silva

da qual o profissional da medicina possuía o dever de guardar a saúde
do indivíduo e proteger a sua vida a qualquer custo. Nesse momento
histórico, a saúde era enxergada como um conceito estático, obtido
através do conhecimento científico e considerando a pessoa humana
como um mero objeto de estudo. A visão tradicionalista compreende
o médico como profissional solidário que age em benefício da coletividade, de acordo com os ditames do juramento hipocrático23.

No ano de 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor,
a relação médico-paciente sofreu uma forte modificação, adquirindo
uma feição contratual por ser considerada uma prestação de serviços.
Ao contrário do que possa parecer, a contratualidade da relação não
implica na aceitação da redução da humanidade inerente à essência
da profissão. Nesta senda, como acontece em toda relação contratual,
o descumprimento de algum dever por um dos contratantes pode
ensejar a responsabilidade pelos danos causados ao outro. No âmbito
médico, existem diversos deveres éticos de conduta que devem servir
de amparo para a prestação dos seus serviços. Quando o profissional
descumpre um desses deveres, ele está sujeito a ser responsabilizado
em diferentes âmbitos, com vistas a punir a sua conduta e ressarcir o
paciente prejudicado24.
Os deveres do médico, ainda que atuando como agente público, se
constituem como deveres contratuais, como, por exemplo, o de fornecer
os cuidados adequados, de não abusar da sua posição de autoridade, de
tratar cordialmente os pacientes. Em resumo, há um dever de zelo pelo
bem-estar do paciente a partir de uma visão ampla, abarcando também
os fatores psicológicos e sociais pertinentes à situação. Via de regra, a
responsabilidade profissional do médico surge pela inobservância de
algum desses deveres, impossibilitando o pleno exercício dos direitos
ou causando algum dano ao paciente25.
Há posições que discordam da relação médico-paciente como um
mero contrato de prestação de serviços, tratando-o como um contrato
sui generis. Sem entrar nessa discussão, por conta das limitações metodológicas deste artigo, o que resta inconteste é a pessoalidade que é
intrínseca ao exercício da medicina, independente da natureza jurídica

23. SZTAJN, 1997, p. 7.

24. CAVALIERI FILHO, 2014, p.430.

25. FABIAN, 2002, p.134.
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da instituição a que está vinculada o profissional. O médico possui o
dever de cuidar da saúde do paciente, devendo empreender todos os
esforços possíveis para a melhor satisfação do seu bem-estar. Obviamente, não se defende que o médico deva garantir a cura da enfermidade,
até pelo caráter imprevisível da vida. O que deve ser assegurado é o
comprometimento da conduta profissional em conformidade com as
regras e os métodos da profissão, cumprindo a sua função dentro da
sociedade26.

Acerca da responsabilidade ético-profissional, é importante pontuar que o médico é responsável pessoalmente pelos seus atos. As
regras que disciplinam a conduta ética dos profissionais da Medicina
estão previstas no Código de Ética Médica – CEM, o qual dispõe rigorosamente acerca das práticas proibidas, bem como sobre os direitos
do médico no exercício da profissão. O descumprimento dessas regras
enseja uma responsabilização ética, podendo o médico ser submetido a uma sanção de natureza disciplinar. Desse modo, trabalhando
dentro do SUS, a responsabilidade ética recairá no profissional e não
no ente público. A instância administrativa é controlada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelos órgãos respectivos estaduais,
sendo completamente independentes das esferas de apreciação do
Poder Judiciário27.
No aspecto cível, há que se apontar que o ordenamento jurídico
adotou a responsabilidade objetiva do Estado, de modo que as entidades públicas serão responsabilizadas pelos danos que ensejarem,
independente de comprovação do elemento subjetivo. Nesse ponto,
é dado um tratamento diferente da responsabilidade civil pessoal do
médico, que possui a natureza subjetiva, necessitando da presença
da culpa28. A conformação da natureza da responsabilidade civil do
médico dependerá então do âmbito em que ele atua. Quando atuar no
âmbito privado de modo autônomo, em nome próprio, a sua responsabilidade será subjetiva. Já quando atuar no setor público, enquanto
agente público, a responsabilidade civil será do ente público a que está
vinculada a instituição, que responderá objetivamente pelos danos
causados ao paciente.

26. CAVALIERI FILHO, op. cit., p.432.

27. BARROS JÚNIOR, 2011, p.54.

28. CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 286.

180

Érica Baptista Vieira de Meneses e Lucas Macedo Silva

Destarte, mostra-se imperioso o entendimento de que os atos
praticados em nome da pessoa jurídica de direito público, no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS, são realizados por pessoas físicas
em outras pessoas físicas, o que, independente dos efeitos legais, roga
por uma análise mais humanizada. As relações havidas no sistema,
notadamente entre profissionais de saúde e usuários do serviço,
devem ser regidas pelos princípios da bioética, além de seguirem
os preceitos legais e profissionais de cada classe. Defende-se que o
Poder Judiciário deve agir para preservar a manutenção da confiança
na relação dos cidadãos para com os profissionais e com o sistema de
saúde como um todo. A mera aplicação das normas legas atinentes
não contemplam satisfatoriamente o que se espera da justiça material. Isto porque o Judiciário tende a não resolver o conflito em si,
não havendo uma estrutura que efetivamente entenda a origem do
litígio. Por essa razão, torna-se comum a prolação de decisões que,
independente do teor, tendem a não garantir o sentimento de justiça
para nenhuma das partes.
Além disso, a responsabilidade objetiva estatal por todos os agentes que atuam em seu nome é realmente um importante passo para a
proteção dos direitos fundamentais e cidadãos. No entanto, há que se
pensar em um caminho de se fazer com que os jurisdicionados consigam acesso real aos profissionais que estiveram envolvidos em seu
tratamento de saúde e que, alegadamente, participaram da situação
de dano ou ofensa. A estrutura processual judicial contemporânea, em
que pese os vários avanços, ainda não garante essas possibilidades, de
modo que os métodos autocompositivos representam uma via até mais
adequada para a concretização do acesso à justiça.

4. C ONCLUSÃO

Durante o presente artigo, buscou-se apresentar os principais
embates e situações jurídicas envolvendo a relação médico-paciente
no Sistema Único de Saúde, apontando o papel do Judiciário como
fundamental na desjudicialização dos conflitos dessa natureza. Ressalte-se que a temática é bastante recente e está em plena construção
doutrinária e jurisprudencial, de modo que ainda não há entendimentos firmemente consolidados, o que eleva a relevância prática
do trabalho. O direito à saúde se revela muito próximo da realidade
social, sendo relações jurídicas muito comuns no cotidiano, de modo
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que se mostra essencial o enfrentamento do tema para dar maior
efetividade à essa garantia.

Inicialmente, restaram apresentados os direitos constitucionalmente protegidos como direito social fundamental à saúde. O direito
social à saúde, muito embora seja tratado preponderantemente com
um conteúdo prestacional do Estado, por meio da criação e da manutenção do Sistema de Saúde – SUS, deve ser entendido também como
o direito de ser atendido com zelo, cuidado e com tudo o que se espera
da conduta médica. Nesse sentido, é importante ver a saúde como um
conceito, por excelência, dinâmico e abrangente.
Desse modo, a saúde deve ser vista como um meio de se alcançar a
dignidade humana. Quando o direito à saúde é negado, revela-se uma
flagrante violação à dignidade da pessoa humana, indo de encontro
com o ideal primeiro constitucional. Não se acredita na existência de
uma posição apriorística que sirva de resposta universal para todas as
controvérsias, devendo haver um juízo de ponderação de interesses
para se determinar qual deles dele prevalecer no caso concreto. O fiel
da balança deve ser a dignidade da pessoa humana, valor que deve ser
satisfeito no mais alto grau possível.

Há que se compreender que o Judiciário não é o único caminho para
se solucionar problemas, uma vez que, estando à beira do esgotamento,
acaba por não conseguir, muitas vezes, compreender e propor uma
resolução satisfatória para o conflito entre as partes. As controvérsias
envolvendo o direito à saúde

Diante dessa temática recente, ainda não há uma posição firme
sobre o impacto do exercício da recusa a tratamento no que tange à
responsabilidade dos profissionais de saúde. O dever ético primordial
do médico é o de cuidar do paciente, depreendendo todos os seus esforços para a garantia da sua saúde. Só que essa saúde deve ser vista
sob a perspectiva do paciente e não obtida por uma análise puramente
técnica. Por isso, o médico possui o dever de respeitar a decisão do
paciente, ainda que discorde da posição escolhida. A desobediência é
que poderia ser considerada uma infração ética.

Como se viu, o tema é amplamente social, de modo que não se
intenta esgotar o debate em torno dele. O objetivo central foi o de sistematizar o conteúdo já produzido e sugerir novas formas de se enxergar
conceitos tradicionais par consagrar, de forma mais plena, o acesso à
justiça no que toca ao direito à saúde.
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CAPÍTULO IX

Práticas colaborativas e a violência
obstétrica: como a jurimetria pode
levar a uma forma consensual
de resolução de conflito?
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Breves apontamentos acerca da jurimetria: definições, métodos e possibilidades; 3. Judicialização da medicina: a violência obstétrica em números; 4. As práticas colaborativas como forma de resolução consensual
dos conflitos em violência obstétrica; 5. Considerações finais; 6. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
A Jurimetria é compreendida como a estatística aplicada ao direito,
a partir de uma análise simples e direta. Os dados coletados podem ser
utilizados, dentre outras finalidades, para propiciar soluções frente a
um determinado problema jurídico. Essa métrica do direito, apesar ter
sido introduzida no ordenamento nacional recentemente, tem-se revelado uma importante ferramenta de apoio tanto ao do Poder Judiciário
quanto para aos advogados.
(*) Advogada. Bacharela em Direito pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Pós-graduanda em Direito Constitucional Aplicado e Direito Previdenciário pela Faculdade Legale.
(**) Bacharela em Direito pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Pós-graduanda
em Direito Constitucional Aplicado e Direito Previdenciário pela Faculdade Legale.'
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Em relação a estes profissionais, dentre as inúmeras possibilidades de utilização dessa técnica, destaca-se a análise sistemática
de decisões judiciais sobre determinada matéria, com o intuito de
reunir informações como o tempo de duração do processo, os seus
custos e o padrão decisório de determinado tribunal. Desse modo, há
a chance de se traçar o panorama judicial em relação a determinadas
demandas, o que proporciona, em algum grau, certa segurança ao
advogado em expor ao seu cliente quais são as possibilidades diante
o caso concreto.

Neste cenário, o panorama do Poder Judiciário é marcado pelo
aumento expressivo de ações no âmbito do direito médico, sendo esse
fenômeno denominado como judicialização da medicina. A especialidade de obstetrícia é a que mais acumula ações judiciais por erro médico
e em muitas dessas situações, constata-se, em verdade, a ocorrência de
algum tipo de violência obstétrica.

No entanto, em contraposição a esse cenário litigante, outras áreas
jurídicas, como o direito de família e empresarial, têm aderido aos meios
extrajudiciais e consensuais de resolução de conflitos. E, em relação a
estes meios, as Práticas Colaborativas se destacam pelo seu trabalho
sistemático e multidisciplinar, em virtude da complexidade das relações
entre as partes.
No tocante à metodologia adotada para a elaboração deste trabalho,
optou-se pela pesquisa exploratória, em razão da intenção de gerar
familiaridade entre os temas aduzidos; e bibliográfica, em virtude da
fonte de pesquisa ter sido materiais já publicados, anteriormente, em
livros, artigos e recomendações institucionais.

Diante do contexto apresentado, o presente artigo busca propiciar uma reflexão acerca do uso da Jurimetria como um instrumento
que possibilite a indicação das Práticas Colaborativas, enquanto meio
consensual de resolução de conflitos, nos casos de erro médico obstétrico. Com o intuito de alcançar esse objetivo geral, traçaram-se três
objetivos específicos, que se fazem os tópicos deste artigo, sendo estes
os seguintes: i) realizar breves apontamentos acerca da Jurimetria:
definições, métodos e possibilidades de aplicação; ii) discorrer sobre
a judicialização da medicina obstétrica, a partir de dados obtidos em
pesquisas anteriormente levantadas; e, por fim, iii) analisar a adequação
das Práticas Colaborativas como método alternativo para solucionar os
conflitos nos casos de violência obstétrica.
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2. B
 REVES APONTAMENTOS ACERCA DA JURIMETRIA:
DEFINIÇÕES, MÉTODOS E POSSIBILIDADES
Por muitos anos os métodos quantitativos são utilizados pelas mais
variadas áreas do conhecimento com o intuito de solucionar problemas
práticos. No Direito, por conta das incertezas acerca da sua aplicação,
estes métodos não são utilizados de maneira formal no dia a dia, mesmo
que se tenha uma associação entre os dois âmbitos. Desde o início do
século XVIII, as matérias já teriam se relacionado quando o matemático
Bernoulli aplicou o método quantitativo para se referir à probabilidade
de sobrevivência de pessoas, precificação de seguros e loterias1.
No Brasil, a utilização deste método encontra barreiras, tendo
em vista o embasamento positivista jurídico kelseniano sustentado
no ordenamento jurídico, cujas características se pautam em normas
escritas, gerais e abstratas. Assim, o estudo sobre os impactos sociais
da aplicação legal ao caso concreto, especialmente a de um processo
judicial, são objetos de poucas pesquisas jurídicas; os casos isolados
são utilizados, normalmente, como referenciais e pontuais. Por este
caminho, o estudo e a aplicação do Direito de forma isolada reflete uma
atuação limitada dos operadores do direito ante a impossibilidade de
uma análise sistemática que permita conclusões precisas sobre a aplicação daquele caso às partes e aos demais setores sociais2.

É, nesta perspectiva, que a Jurimetria se apresenta como uma forma
de abordagem quantitativa para compreender os aspectos qualitativos
dos problemas jurídicos. Os métodos e as técnicas com viés multidisciplinar (como estudo de caso, investigação participativa e observação
participante) se tornam imprescindíveis à aplicação jurimétrica, pois
se diferem de uma perspectiva clássica teórica dos objetos de estudo
do Direito3.
Embora as definições acerca da Jurimetria variem de acordo com
cada autor, sua abordagem perpassa por tópicos como a estatística, a
computação, a linguística, o comportamento humano e a ciência em
sua forma geral. Lee Loevinger apresentou o termo e o utilizou como
inspiração de um periódico trimestral, o Jurimetrics Journal, produzido
1.

ZABALA; SILVEIRA, 2014, p. 88; MOACYR, 2019, p. 114.

3.

IbIdem, p. 114.

2.

MOACYR, 2019, p. 115.
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pelo American Bar Association (1858); o intuito era abordar diversas
questões sobre o tema nos Estados Unidos, em especial a investigação
científica de problemas legais utilizando-se a análise quantitativa e estatística como nas ciências naturais. O autor produziu uma obra no ano
de 1963 e deu o título de Jurimetrics: the methodology of legal inquiry45.

Na perspectiva de introduzir o método no Brasil, a Associação Brasileira de Jurimetria – ABJ (2009) proporcionou o início dos debates em
torno da Jurimetria, tratada como um ramo do conhecimento jurídico,
e inseriu a importância desta se utilizar dos métodos experimentais.
A associação e os autores Nunes e Coelho (2010) passaram a ratificar
a importância de se estudar não apenas as leis e suas interpretações
como as características concretas dos processos judiciais6. Silveira e
Zabala (2014) também investiram no projeto e, como resultado prático,
apresentaram um artigo para introduzir a investigação jurimétrica no
ordenamento jurídico a fim de suscitar a possibilidade de esta ser utilizada para solucionar e regulamentar conflitos de forma fundamentada.
Quanto à forma como o método seria desenvolvido, Moacyr7 afirma
que, ao relacionar o Direito com a Estatística e a Matemática, o pesquisador deve escolher a população8 ou amostra a ser explorada, a exemplo
de decisões de um Tribunal, tipos de contratos ou comportamentos de
certos contratantes sobre determinado tema. A exploração deve ser
executada através de uma técnica que compute, numere e meça os fatos
relacionados, pois os dados são coordenados e classificados a fim de
determinar suas causas, consequências e tendências.
4.

5.
6.
7.
8.

Segundo Moacyr (2019, p. 113), Loevinger teria se utilizado da coleta e armazenamento de dados jurídicos para indicar um dos principais benefícios da recuperação
de dados legais, com o intuito de encontrar um precedente aplicável, análogo ou
relevante à outro caso. Este precedente, por sua vez, seria estudado com certos critérios de unificação da abordagem teórico quantitativa e empírico quantitativa dos
problemas jurídicos.
MOACYR, 2019, p. 114; ZABALA; SILVEIRA, 2014, p. 91.

BARBOSA; MENEZES, 2013, p. 171; MOACYR, 2019, p. 114-115.
MOACYR, 2019, p. 118-119.

População, na estatística, é o conjunto de elementos com características comuns.
Assim, para fazer a inferência é necessária a obtenção aleatória de uma amostra
representativa dos dados populacionais. Dos membros da população podem ser levantadas características, opiniões ou fatos. Estas variáveis podem ser qualitativas,
sobre um atributo do indivíduo pesquisado, ou quantitativas – que podem ser comparadas por mensuração. (SERRA, 2013, apud MOACYR, 2019, p. 118).
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Após, o material de análise deverá ser armazenado no sistema,
organizado, calculado e exposto de forma clara, e pode-se utilizar, por
exemplo, de gráficos, tabelas ou medidas. Ao se utilizar de tais questões, o trabalho estatístico inferencial é facilitado, pois são extraídas
as características da população, advindas dos dados e interpretação da
estatística descritiva, referente às variáveis de estudo e são levantadas
hipóteses para o fenômeno estudado. Assim, seria possível desenvolver e obter parâmetros de decisão do Poder Judiciário, por exemplo, e
realizar um comparativo com outros indicadores sociais existentes e
seus efeitos sociais9.

No tocante à coleta de dados, a importância da etapa é justamente
por esta proporcionar uma perspectiva jurídica realizada a partir da
relação do caso concreto com os normativos. Os conflitos, analisados
desta forma, podem ser compreendidos no contexto em que foram
produzidos e os momentos pré e pós-processuais passam a ser contínuos e dinâmicos10.

Diante do modo como a Jurimetria seria utilizada, os modelos jurídicos de solução dos conflitos não seriam mais estabelecidos de forma
arbitrária e distante da realidade, uma vez que ao escolher determinada
demanda, será possível visualizá-la de forma concreta e em seu conjunto11. Barbosa e Menezes12 sustentam que esta metodologia poderia ser
instrumento de análise concreta e objetiva dos processos, da realidade
forense, das motivações que desatam os conflitos e das causas econômicas subjacentes à constituição dos interesses contrapostos. A Jurimetria,
portanto, seria uma forma de analisar as decisões judiciais de forma
sistemática, através de processos estatísticos, os quais possibilitam
concluir como o Poder Judiciário decide e quais os impactos setoriais
de tais decisões; poderia haver, inclusive, uma análise comparativa e
correlacionada entre as decisões dos tribunais.

Dentre os casos que Zabala e Silveira13 exemplificam a utilização da
Jurimetria, dois podem ser citados. O primeiro faz referência ao estudo
9.

MOACYR, op. cit., p. 118.

10. PINTO; MENEZES, 2015 apud MOACYR, 2019, p.119.

11. MOACYR, op. cit., p. 120.

12. BARBOSA; MENEZES, 2013, p. 160-176.

13. ZABALA; SILVEIRA, 2014, p. 95-99.
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da “suspeita de racismo na abordagem da polícia de Nova Jersey”, no
qual Kadane, Fienber e DeGroot (2008) analisaram o caso através dos
resultados dos trabalhos de peritos contratados pelo Tribunal, com
custas divididas entre a defesa e a acusação. O intuito foi avaliar a probabilidade das alegações dos 17 (dezessete) afro-americanos de que
suas detenções teriam sido motivadas por abordagens racistas.

Por conseguinte, o segundo caso diz respeito à uma “análise de
ações judiciais em contrato de leasing” desenvolvido por Wechsler e
colaboradores (2006). Neste, desenvolveram um modelo para apoiar
a decisão de quem ajuíza, ou não, as ações nos contratos de arrendamento mercantil indexados ao dólar em 1999; o modelo indicaria,
por exemplo, a probabilidade de sucesso em uma ação no caso de um
específico cliente14.

No Brasil, é interessante destacar a atuação da ABJ e os resultados
de suas pesquisas, dentre as quais podem ser citados dois projetos
desenvolvidos pela associação. O primeiro, solicitado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), se referiu às “Formas alternativas de gestão
processual: a especialização de vara e a unificação de serventias” e, ao
usar a Jurimetria, estudou o impacto de modelos alternativos de gestão de processos judiciais na celeridade do trâmite e na qualidade das
decisões, principalmente a especialização de competências judiciais e
a unificação de serventias15.

O segundo projeto da ABJ, coordenado por Marcelo Guedes Nunes,
se referiu ao “Tempo de processos relacionados à adoção no Brasil”. O
objetivo da pesquisa foi analisar o tempo dos processos relacionados
à esta ação, entender a atuação do juiz e da equipe interprofissional,
estudar as modalidades de acolhimento, elaborar diagnósticos e propostas de solução16.

Deste modo, é possível traçar diversas possibilidades por meio da
utilização da Jurimetria, ou seja, aplicação dos métodos quantitativos
no Direito, em especial o uso da Estatística. Dentre as possibilidades, podem emergir por meio de consequências administrativas aos
Tribunais, quando utilizadas pelo Poder Público para melhor a sua
14. IbIdem, p. 95-99.
15. ABJ, 2014.

16. ABJ, 2018.
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administração. Como também podem ser usados, nesta mesma perspectiva, pelos próprios escritórios de advocacia, uma vez que podem
se organizar estratégica e administrativamente, com o mapeamento de
processos, para fundamentar suas teses ou mesmo para orientações
pré-ajuizamento aos seus clientes, a depender do caso em análise e o
contexto submetido.

3. A
 JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA: A VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA EM NÚMEROS

Os esclarecimentos a respeito da definição e do método jurimétrico
evidenciam reflexões da importância do uso de dados para entender e
desenvolver certos conflitos. Neste artigo, dentre os embates jurídicos
existentes, foi escolhida a temática da judicialização dos erros médicos
relacionados com a violência obstétrica. Isto porque, diante do cenário
nacional, é possível perceber o aumento de demandas judiciais em face
da problemática, embora se tenham dúvidas acerca de sua efetividade
e celeridade processual.

Nesta perspectiva, inicialmente, faz-se necessário realizar apontamentos em torno da violência obstétrica. Segundo Mariani e Nascimento
Neto17, o termo18 foi criado a partir do movimento de humanização do
parto pelo Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, presidente da Sociedade de
Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela, e publicado em 2010 no Jornal
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. A terminologia também
17. MARIANI E NASCIMENTO NETO, 2016, p. 49-50.

18. O termo encontra resistência em alguns setores no Brasil. Em 2019, o Ministério
Público Federal (MPF) já teria se manifestado acerca do despacho editado pelo Ministério da Saúde cujo teor explicitava a posição contrária ao uso do termo, pois só
haveria violência quando há intenção de causar o dano. O MPF, por sua vez, representado pela Procuradora da República Ana Carolina Previtalli Nascimento, expediu a Recomendação nº. 29/2019 ao Ministério para este prestar esclarecimentos,
por meio de nota, que o termo é uma expressão consagrada em documentos científicos, legais e que também é empregada comumente pela sociedade civil; neste
sentido, a expressão poderia ser utilizada pelos profissionais da saúde independentemente de outros termos de preferência do Governo Federal. A Procuradora ainda
recomendou que o Ministério se abstivesse de empregar qualquer ação voltada à
abolição do uso da expressão e adotasse as medidas constantes na “Declaração de
prevenção e Eliminação de Abusos, Desrespeito e Maus-Tratos durante o parto em
instituições de Saúde”, publicada em 2014. (MPF, 2019).
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passou a nomear as lutas do movimento feminista com intuito de
eliminar e punir os atos e procedimentos violentos que são realizados
durante o atendimento e assistência ao parto da mulher19, ou seja, abrangem o pré-parto, parto e pós-parto. No entanto, é interessante destacar
que a prática inclui não apenas os maus tratos físicos como também
os psicológicos e verbais, além dos procedimentos desnecessários e
danosos.20 Convém esclarecer que a violência à mulher gestante ou
parturiente não se restringe apenas a atuação do profissional médico,
mas também abrange toda a equipe envolvida no ato, ou seja, enfermeiros, assistentes, médicos que não sejam obstetras, dentre outros21.

O tema, além de enfrentar questões acerca da violação do direito
humano dos nascituros e das mulheres, bem como a sua dignidade e a
integridade corporal, é acometido pelas desigualdades sociais, de cor,
de escolaridade, de região e de fonte de pagamento. Assim, a violência
obstétrica perpassa, principalmente, uma violência de gênero extremamente cruel e com gravíssimas consequências à saúde física e mental
das mulheres. O ato praticado marca não só a trajetória da mulher
como também na relação médico-paciente22. Além disso, a violência
de gênero, quando analisada como um todo, é manifestada por meio
das relações de poder, histórica e culturalmente desiguais, vivenciadas
entre os homens e as mulheres23.

Diante do quadro alarmante de violência obstétrica no Brasil,
Tesser, Knobel, Andrezzo e Diniz24 indicam dois tipos de ações de
prevenção quaternária: ações individuais, familiares e comunitárias
19. No conceito, são enquadrados todos os atos praticados no corpo da mulher e do
bebê sem o consentimento. Muitos procedimentos já foram superados pela Medicina, mas ainda são muito utilizados, especialmente no SUS, a exemplo da episiotomia
(corte na região do períneo) e manobra de Kristeller (a barriga é empurrada pelas
enfermeiras). (MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016, p. 49).

20. É de se ressaltar que as autoras apresentam um quadro explicativo com as categorias de violência obstétrica, direitos e exemplos, provenientes de proposta formulada por Bowser e Hill, além de um segundo quadro formulado pelo National
Health Service (NHS) que representa um “termômetro de segurança de assistência
materna do NHS”. (TESSER et al, 2015, p. 03-04).

21. TESSER et al, 2015, p. 02.

22. MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016, p. 53-54.

23. SILVA; SERRA, 2017, p. 2431.

24. TESSER et al, 2015, p. 07.
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realizadas na Atenção Primária à Saúde (APS), associadas ao pré-natal; bem como ações de maior escala, que envolvem o âmbito social,
político e institucional. E, inobstante a existência de meios hábeis a
prevenir a prática, o que se observa é o aumento das denúncias relacionadas à prática médica obstétrica no Conselho Federal de Medicina;
em 2014, por exemplo, as denúncias sobre o tema representaram 30%
do total de queixas25.

De acordo com Silva e Serra26, ainda há dificuldade no reconhecimento do termo “violência obstétrica” nas decisões judiciais, e isto
poderia favorecer a invisibilidade do fenômeno no curso do processo.
E, mesmo que não se mencione o termo nos julgados analisados pelas
autoras, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, foi perceptível, de forma ampla, a presença dos danos
iatrogênicos e das violações aos direitos das mulheres nas decisões.
Isto demonstra a necessidade dos magistrados e demais operadores
do direito terem uma capacitação continuada acerca do tema27, para
haver uma melhor compreensão e aprofundar os conhecimentos
transdisciplinares.

Nesta perspectiva de fragilidade na relação médico-paciente, Spina
e Sá28 demonstram que, com a judicialização da medicina, são cada
vez mais comuns demandas indenizatórias em face de supostos erros
médicos. E, dentre as especialidades médicas de maior número de denúncias está a Ginecologia e Obstetrícia. Com relação a esta última, a
maior parte dos conflitos é devido ao atendimento prestado à gestante
no pronto socorro ou na assistência ao parto, com ocorrência, inclusive,
de evolução do quadro ao óbito fetal em momento posterior. Destaca-se
que, segundo os autores, não seria rotina dos médicos obstetras ofertar
aos seus pacientes e familiares maiores informações acerca de todos
os riscos, complicações e eventuais resultados adversos no pré-natal
e trabalho de parto.
25. RODRIGUES; NUNES, 2018, p. 124.

26. SILVA E SERRA, 2017, p. 2452.

27. É interessante ressaltar a iniciativa da Defensoria Pública, da cidade de Campo
Grande – RS, que recebeu o prêmio Innovare Edição XVI – 2019. A Defensoria criou
a prática “Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica” com o intuito de construir uma rede de atendimento à mulher, para evitar procedimentos
obstétricos inadequados, obsoletos, invasivos e violentos. (INNOVARE, 2019)

28. SPINA; SÁ, 2015, p. 16.
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Sob análise dos casos, no Estado de São Paulo, embora se tenha
um aumento no número de processos de erro médico na especialidade “Obstetrícia”, 55% destes foram julgados improcedentes ante a
ausência de caracterização de erro médico. Dentre os principais fatores
para esta judicialização, é possível destacar a deterioração da relação
médico-paciente, a maior conscientização da população acerca de seus
direitos, especialmente os do consumidor, e a democratização do acesso
ao Poder Judiciário29.

Em pesquisa semelhante, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT), é perceptível que a especialidade gineco-obstetrícia
corresponde ao maior número de processos de erro médico, consubstanciada na faixa de 22,28% (45 processos), dentre os anos de 2013 e
2015. E, em termos gerais, o resultado das decisões sobre erro médico
analisadas pelo TJDFT corresponde a 57% de improcedência pela
dificuldade de comprovar o evento adverso como dano ou fato das indenizações serem desproporcional; apenas 22% das ações obtiveram
resultado procedente30.
E, em estudo mais recente, segundo Brito, Oliveira e da Costa31,
durante o período de junho de 2019 a 2020, o aumento da demanda
de ações judiciais, com o intuito de o Poder Judiciário proporcionar a
reparação aos danos causados pela violência obstétrica, é muito em
virtude de uma lacuna legislativa. Os autores indicam que, da análise
dos cinco julgados escolhidos, o Judiciário tem reproduzido a naturalização da violência obstétrica e vem considerando improcedentes as
denúncias compostas por fatos que comprovam a existência de condutas
violentas, sob justificativa de serem inviáveis ou sem nexo. No entanto,
em verdade, o que se tem é a presença cotidiana deste tipo de violência
e, em muitas ocasiões, a prática é banalizada.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Rodrigues e Nunes32
apresentaram estudo descritivo e qualitativo de casos jurisprudenciais, de decisões proferidas entre 2004 e 2014, acerca de eventual
erro médico na obstetrícia. Os autores questionaram os fatos, as causas

29. IbIdem, p. 19.

30. GOMES; DELDUQUE, 2017, p. 80-82.

31. BRITO, OLIVEIRA; DA COSTA, 2020, p. 133-134.

32. RODRIGUES; NUNES, 2018, p. 125.
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e os elementos probatórios das decisões; o tipo de prova levada em
consideração; os precedentes judiciais mais utilizados; dentre outros
fatores.
Neste contexto, é interessante ressaltar a observação acerca das
supostas falhas obstétricas que originaram as ações indenizatórias.
Segundo os dados, a maioria dos casos que originaram as ações indenizatórias ocorreu, majoritariamente, durante a realização do parto
natural – figurou 71% dos casos, contra apenas 29% de cesarianas;
ambos com danos e sequelas gravíssimas às parturientes33.

Dito isto, a reflexão em face da judicialização da medicina, em especial aos processos de erros médicos relacionados à violência obstétrica,
é de indubitável importância. Observe-se, numericamente, que grande
parte dos processos judiciais sobre erro médico perfazem a área de
obstetrícia, principalmente nas consequências do tratamento ofertado
em face do paciente. A maioria dos pesquisadores, no entanto, indicaram que as pesquisas utilizaram o método qualitativo para analisar
as decisões, sem suscitar, formalmente, o uso do método quantitativo
para se referir à análise do número de processos de processos e de
decisões proferidas.
Embora os resultados demonstrados sejam de exímia importância
para expor a problemática, e tenham similaridades em algumas facetas
existentes no método da Jurimetria (a exemplo do estudo quantitativo
das decisões, o uso do processo investigativo, da coleta de dados, de
entrevistas, apresentação dos resultados em gráficos e tabelas, dentre
outras questões), alguns pontos permanecem em aberto nas pesquisas.
Por exemplo, seria importante compreender qual o tempo de trâmite
dos processos: no âmbito da justiça estadual, qual seria o lapso temporal entre o ajuizamento da ação até o julgamento do recurso pelo
Tribunal? E em relação ao âmbito da Corte Superior, quais seriam os
lapsos temporais desde o ajuizamento da ação, ou da interposição do
recurso, até o julgamento pela Corte? De igual modo, outro questionamento imprescindível diz respeito à qual foi, ou seria, os impactos
destas decisões judiciais em face das partes envolvidas nos processos,
dos demais profissionais de saúde e da sociedade?
Logo, é de se explanar que os questionamentos anteriormente
propostos têm relação direta com as emoções as quais as partes estão
33. IbIdem, p. 128-129.
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submetidas. Tanto os pacientes e seus familiares, que ajuízam as ações,
quantos os profissionais médicos, que podem vir a ocupar o polo passivo
da demanda, têm o direito de serem informados acerca do contexto ao
qual estarão submetidos ao figurarem como partes de um processo
judicial. Isto porque é de notório conhecimento o abarrotamento de
demandas ao Poder Judiciário, o que pode ocasionar em prejuízos à
celeridade e à eficiência no desenvolvimento processual, e, em decorrência disto, consequências anexas – como um maior desgaste emocional
das partes, maior investimento financeiro na demanda, abalos à vida
do profissional envolvido, dentre outras questões.
Assim sendo, o conhecimento acerca dos dados das pesquisas em
relação ao contexto de violência obstétrica nos processos judiciais
é essencial aos profissionais de Direito, pois poderiam propiciar um
melhor encaminhamento do conflito a depender do caso em concreto.
É, neste sentido, que, no próximo tópico, será esclarecido como as Práticas Colaborativas podem ser consideradas meio hábil de resolver o conflito de forma consensual e célere, com o desenvolvimento sistemático
das partes e de suas necessidades perante a questão a ser enfrentada.

4. A
 S PRÁTICAS COLABORATIVAS COMO FORMA
DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS
EM VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

A judicialização de conflitos decorrentes da relação médico-paciente, como explanado no tópico anterior, muitas vezes, não se
desvela eficiente no alcance do escopo social da jurisdição, isto é, não
proporciona às partes envolvidas, através da resolução do conflito, a
pacificação social.

[...] De nada adianta resolver o conflito no aspecto jurídico se no
aspecto fático persiste a insatisfação das partes, o que naturalmente contribui para a manutenção do estado beligerante entre
elas. A solução jurídica da demanda deve necessariamente gerar
a pacificação no plano fático, em que os efeitos da jurisdição são
suportados pelos jurisdicionados.34

34. NEVES, 2018, p. 79-80.
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É nesse cenário jurídico, marcado pela busca por uma resposta ao
conflito que não apenas aplique a legislação vigente, mas que também
seja capaz de restabelecer a paz social, que os meios consensuais de
resolução de conflitos foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio
e estão sendo cada vez mais fomentados.

O Código de Processo Civil (CPC), lei 13.105/2015, prevê em seu
artigo 3º, §2º que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, enquanto que o §3º prenuncia o dever
dos juízes, advogados, defensores públicos e membros de Ministério
Público de estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos, os quais podem ser realizados tanto
extrajudicialmente quanto no curso do processo judicial. Embora a
legislação processual destaque a conciliação e a mediação como os
principais métodos de resolutiva de conflitos alternativos à jurisdição,
existem diversas formas como a arbitragem, a negociação, a justiça
restaurativa, as Práticas Colaborativas, dentre outras.
Na seara do direito médico, entretanto, os métodos autocompositivos mais indicados pelos estudiosos são, a depender do caso concreto,
a conciliação, a mediação e as Práticas Colaborativas, sendo esta último
o foco do presente artigo.

De acordo com Jamile Lucca35, a conciliação é um procedimento
no qual um terceiro, o conciliador, desempenha um papel direto na
transição da disputa, e pode aconselhar às partes sobre determinadas
soluções, através da apresentação de propostas que acredite ser mais
adequadas no caso concreto. Esse procedimento é indicado nos casos
em que não há vínculo anterior entre as partes, como preceitua o art.
165, §2º do CPC.

No procedimento da mediação, como bem frisou Jamile Lucca36, o
mediador / facilitador auxilia os mediados a transformarem o conflito,
tornando-os protagonistas de um processo de construção da responsabilidade, empoderamento e emancipação. Essa transição permite que
os mediados alcancem um modo de comum acordo em solucionar o
35. LUCCA, 2020, p.48.

36. IbIdem, p. 52.

198

Amanda Leite Souza Alves e Mariely Lago Vianna Nogueira

conflito e, consequentemente, consigam dar continuidade nas relações
interpessoais pré-existentes37.

Em um primeiro momento, a conciliação e a mediação podem ser
compreendidas como métodos semelhantes, entretanto, em verdade
esse último visa restabelecer a comunicação entre os envolvidos,
tornando-os capazes de decidirem, em vias de mutualidade, qual a
resolutiva mais adequada e que atenda aos interesses em comum.

É nessa senda da mediação, pela busca de restabelecer o diálogo
entre as partes, de promover a transformação do conflito e, consequentemente, possibilitar as partes gerenciarem a contenda, que as Práticas
Colaborativas foram criadas e vêm sendo expandidas pelo mundo. Segundo Olivia Fürst38, precursora desse método no Brasil, “a Advocacia
Colaborativa é um ramo do direito que se dedica, com exclusividade, à
construção de consenso, partindo de duas premissas básicas: o olhar
não adversarial e multidisciplinar das situações de conflito.”

A premissa do olhar não adversarial é o fundamento da mudança
paradigmática no exercício da advocacia, o qual passa da ideia bélica
de que a outra parte é adversária e precisa ser derrotado para o entendimento do outro como parte legítima e mais adequada para promover
a resolutiva da divergência, em uma lógica do ganha/ganha. Enquanto
que a multidisciplinariedade perpassa pela compreensão que uma contenda não envolve apenas aspectos jurídicos, mas também psicológicos,
financeiros, sentimentais e outros, os quais devem ser trabalhados em
conjunto por profissionais capacitados, a fim de promover o entendimento integral da situação.
O método colaborativo foi desenvolvido por Stuart Webb, na década de 1990, um renomado advogado de família norte-americano,
com os anos de atuação na área, percebeu que os resultados obtidos
nos divórcios litigiosos não satisfaziam seus clientes, mesmo quando
esses eram vitoriosos, os quais se sentiam, de algum modo, perdedores
e insatisfeitos com o resolução da prestação jurisdicional. Diante essa
constatação, Webb promoveu mudanças na sua atuação como advogado
37. HAYNES; MARODIN, 1996 apud LUCCA, 2020, p.52.

38. FÜRTS, 2016, p. 3.
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nos casos de divórcio, ao invés de pronto recorrer ao Poder Judiciário
e litigar em defesa dos interesses do seu cliente, ele passou a concentrar a sua atuação unicamente na composição de acordos, abdicando
totalmente à possibilidade de litígio39.

De acordo com Stuart Webb, em uma carta endereçada à A.M.
“Sandy” Keith, Magistrado da Suprema Corte de Minessota, escrita 14
de fevereiro de 1990, na qual contava sobre seu novo método de trabalho, o collaborative-law model40 apresenta as seguintes vantagens,
resumidamente: 1) cada parte é representada por um advogado de sua
escolha; 2) permite que os advogados estejam focados no modelo consensual, sem a ameaça de ir ao judiciário; 3) há a continuidade entre o
acordo e o processamento da dissolução final; 4) os advogados e clientes
sentem-se motivados para aprender o que funciona para se alcançar o
acordo; como solucionar o problema sem ficar conectado ao conteúdo
emocional; 5) advogados são liberados para usar suas reais habilidades advocatícias, tais como: análise, solução de problemas, criação de
alternativas, planejamento tributário e administrativo e olhar para o
contexto geral sobre o que é justo; 6) reuniões a quatro (advogados e
seus respectivos clientes) se tornarão a norma, com energia positiva
sendo gerada, uma vez que todos trabalham colaborativamente por um
acordo justo; 7) há a orientação de clientes e potenciais clientes acerca
das vantagens, as quais incluem economia de custos, de atitudes e de
espírito, que são mais aconselháveis para se conseguir justiça, rapidez,
eficiência e acordos positivos e que funcionem para ambas as partes;
8) quando os casos não chegam a um acordo e os novos advogados são
contratados para o litígio, os clientes terão obtido o melhor ângulo nos
dois caminhos; 9) resoluções de questões com base colaborativas são
muito mais divertidas.41
Nesse sentido, o advogado colaborativo assume o papel de condutor do processo de negociação, auxiliando seu cliente na construção
de um diálogo com a outra parte, na real compreensão do problema e
39. PAIVA et al, 2014, p.285.

40. Collaborative-law model é um termo em inglês que significa, em livre tradução, modelo de advocacia colaborativa.

41. WEBB, 1994 apud CORDOVER, 2015.
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das questões envolvidas, bem como na condução para uma resolutiva
integrativa.

No exercício da Advocacia Colaborativa, caberá ao advogado
assessorar seu cliente com base na legislação vigente. Todavia, é
importante se notar que a lei será apenas uma ferramenta para o
trabalho a ser desenvolvido, não se podendo aplicá-la de forma
exegética e estanque. Durante esse processo, o Advogado Colaborativo deverá ter como foco não apenas a questão legal,
mas também o relacionamento entre as pessoas envolvidas
e as repercussões futuras das decisões a serem tomadas, aí
incluídas as questões envolvendo filhos e finanças.42 (grifo nosso)

Frisa-se que os advogados colaborativos assinam, antes de dar
início ao método, um termo de confidencialidade e não-litigância, documento que limita a atuação deles, no caso específico, ao processo de
negociação. Caso a construção do acordo seja um sucesso, a atuação dos
advogados abrange a homologação em juízo ou registro em cartório,
entretanto, caso não haja composição entre as partes, total ou parcial,
esses profissionais são impedidos de atuar em eventual ação judicial.
Essa restrição é de suma importância para a construção de um ambiente
colaborativo confidencial, no qual as partes sintam-se seguras para
compartilhar seus sentimentos, suas perspectivas e pretensões sem o
risco dessas informações privilegiadas serem utilizadas contra ela em
eventual litígio.
Com o passar dos anos, mais advogados foram aderindo ao método inovador de Stu Webb e, consequentemente, aprimorando a sua
prática. A grande mudança, entretanto, ocorreu, anos depois, quando
a psicóloga Peggy Thompson e a advogada Pauline Tesler, entenderam
que o olhar não adversarial era insuficiente para atender os diversos
aspectos que revestiam as situações vivenciadas pelas pessoas, isto é,
elas conceberam que o conflito é um fenômeno multifatorial, logo, é
imprescindível a inclusão de outros profissionais na rede43.

Nessa senda, infere-se que, apesar dos advogados colaborativos desempenharem importante papel na condução da resolutiva do conflito,

42. PAIVA et. al., 2014, p. 287.

43. FONKERT apud DENARDI; MOURA; FERNANDES, 2017, p.61.
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normalmente esses profissionais, no cenário colaborativo, trabalham
com uma equipe multidisciplinar formada por pessoas capacitadas
que atuam em outras áreas como os da saúde mental (mais conhecidos
como coaches44), especialista infantil, consultor financeiro neutro ou
até mesmo um meta mediador45.

Insta salientar que a composição do time colaborativo é dinâmica,
portanto, os profissionais que o integram varia de acordo com a necessidade de cada caso durante o processo de construção do acordo.
Ademais, esses especialistas que participam das Práticas Colaborativas,
além dos advogados, também podem / devem assinar o termo de confidencialidade e não litigância, a fim de manter o ambiente colaborativo
seguro e transparente.

Embora os textos comumente discorram sobre a aplicação do
procedimento colaborativo em casos de direito das famílias (área mais
comum) ou direito empresarial, esse método extrajudicial de resolução
de controvérsias revela-se apto a ser implementado em outras áreas
do direito. Dentre essas possibilidades, destaca-se o âmbito do direito
médico, tendo em vista subjetiva da relação médico-paciente, isto é,
pauta-se em questões íntimas de confiança, empatia e vulnerabilidade.

Nessa relação entre o médico e o paciente, como pondera a doutora
Camila Vasconcelos46, esse último é considerado como parte hipossuficiente quanto ao conhecimento técnico-científico que concede a
aquele uma posição de superioridade e detentor da verdade, enquanto
o paciente figura em “condição inferiorizada perante o seu poder de
ação e de discurso”. A autora considera ainda que o paciente “enquanto
receptor da verdade que não domina, encontra- se como ente frágil
em contexto assimétrico, tendo menor domínio da situação relacional
vivenciada”.
44. Coaches é o plural de coach, termo em inglês que significa, em livre tradução para o
português, treinador, instrutor, técnico. De acordo com Denardi, Moura e Fernandes
(2017, p. 64) “o foco da atividade do coach que atua em Práticas Colaborativas não
é o de reparar os danos causados pelo processo de divórcio, mas auxiliar o desenvolvimento de habilidades para lidarem com a negociação e a reconstrução de sua
vida após ruptura”.

45. TESLER, 2008, 92-94.

46. VASCONCELOS, 2012, p.39.
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Essa relação torna-se ainda mais sensível quando o paciente é
gestante e/ou parturiente, pois seu estado de vulnerabilidade é mais
latente, uma vez que não se refere apenas a vida e saúde dessa mulher,
como também do seu bebê, o qual pode representar para ela e sua família a concretização de um projeto de vida ou até mesmo a realização de
um sonho. E é nesse momento de maior fragilidade, como explicitado
no tópico anterior, que muitas delas sofrem algum ato de violência
obstétrica por parte da equipe de saúde que as atendem.
Não obstante algumas dessas famílias recorrerem ao judiciário
para buscar, de algum modo, a reparação dos danos causados à mãe
e/ou ao bebê, os números elucidados no tópico anterior, demonstram
que esse assunto ainda é um tabu no meio jurídico por conta da falta de
legislação nacional a fim de regulamentar o tema (embora existam apenas algumas leis estaduais e municipais). À vista disso, há magistrados
que não reconhecem a existência desse tipo de violência e, portanto,
julgam improcedentes as ações ou, mesmo aqueles que a reconhecem,
prolatam decisões não satisfatórias às partes envolvidas.
Insta salientar que é de notório conhecimento a questão do tempo
médio de tramitação de um processo dessa natureza, pela complexidade
do tema e a necessidade de uma produção de prova mais extensiva; as
ações podem durar anos, ou até mesmo décadas, para serem julgadas
em primeira instância, sem contar o tempo de processamento nas instâncias superiores. Em suma, a judicialização desse tipo de demanda,
em um panorama geral, mostra-se como o meio menos satisfatório e
mais demorado, e faz com que as partes, em especial a autora, reviva
durante anos a situação de violência a qual foi submetida e conviva com
os sentimentos ligados ao episódio.
Nesse diapasão, o método das Práticas Colaborativas, por ser fundamentado nos princípios da advocacia não adversarial e no enfoque
multidisciplinar, mostra-se como uma possibilidade viável e, a depender
do caso concreto, mais adequado para trabalhar as complexidades que
compõem esse tipo de conflito para ambas as partes.

No ambiente colaborativo, as partes irão caminhar juntas na construção de um diálogo não violento, no qual cada uma poderá, de modo
transparente, expor para a outra suas perspectivas, emoções e posicionamentos sobre o fato que ocasionou o conflito. O restabelecimento
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desse diálogo amistoso, em conjunto com a escuta ativa e empatia,
acompanhadas de um profissional especializado, permite que a partes
reflitam sobre suas condutas e convicções perante a desavença, pois
passam a conhecê-la sob a perspectiva do outro.

A elaboração de um acordo, ao final do procedimento, é uma possibilidade, mas não uma certeza. É importante frisar que a impossibilidade
de elaborar uma transação não significa que a prática falhou, mas tão
somente que não foi possível, naquele momento, para as partes construírem uma resolutiva em que ambas se sentissem contempladas e
satisfeitas. Nesses casos, se alguma das partes recorrer ao judiciário,
já estará mais segura dos seus objetivos, mais desvencilhada das suas
cargas emocionais e ciente do que a outra parte está disposta a enfrentar
para assegurar seus interesses.
Ante o exposto, depreende-se que a escolha pela advocacia colaborativa se apresenta como uma alternativa viável e eficaz para a resolução
extrajudicial de casos de violência obstétrica, frente à judicialização.
Entretanto, ocorre que muitos advogados ainda exercem a profissão
arraigados no modelo da advocacia adversarial, e apresentam à todos os
clientes, sem distinção ao analisar ao caso concreto, apenas o caminho
da litigância sem ponderar, anteriormente, sobre os custos financeiros,
o tempo de duração, o desgaste emocional e, o mais importante, a probabilidade de êxito e satisfação na demanda.

Antigamente, quando ainda não tinha sido implementado o processo de informatização do Poder Judiciário, esse comportamento era
justificável, afinal, o acesso à informações tão precisas era muito custoso
(tanto em noção de tempo quanto de dinheiro). Entretanto, esse não é
mais o cenário atual. Em virtude da implementação e desenvolvimento
da jurimetria, o acesso a esses e outros dados quantitativos do Poder
Judiciário, por meio digital, tornou-se muito mais fácil, ágil e confiável.
Caso esses dados sejam bem analisados e manejados, o advogado
consegue traçar uma provável trajetória processual, demonstrando para
seu cliente o panorama real da judicialização, sem criar expectativas que
dificilmente serão concretizadas. Essa ferramenta, quando utilizada por
advogados que adotam uma postura colaborativa, será de grande auxílio
na disseminação das Práticas Colaborativas como método extrajudicial
alternativo de alta complexidade, cujo foco é o restabelecimento do
diálogo e a construção de uma solução em conjunto.
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5. C ONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo, ao vislumbrar o constante aumento da utilização da
Jurimetria na prática forense nacional, pretendeu propiciar uma reflexão sobre o seu uso como instrumento que possibilite a indicação das
Práticas Colaborativas como alternativa extrajudicial adequada para a
promover a resolução consensual de conflitos nos casos de erro médico
obstétrico. Para tanto, foram expostas as perspectivas elementares da
Jurimetria, a saber suas definições, métodos e possibilidade, de modo
a melhor compreensão do método em comento.

Nesta perspectiva, constatou-se que a correlação do direito com
a matemática e a estatística é promissora e garante aos interessados,
em especial aos operadores do direito, prováveis informações para
traçar um panorama jurídico acerca de certo contexto ou caso. Isto é,
a aplicação do método de pesquisa quantitativo, nos estudos forenses,
revela-se de suma importância para melhor compreensão dos aspectos
qualitativos dos problemas jurídicos através de uma relação mais clarividente de causa/consequência, com o intuito de propiciar melhores
resultados aos conflitos postos.
Por conseguinte, no segundo tópico, passou-se ao exame da judicialização da medicina, com enfoque na área de ginecologia e obstetrícia,
tendo em vista que essa especialidade é a mais demandada nos casos
de erro de médico. O aumento das ações judiciais dessa natureza causa
preocupação tanto o Poder Judiciário quanto à classe médica. Pode-se
arrumar que esse fenômeno elucida a existência de uma problemática
maior, qual seja a fragilidade da relação médico-paciente na atualidade, marcada, muitas vezes pela falta de comunicação clara, coerente e
responsável.

Outrossim, a crescente busca pela prestações jurisdicional demonstra a maior conscientização da população acerca de seus direitos e uma
suposta democratização do acesso ao Poder Judiciário. Assim, o fato
das gestantes e parturientes estarem mais informadas acerca de seus
direitos, e consequentemente das possíveis violações destes, tornou
cada vez mais comum as demandas indenizatórias em face de erros
médicos relacionados à violência obstétrica. Inobstante essa demanda
seja ascendente, constatou-se que, em muitos casos, embora a parte
autora tenha sido “vencedora”, não se consideram satisfeitas com o
resultado, como se o problema não tivesse sido resolvido.
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Diante dessa constatação, as Práticas Colaborativas se apresentam
como meio alternativo de resolução de conflito, no âmbito extrajudicial, hábil a promover solução de impasses entre médicos e pacientes
obstetrícios, tendo em vista seus pilares da multidisciplinariedade e
da advocacia não adversarial. Não obstante essa ser uma opção mais
célere, satisfatório, eficaz e barata, em comparação à ação judicial, o
processo colaborativo visa restabelecer a comunicação não violenta
entre as partes, o que é de suma importância nesse tipo de relação, em
virtude da sua complexidade, subjetividade e continuidade.

Por tudo quanto o exposto, o presente artigo aponta para a possibilidade dos operadores do direito, em especial os advogados, utilizarem os dados jurimétricos para fomentar a redução dos números das
ações judiciais na seara do direito médico, através da apresentação,
em números, do cenário jurídico sobre aquela determinada matéria
e das probabilidades decisórias. Como alternativa ao litígio, serão
apresentados os possíveis meios de resolução consensual do conflito,
de caráter extrajudicial, dentre eles as Práticas Colaborativas, cabendo
aos advogados e às partes decidirem, de comum acordo, qual método
irão se submeter, pois essa escolha depende das peculiaridades do
caso em concreto.
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CAPÍTULO X

Práticas colaborativas em ambiente
hospitalar e a inclusão do médico
como um profissional colaborativo

Isabela Maria Silva Oliveira*

SUMÁRIO:1. Introdução; 2. Práticas colaborativas: livre acesso à justiça pela
cultura de paz; 2.1. Práticas colaborativas no brasil; 2.2. A equipe interdisciplinar
e o seu trabalho; 2.3. Áreas de abrangência; 3. Gestão de conflitos através das
práticas colaborativas em direito médico: aplicação do método em ambiente
hospitalar; 3.1. O humanismo na relação médico-paciente e a análise do conflito;
3.2. O médico como um profissional colaborativo; 3.3. Um novo olhar para o
trabalho em equipe; 4. Conclusão; 5. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
Atualmente, diante de tantos processos que lotam o Judiciário e
diante de tantas situações conflituosas sem solução, que perduram
no tempo causando muita dor e sofrimento nas pessoas, percebe-se a
importância de voltar o olhar para algo novo, para algo que seja significativo nas relações interpessoais. Essa mudança de pensamento
encontra resultados marcantes nos métodos consensuais de resolução
de controvérsias, que além de desafogarem o sistema judiciário com
tantos litígios a serem julgados, trazem mais qualidade de vida para as
partes conflitantes.
(*) Bacharela em Direito (UCSal). Advogada Colaborativa capacitada pelo IBPC. Mediadora Extrajudicial. Especialista em Direito Médico e Bioética (UNIFACS). Pós-graduanda em Gestão de Conflitos e Mediação (UCSal). Membro da Comissão de Práticas Colaborativas e Extrajudiciais da OAB/BA.
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Um dos métodos consensuais que se destaca por ter uma atuação
diferenciada são as Práticas Colaborativas, que, de forma empática, com
o auxílio de múltiplos profissionais, ajudam as partes a compreenderem
o conflito, se conectando através do diálogo e da escuta, para, usando a
criatividade, gerarem juntas alternativas de solução para seu impasse,
mantendo a relação humanamente saudável.
Por isso, este artigo tem como escopo introduzir as Práticas Colaborativas voltadas ao Direito Médico no âmbito hospitalar, com uma nova
ótica sobre os profissionais que podem compor a equipe interdisciplinar,
sobretudo para tratar de conflitos entre médicos e pacientes com o
auxílio de uma equipe capacitada composta por advogados, médicos e
outros profissionais, focando sempre na manutenção do humanismo,
a pedra fundamental dessa relação.

2. P
 RÁTICAS COLABORATIVAS: LIVRE ACESSO
À JUSTIÇA PELA CULTURA DE PAZ

As Práticas Colaborativas surgiram nos anos 90, nos Estados Unidos
da América, quando o advogado de família, Stuart Webb, demonstrou
enorme inquietação ao perceber que as partes não saíam totalmente
satisfeitas da mesa de audiência, mesmo que a sentença alcançasse o
objetivo jurídico peticionado.1

Em um divórcio, por exemplo, as partes se separavam, mas não
sentiam que seus sentimentos eram validados e somente enxergavam
aquele procedimento como algo puramente burocrático e mecânico, em
que elas assinavam um papel que continha ajustes e decisões tomadas
por pessoas que falavam por elas. Por isso, “Stu”, como carinhosamente
é chamado, com um olhar mais atencioso e acolhedor para seus clientes,
criou uma forma diferente de advogar, denominada por ele de Advocacia
Colaborativa.
Para difundir esse novo conceito da atuação da advocacia, em 14
de fevereiro de 1990, Stu Webb enviou uma carta para o Juiz Alexander
MacDonald “Sandy” Keith, da Suprema Corte de Minnesota/EUA, apresentando o trabalho colaborativo a ser realizado entre os advogados
da demanda que, de forma empática e responsável, promoveriam o
1.

IBPC, c2019.
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diálogo entre as partes, na tentativa de vencerem o conflito, chegando
a um denominador comum após o exaurimento de todas as questões
formais e sentimentais em torno da relação.2

Após o envio da carta, outros advogados, como Pauline Tesler e
Ronald Ousky, se uniram a Stu e, em pouco tempo, eles viram o sucesso
dos divórcios colaborativos estampados na plena satisfação de seus
clientes. Foi assim que o trabalho colaborativo desenvolvido por Stuart
Webb chamou a atenção de profissionais de outras áreas, transformando a advocacia colaborativa em algo mais completo, chamado Práticas
Colaborativas, com a surgimento da equipe interdisciplinar.3

As Práticas Colaborativas, em resumo, são um método que permite
uma mudança paradigmática com novos olhares e abordagens. Seus
profissionais atuam de forma empática saindo da formalidade dos
acordos e adentrando num cenário mais humanizado, que escuta, compreende e empodera as partes para que elas, com autonomia, possam
gerir e resolver os seus próprios conflitos.4 As Práticas Colaborativas
promovem o livre acesso à justiça e a cultura de paz.

2.1. Práticas colaborativas no Brasil

No Brasil, as Práticas Colaborativas foram introduzidas no ano
de 2011, nos grupos de estudos criados pelo Instituto Mediare (SP)
e pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil – IMAB (RJ), respectivamente coordenados pela Advogada Olívia Fürst e pelo também
Advogado Adolfo Braga. Tais grupos contaram ainda com a colaboração
dos advogados Tânia Almeida, Fernanda Paiva, Flávia Soeiro e Marcello
Rondante.5
Em 2013, esses profissionais resolveram disseminar as Práticas
Colaborativas pelo país e fizeram a inscrição da temática na 10ª edição
do Prêmio Innovare, onde Olívia Fürst venceu, na categoria Advocacia,
com o artigo intitulado “Práticas Colaborativas no Direito de Família”.6
2.

Ibid., c2019.

4.

IBPC, c2019.

3.
5.
6.

Ibid., c2019.

FÜRST, 2017.
Id., 2017.
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No ano seguinte (2014), aconteceu a 1ª Capacitação Internacional
no Rio de Janeiro. No mesmo ano, Olívia e outros profissionais já capacitados, fundaram o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas – IBPC
e em 2015 deram início às capacitações em âmbito nacional. Em 2017,
o IBPC abriu o seu espaço para o cadastro de associados e, em 2018, tornou-se instituto parceiro do IACP – International Academy of Collaborative
Professionals. Ainda em 2018, a Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro realizou sua primeira capacitação em Práticas Colaborativas.7

O IBPC já realizou congressos nacionais e hoje é credenciado pelo
IAPC e pelo GCLC (Global Collaborative Law Council)8 a realizar as
capacitações que formam novos profissionais colaborativos por todo
o território nacional.

Ao longo desses anos também foram criadas comissões de Práticas Colaborativas nas seções da OAB de Estados como Rio de Janeiro,
Paraná, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Mas, o
marco histórico pátrio mais recente, foi a criação, em 11 de setembro de
2020, da Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB Nacional,
presidida por Olívia Fürst.9
As Práticas Colaborativas no Brasil já deram passos importantes
para o seu desenvolvimento e crescimento tornando-se um dos métodos adequados de solução de conflitos legalmente implementados pela
Justiça Brasileira, tendo como marcos legais fundamentais para essa
adequação a Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e a Lei de
Mediação (Lei nº 13.140/2015).10

2.2. A equipe interdisciplinar e o seu trabalho

A equipe interdisciplinar nada mais é que um sistema de profissionais de diversas áreas de trabalho que, unidos e munidos de habilidades
e ferramentas procedimentais adequadas de negociação, auxiliam as
partes a resolverem suas questões direcionando o olhar para as suas
reais necessidades.

7.

BRAGA et al., 2020, p. 9.

9.

BRAGA et al., 2020, p. 9.

8.

Ibid., p. 9.

10. Ibid., p. 9.
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Ela teve origem nos anos 90 quando as psicólogas de família
Peggy Thompson e Rodney Nurse e a assistente social Nancy Ross se
interessaram pelo trabalho desenvolvido pelo advogado Stuart Webb
e agregaram ao modelo a participação de profissionais de saúde. Mais
tarde, foram incluídos consultores financeiros.11

Advogados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, assistentes
sociais, administradores, contadores e engenheiros podem se tonar
profissionais colaborativos. Para isso é preciso concluir uma capacitação
em instituição credenciada pelo Global Collaborative Law Council – GCLC
e pelo International Academy of Collaborative Professionals – IACP, como
é o caso da realizada pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas
– IBPC, e cumprir alguns requisitos pertinentes a cada profissão.

O trabalho da equipe interdisciplinar desenrola-se com transparência na comunicação entre os seus profissionais, que atuam com respeito
mútuo e sem hierarquia, baseados nos princípios da transparência,
confidencialidade, boa-fé, colaboração, informação, interdisciplinaridade, autonomia da vontade e da não-litigância ou consensualidade
ao compartilharem as suas responsabilidades diante do compromisso
firmado com as partes.
A equipe interdisciplinar colaborativa dá início ao seu trabalho
com os advogados, que farão uma primeira entrevista com as partes,
separadamente, e compartilharão entre si as informações pertinentes
ao caso, desde que devidamente autorizado pelo cliente o seu repasse.
Os advogados colaborativos, após conversarem e entenderem as necessidades de cada caso, contatarão outros profissionais para compor
a equipe, caso seja preciso.

Vale lembrar que todos os integrantes das Práticas Colaborativas
assinarão o Termo de Participação, sendo que os profissionais da equipe
devem assumir o compromisso da não-litigância, ou seja, caso a disputa
não seja dirimida com as práticas e as partes decidam partir para a
judicialização, os profissionais colaborativos não poderão participar
do processo judicial, nem atuando como advogados e muito menos
como testemunhas.
A equipe mantém uma agenda de trabalho, na qual não só conterá o cronograma das reuniões como também o registro de todas as
11. IBPC, c2019.
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informações necessárias para a checagem dos fatos. Essas informações,
no entanto, são confidenciais e jamais poderão ser utilizadas fora da
prática colaborativa.

Ademais, o profissional que compõe a equipe colaborativa deve possuir certas habilidades (3): (i) mapear o conflito através de ferramentas
procedimentais como o genograma12 e a rede de pertinência – conhecer
quem são as pessoas envolvidas no conflito; (ii) formar um diálogo empático através de uma comunicação ampla e não-violenta e desenvolver
a escuta ativa para proporcionar às partes a criação de opções/alternativas para uma possível solução de seu impasse, apresentando-lhes
cenários futuros; e (iii) estar munido com as ferramentas da Escola de
Negociação de Harvard, separando a pessoa do problema, separando
as posições dos interesses, trabalhando com critérios objetivos para a
geração de opções que tragam benefícios mútuos para todas as partes.
A equipe interdisciplinar é formada por advogados, profissionais
da saúde mental, neutro financeiro e neutro especialista em crianças e
adolescentes. A sua composição dependerá da precisão de cada caso,
sendo imprescindível a figura do advogado. Porém, isso não significa
dizer que o advogado está no comando do trabalho. Não existe hierarquia; há o compartilhamento da responsabilidade na atuação e todos
os membros da equipe são igualmente valorizados.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas –
IBPC13 a atuação de cada profissional se dá da seguinte forma:

I.		 Advogados colaborativos (um para cada parte) – desempenham um trabalho de assessoramento aos clientes tomando
por base a lei como parâmetro balizador e não limitador.
Os advogados colaborativos têm um papel importante na
identificação de valores, conceitos, interesses e prioridades
de seus clientes; estudam possibilidades de solução que contemplem a todos e auxiliam na visualização e compreensão
da multifatorialidade do conflito. Trabalhando em parceria,
ambos coordenam negociações distanciadas da barganha,
baseadas em interesses e necessidades, sempre na busca por
ajustes individualizados, customizados para cada situação.

12. BRAGA et al., 2020, p. 27, definem Genograma como uma representação gráfica da
relação existente entre as partes.

13. IBPC, c2019.
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II. Profissionais de saúde mental (um para cada parte ou um
para todas as partes) – oferecem suporte emocional aos
clientes, auxiliando no manejo dos sentimentos comuns a
tais processos, como a raiva, o ressentimento e a tristeza.
Possibilitam também a reconstrução da confiança e da autoestima das partes envolvidas, promovendo uma melhor
identificação e encaminhamento de seus interesses e preocupações, e a ampliação de suas habilidades de comunicação
e de negociação. Estes profissionais deverão sempre focar na
manutenção da saúde emocional dos envolvidos na relação
como um todo.
III. Neutro financeiro (um para todas as partes) – deve ser
escolhido em comum acordo e presta assessoria às partes
no levantamento de informações e preparo de orçamentos
e planilhas, estudando a divisão apropriada de bens, planejando o futuro financeiro, segundo a nova realidade da
família, da empresa, etc. e sugerindo forma de gestão viável
dos recursos. O neutro financeiro desenvolve possíveis cenários e soluções econômicas, otimizando recursos e evitando
perdas.
IV. Neutro especialista em crianças e adolescentes (um para
todas as partes) – deve ser escolhido em comum acordo e
representa a possibilidade de uma escuta específica, especialmente voltada e treinada para as necessidades emocionais, desafios e receios das pessoas em desenvolvimento.
Este profissional auxilia os pais a identificarem aspectos
relevantes do momento de vida dos filhos, considerando as
mudanças da dinâmica familiar sob a perspectiva dos filhos,
em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento.

Além desses, havendo necessidade, a equipe interdisciplinar e as
partes poderão chamar outros profissionais neutros para compor as
sessões colaborativas, para que estes auxiliem no desenvolvimento
do trabalho. São os chamados experts ou especialistas neutros, que
auxiliam as partes a compreender melhor as questões existentes no
conflito, na tentativa de evitar um impasse. Eles também podem opinar
sobre a responsabilidade das partes e recomendar ações futuras para
o bom andamento da colaboração.

Podem ser experts ou especialistas neutros: profissionais do Direito,
Arquitetos, Engenheiros, profissionais da Construção, Grafotécnicos,
Corretores, Securitários, profissionais da Informática, Patenteadores
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e Registradores, Artistas, Dentistas, Médicos, entre outros.14 Esses
profissionais podem ter participação crucial para a resolução do caso,
isso porque eles trazem informações significativas para provar ou
mitigar um fato que dependa de um conhecimento mais aprofundado.
O especialista neutro foca no que importa sem tergiversar.

Os experts, assim como todos os outros atuantes, também devem
assinar o Termo de Participação e obedecer aos princípios norteadores
das Práticas Colaborativas; e só poderão testemunhar em juízo caso
todas as partes concordem.
Pode-se concluir que a equipe interdisciplinar tem um trabalho
focado na busca pelo consenso através do diálogo e da criatividade, o
que gera menos custos e menos sofrimento às partes, que se sentem
empoderadas e pertencentes àquela relação onde se originou o conflito.

2.3. Áreas de abrangência
Atualmente as Práticas Colaborativas abrangem as áreas do Direito
das Famílias e do Direito Civil e Empresarial (das relações contratuais,
cíveis e empresariais ou corporativas).

No Direito das Famílias, de acordo com a disposição ética, baseada
na boa-fé, descrita pelo IBPC15, há o desejo de resgate e de manutenção
de um diálogo respeitoso e o desejo de se manter no controle da situação, sem delegar seu poder de decisão a terceiros, mesmo quando em
desacordo. O objetivo é compreender que as necessidades de cada parte
merecem igual consideração e de que ambas serão capazes de escutar e
ponderar as questões uma da outra para, com a ajuda dos profissionais
especializados, pensarem em soluções com as quais todos os membros
da família possam conviver satisfatoriamente. No desenrolar do método,
as partes precisam estar convictas de que, apesar da dor e da mágoa
do momento é possível fazer escolhas que apontem para um futuro
promissor e construtivo, focando sempre na saúde da relação familiar
entendendo que o trabalho colaborativo propicia o alcance de soluções
criativas e pautadas no benefício mútuo.
14. BRAGA et al., 2020, p. 74.

15. IBPC, c2019.
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Já no Direito Civil e Empresarial, também de acordo com os escritos
do IBPC16, além de haver o mesmo desejo de resgate e de manutenção
de um diálogo respeitoso e o desejo de se manter no controle da situação, sem delegar seu poder de decisão a terceiros, mesmo quando em
desacordo, o foco é a preservação de importantes relacionamentos e
parcerias, voltando o olhar para o melhor futuro dos negócios, reduzindo expressivamente os custos (financeiro, temporal e emocional).
Evitando a publicidade e a exposição negativa, as partes se mantêm no
controle do processo, administrando os riscos dentro dos interesses e
preocupações de cada uma delas, que passam a se respeitar mutuamente mantendo um diálogo mais franco e aberto, com uma abordagem focada na resolução do problema sem que haja a necessidade do
litígio judicial.

Cabe salientar, contudo, que o Direito Civil é vasto, é uma área que
compõe diversas relações jurídico-contratuais. É o caso do Direito
Médico, por exemplo, que, por ter certas peculiaridades na relação
que integra, merece uma abordagem especial, visando a possibilidade
de individualização da área e introdução das Práticas Colaborativas
em ambiente hospitalar com a atuação do médico como profissional
colaborativo capacitado.

3. G
 ESTÃO DE CONFLITOS ATRAVÉS DAS PRÁTICAS
COLABORATIVAS NO DIREITO MÉDICO: APLICAÇÃO
DO MÉTODO EM AMBIENTE HOSPITALAR

O Direito Médico, área que está voltada, entre outras coisas, para
o cuidado jurídico da relação entre pacientes e médicos17, nas Práticas
Colaborativas é tratado como uma relação de Direito Civil. Contudo, está
longe de se fixar apenas em cláusulas para mero cumprimento do contrato de tratamento e, embora seja uma relação contratual, as tratativas
entre médico e paciente estão intimamente focadas na manutenção da
vida humana através dos cuidados dispensados à saúde.18 Portanto, a
relação que abrange o Direito Médico é contratual e humana, possuindo
uma extensão familiar, conforme será melhor explicado mais adiante.
16. Idib., c2019.

17. PEREIRA, 2016.

18. LOPES, 2012.
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Há uma busca por parte do paciente, nos atendimentos e tratamentos médicos em geral, por acolhimento em todas as suas necessidades,
que vão além do problema físico ou fisiológico por que passa.
Ademais, o profissional da Medicina também possui grande interesse de que seus pacientes o escolham como o “médico de suas vidas”,
ou seja, que ele se torne o profissional ingressante no ato de cuidar de
sua saúde e, quiçá, de seus familiares, desde o 1º contato até o fim da
sua vida.19

Então, quando acontece uma situação de conflito entre essas partes
– paciente e médico – e ela é tratada por meio do método das Práticas
Colaborativas, a fim de se evitar a judicialização da relação, devem ser
consideradas questões muito maiores do que o bom cumprimento de
um contrato, como o nível da carga emocional de todos; o nível de confiança estabelecido entre eles; o exercício do respeito entre as partes;
se a informação passada foi inteiramente compreendida por ambos;
quais os fatores internos e externos à relação; e se houve influência e
participação de terceiros na geração do conflito.20

Salutar dizer também que a relação médico-paciente, abrangida
juridicamente pelo ramo do Direito Médico, não engloba somente o
médico e o paciente por si sós, é uma relação ampla, onde médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas, fisioterapeutas e
outros profissionais de saúde se conectam, quase como membros da
família, aos pacientes, seus familiares, acompanhantes, cuidadores,
responsáveis e à sua comunidade, no ato de cuidar. Em resumo, essa
relação é fundamentalmente humana.

3.1. O
 humanismo na relação médico-paciente
e a análise do conflito

A relação médico-paciente nas palavras de Londres21 “é uma relação
complexa por ser inter-humana, acompanhada de uma relação de ajuda
e uma relação técnica”.
19. Id., 2012.

20. LOPES, 2012; e LONDRES, 1999.

21. LONDRES, 1999, p. 2.
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Nesta relação o humano está em contato com o humano, tratando
de suas dores, dos seus medos, das suas crenças, de seus interesses e
necessidades. Nesta relação, portanto, o humano que informa está em
contato com o humano que interpreta.
Para Lopes22,

A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança
e responsabilidade. Caracteriza-se pelos compromissos e deveres
de ambos os atores, permeados pela sinceridade e pelo amor. Sem
essa interação verdadeira, não existe Medicina. Trata-se de uma
relação humana que, como qualquer uma do gênero, não está
livre das complicações. Muitas vezes o indivíduo que está doente
já procurou diversos profissionais que, em inúmeros casos, sequer
olharam em seu rosto. É uma das dificuldades que precisam ser
enfrentadas no momento da abordagem inicial.

Vale enfatizar que desde os primórdios da medicina a relação médico-paciente vai além do que seja apenas uma relação estritamente
contratual, técnica e profissional. Ela se entrelaça como uma extensão
familiar. O médico não só atende aos seus pacientes como também
oferece suporte aos familiares deste.

No entanto, com o avanço da tecnologia na medicina, alguns médicos
permitem que máquinas sejam mais importantes do que a sua própria
atuação. Infelizmente, são condutas como essa que distanciam o médico
de seu paciente e acabam por tecer falhas na boa relação, geradas pela
falta de um olhar humano no dever de cuidar, que deveria ser intrínseco
a esse relacionamento.
A partir daí cresce a importância em afirmar que o humanismo
deve permanecer vivo na relação médico-paciente, pelo fato dela ser
pessoal e ao mesmo tempo depender da técnica do ato médico, que visa
a beneficência fincada na fundamentação ética.
O médico deve tratar seu paciente com consideração, na medida
em que respeite a sua dignidade e de seus familiares, sem que haja
qualquer tipo de discriminação, obedecendo sempre aos princípios
fundamentais que regem a profissão, conforme ditames dos artigos II
e VI da Resolução nº 2.217 do Conselho Federal de Medicina23, a seguir
exemplificados:
22. LOPES, 2012.

23. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2019, p. 15.
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[...] II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser
humano em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e
o melhor de sua capacidade profissional. [...] VI – O médico guardará absoluto respeito ao ser humano e atuará sempre em seu
benefício, mesmo depois da morte. [...] (Grifei)

Visto isso, é imprescindível compreender que a dimensão humana
é revelada a partir da relação24, a qual, por ser humana, pode ser boa
ou má. Ou seja, a relação médico-paciente, mesmo que esteja de acordo
com os padrões e princípios da ética médica para a atuação técnica
beneficente, pode configurar cenário de conflito.
O conflito, segundo Londres25, “surge basicamente na não percepção
ou não atendimento do médico em relação aos objetivos (conscientes ou
não) e às necessidades e possibilidades de seu paciente”. O autor explica
esse surgimento de uma relação médico-paciente conflituosa através da
comparação que faz entre os objetivos, as dificuldades/necessidades e
as possibilidades de cada parte, a qual denomina Campos de Conflitos.
MÉDICO

PACIENTE

• Objetivos pessoais – Status, riqueza
e poder.

• Objetivos pessoais – Cura, alívio e
tempo.

• Dificuldades pessoais – Formação,
compreensão e caráter.

• Necessidades pessoais – Família,
trabalho e vida plena.

• Possibilidades pessoais – Conhecimento, vontade e recursos.

• Possibilidades pessoais – Dinheiro,
capacidade e constituição.

Fonte: LONDRES.26

Ainda, de acordo com Londres27, o conflito pode ser: declarado,
quando o paciente ou médico o visualizam facilmente; ou latente,
quando, por deficiência ou incapacidade de percepção de ambos, esse
conflito não é, de pronto, percebido.
24. LONDRES, 1999, p. 6.

25. LONDRES, 1999, p. 7.

26. LONDRES, 1999, p. 8-9.

27. LONDRES, 1999, p. 14.

Práticas colaborativas em ambiente hospitalar e a inclusão do médico…

221

Londres28 completa dizendo que os Campos de Conflitos são materializados nas queixas dos pacientes. Por exemplo, quando o paciente
diz: “O Doutor sequer me examinou!” ou “O Doutor sequer me ouviu!”,
na verdade ele quis dizer que não foi examinado o seu corpo nem a
sua alma. Esse é um importante ponto de partida para uma relação
conflituosa entre médico e paciente.

Outras situações e outros atores podem interferir e contribuir
para a geração do conflito na relação entre o paciente e seu médico.
Os exemplos são inúmeros, dentre os quais se destacam os mais corriqueiros: (i) quando o paciente espera muito tempo para ser atendido;
(ii) quando ocorrem consultas rápidas; (iii) quando o paciente é mal
atendido por outros profissionais do ambiente hospitalar; (iv) médicos
que desviam o olhar do paciente durante toda a consulta; (v) fatores
externos estressores que contribuem para uma falta de conexão entre
médico e paciente, como trabalho, trânsito, problemas familiares; etc.
A partir disso, percebe-se que a comunhão entre essas pessoas
parece se esvair diante de todos os fatores causadores de conflitos acima descritos e, talvez, a melhor estratégia de gestão dos impasses que
insistem em afastar o paciente de seu médico seja reforçar na educação
do profissional essa postura humanista, com um olhar mais empático,
que atende o paciente além da consulta técnica. O médico deve ouvir o
que o paciente diz, ver o que se mostra, interpretar o que se anuncia,
inferir o que se esconde, entender o que o paciente conhece, encontrar
o que ele desconhece e desvendar o que ele não quer conhecer.29

Quando além de ser cientista, também se é humano em toda a sua
essência, o médico se sente realmente médico. Quando se é humano
além da ciência puramente técnica, o médico consegue enxergar no
paciente o outro humano, que carece de atenção e atendimento a todas
as suas necessidades de saúde e de vida.
Assim, médico e paciente se conectarão numa relação humana e
colaborativa, que vai muito além da pessoa que fala e da que deve interpretar. O médico passa a ser o profissional de confiança da rede familiar
de seu paciente. Esse deve ser o verdadeiro cenário do humanismo na
relação médico-paciente, para que ela se mantenha saudável, mesmo
que possam existir situações conflitantes.
28. LONDRES, 1999, p. 10.

29. LONDRES, 1999, p. 13.

222

Isabela Maria Silva Oliveira

Por todas essas especificidades apresentadas envolvendo o conflito
na relação médico-paciente, é importante pensar na possibilidade de
separar o Direito Médico do âmbito do Direito Civil nas Práticas Colaborativas, individualizando-o e trabalhando na formação de um novo
olhar, um novo conceito de equipe interdisciplinar, que atue colaborativamente e especialmente na resolução de conflitos pertinentes e essa
relação intrínseca do dever de cuidar.

3.2. O médico como um profissional colaborativo

Como dito no tópico 2.3 do capítulo anterior, o único médico que
pode se tornar um profissional colaborativo capacitado é o psiquiatra,
que atuará como profissional da saúde mental dentro da equipe interdisciplinar.

Igualmente, relembrando o que já foi tratado neste artigo, os médicos poderão funcionar como experts ou especialistas neutros, que são
profissionais requisitados pela equipe e pelas partes, no andamento do
processo das Práticas Colaborativas, para mitigar quaisquer dúvidas
técnicas quanto aos fatos, se o desenrolar destes depender de explicações específicas de algum ofício ou profissão.
Essa percepção não é a das melhores quando se tem demonstrado
que a relação médico-paciente não é uma relação entre um fornecedor
de saúde e um consumidor dela, mas sim uma relação puramente humana com extensão familiar e que deve ser tratada como tal, inclusive
na gestão dos conflitos a ela pertinentes.

É importante, por isso, falar da inclusão do médico na equipe
interdisciplinar não somente como um expert, mas também como um
profissional colaborativo capacitado. Tratar sobre isso é importante
para justificar a necessidade de individualização das Práticas Colaborativas no Direito Médico e voltar a atenção para a inserção desse método
dentro do ambiente hospitalar.

Esse novo enfoque para as Práticas Colaborativas no Direito Médico
inseridas em ambiente hospitalar deve começar a partir de um trabalho
a ser desempenhado por uma rede integrada, ocorrendo a formação de
uma nova equipe colaborativa, com novas categorias de profissionais
e com abordagens especiais.
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Nessa equipe, o médico, assim como o advogado, deve ser profissional imprescindível, iniciador do método. Ambos devem atuar
conjuntamente, sendo o médico responsável por entender as queixas
dos pacientes e outros médicos – partes do conflito –, através da identificação dos Campos do Conflito, de Londres30, e o advogado deve
voltar a sua atenção para o assessoramento jurídico com base na lei,
sem engessamento.

O médico colaborativo deverá ser imparcial e, segundo Lopes31,
também estabelecerá uma interação com o paciente, não importando
a sua classe, cor ou credo. Lopes32 ainda completa que esse profissional
precisa estar pronto para enfrentar as adversidades, quando o paciente
contesta, entendendo que o mesmo está exercendo seu direito. Por isso
é importante a presença do advogado colaborativo atuando em uma
liderança compartilhada33.

Na atuação do médico como profissional colaborativo é necessário:
(i) desarmar o paciente quando ele se encontrar agressivo, cansado, com
medo ou simplesmente desacreditado por já ter procurado diversos
profissionais que não souberam ouvi-lo e respeitá-lo34; bem como (ii)
desarmar o médico-parte35 quando ele se encontrar agressivo, arredio,
com medo ou desacreditado, nesse caso, por já não saber o que fazer
para que o paciente possa entender as suas explicações acerca das
possibilidades previstas na literatura médica em torno do caso gerador
do conflito, por exemplo.
Sob esse novo olhar, excluindo a possibilidade de ingresso no
trabalho da equipe como especialista neutro ou profissional da saúde
mental, o médico como profissional colaborativo desempenhará um
trabalho de assessoramento aos pacientes e médicos-parte, tomando
por base a ética médica e os aspectos humanos da relação como parâmetros balizadores. O médico colaborativo terá um papel importante

30. LONDRES, 1999, p. 8.

31. LOPES, 2012.

32. LOPES, 2012.

33. Liderança não quer dizer comando ou hierarquia. Significa que médicos e advogados colaborativos serão os profissionais responsáveis por prestarem o primeiro
atendimento às partes nas Práticas Colaborativas.

34. LOPES, 2012.

35. Médico que atuará apenas como parte nas Práticas Colaborativas.
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na identificação dos valores, crenças e interesses de seus clientes. Ele
auxiliará as partes a compreenderem o conflito e a buscarem, juntos,
uma solução viável e benéfica a todos.

3.3. Um novo olhar para o trabalho em equipe

A nova conceituação, tratada no tópico anterior, começa por uma
espécie de despadronização da equipe interdisciplinar, em que mais
profissionais sejam capacitados para atuar em novas categorias dentro
das práticas colaborativas. A possibilidade de adequação poderá ser
resumidamente visualizada no seguinte quadro comparativo:
EQUIPE INTERDISCIPLINAR
NAS PRÁTICAS COLABORATIVAS
NO DIREITO MÉDICO
(Ambiente hospitalar)

EQUIPE INTERDISCIPLINAR
NAS PRÁTICAS COLABORATIVAS
NO DIREITO CIVIL

Advogados e Médicos (o médico como Advogados: atuam conjuntamente,
profissional colaborativo capacitado): desde a primeira reunião com os seus
atuam conjuntamente, desde a pri- clientes.
meira sessão com o paciente e o seu
médico.
Profissionais da Saúde Mental: tera- Profissionais da Saúde Mental: terapeutas para tratar as questões emo- peutas para tratar as questões emocionais das partes.
cionais das partes.
Neutro Financeiro: auxilia na melhor Neutro Financeiro: auxilia na melhor
gestão e proteção patrimonial.
gestão e proteção patrimonial.
Neutro Especialista em Cuidados com
a Família do Paciente: terapeuta e/ou
assistente social que auxilia no suporte
aos familiares do paciente.

–

Neutro Especialista em Cuidados com
a Equipe de Saúde: terapeuta ou coach
que cuidará dos demais profissionais de
saúde que foram diretamente afetados
pelo conflito existente na relação de
determinado médico com seu respectivo paciente.

–

A partir dessa nova ideia, é que se torna interessante uma discussão
e análise sobre a atuação mais aprofundada da equipe colaborativa
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no ambiente hospitalar, com o intuito de solucionar impasses havidos entre médicos (e outros profissionais de saúde) e pacientes (e
sua rede de pertinência e abrangência), incluindo o médico como um
profissional colaborativo capacitado inciador das Práticas juntamente
com o advogado.

Cabe dizer que o trabalho em equipe voltado para a atenção à
saúde do paciente e de sua família já vinha sendo implementado no
ambiente hospitalar, nas décadas de 60 e 70, com a medicina preventiva,
comunitária e integral36. Mas, somente a partir de 1990 esse trabalho
ganhou maior importância e se expandiu com a formação de uma equipe
interprofissional que atua no sistema de saúde, indo além da relação
do paciente e sua família com a figura do médico apenas.37

Esse trabalho é considerado atualmente como uma espécie de
prática colaborativa, e é realizado por uma equipe interdisciplinar que
cuida do melhor acesso para a atenção primária à saúde do paciente,
de sua família e da comunidade, conforme explicam Peduzzi e Agreli38:

Desde os anos 2000, o trabalho em equipe vem sendo tratado
de forma associada à prática colaborativa, visto que não bastam
equipes integradas e efetivas para melhorar o acesso e a qualidade
da atenção à saúde – é preciso que equipes de um mesmo serviço
colaborem entre si e que profissionais e equipes de um serviço
colaborem com profissionais e equipes de outros serviços e outros
setores na lógica de redes.

O trabalho em equipe interprofissional39 é definido como “aquele
que envolve diferentes profissionais, não apenas da saúde, que juntos
compartilham o senso de pertencimento à equipe e trabalham juntos
de maneira integrada e interdependente para atender às necessidades
de saúde”.40
36. De acordo com a leitura de PEDUZZI e AGRELI (2018), pode-se entender que Medicina preventiva, comunitária e integral é aquela voltada à prevenção de doenças
com atuação generalista dentro do meio familiar e comunitário, com o objetivo de
estreitar a relação entre médicos e pacientes para alcançar melhores resultados no
exercício do dever de cuidado.

37. PEDUZZI e AGRELI, 2018, p. 1526.

38. Ibid., p. 1526.

39. Equipe Interprofissional = Equipe Interdisciplinar.

40. INSTITUTE OF MEDICINE, 2015; REEVES et al., 2010 apud PEDUZZI e AGRELI,
2018, p. 1526.
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Para que se designem como uma equipe colaborativa em atenção
ao Direito Médico no âmbito hospitalar, os profissionais devem (i)
conhecer o trabalho um do outro, a fim de valorizá-lo; (ii) desempenhar sempre o trabalho conjunto, baseando-se no respeito mútuo e
na confiança; (iii) conhecer o perfil, os interesses e as necessidades
sobre a saúde dos pacientes, seus familiares e comunidade; (iv) definir objetivos comuns e planejar ações de cuidados à saúde em rede
– paciente e família.
Com isso, pode-se afirmar que “o trabalho em equipe interprofissional envolve elementos do contexto social, político e econômico”41.

Ao traduzirem a colaboração dentro do trabalho da equipe interprofissional, Peduzzi e Agreli tratam como colaboração “as situações
em que profissionais de diferentes áreas querem trabalhar juntos para
prover a melhor atenção à saúde dos usuários, mas que ao mesmo
tempo reconhecem que têm seus próprios interesses e querem reter
algum grau de autonomia”42.
Peduzzi e Agreli43 acreditam que:

Ao invés de reforçar a expectativa de autonomia e independência
plena de cada profissão, na prática colaborativa os profissionais
buscam reduzir a competição e substituir o desequilíbrio nas
relações de poder no cuidado em saúde por relações de parceria
interprofissional e responsabilidade coletiva.

Ressalta-se que a prática colaborativa interprofissional voltada
ao ambiente hospitalar não se limita à atuação dos profissionais da
equipe nem às relações entre eles. É imprescindível a participação dos
pacientes, da família e da comunidade neste trabalho de colaboração,
devendo ser considerados os seus diferentes pontos-de-vista, as suas
perspectivas, com o objetivo único de cuidar com as pessoas e não de
cuidar para as pessoas. Ou seja, a atenção da prática colaborativa deve
estar centrada na relação com o paciente, a fim de que sejam atendidas
as necessidades de saúde dele, melhorando, assim, a qualidade dos
cuidados e a comunicação entre os pacientes, familiares, comunidade
41. FOX e REEVES, 2015 apud PEDUZZI e AGRELI, 2018, p. 1526.

42. D’AMOUR et al., 2008 apud PEDUZZI e AGRELI, 2018, p. 1528.

43. D’AMOUR et al., 2008; e KHALILI et al., 2014 apud PEDUZZI e AGRELI, 2018, p.
1528.
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e os profissionais, gerando relações de respeito, atenção e confiança
dentro dos sistemas de saúde.
O bom desenvolvimento do trabalho em equipe e da colaboração
interprofissional possui quatro elementos conceituais comuns44:

I.		 Interação e comunicação entre membros da equipe:
âmbito da comunicação e interação social entre os membros
da equipe como condição sine qua non para trabalho em
equipe e colaboração; capacidade de envolvimento de todos
os membros da equipe no processo de tomada de decisão;
e percepção de um ambiente de apoio confiável, não hostil
e não ameaçador, que permite expressar desacordos e diferenças.
II.		Objetivos comuns em torno dos quais o trabalho coletivo
é organizado: construção compartilhada dos objetivos da
equipe e percepção do comprometimento de si próprio e
dos demais com os objetivos traçados e compartilhados, em
torno dos quais se organiza o trabalho coletivo.

III.		Responsabilidade compartilhada pela orientação do
trabalho para excelência: compromisso e responsabilidade dos profissionais e da equipe para desenvolvimento
do trabalho com qualidade, o que requer reflexividade – o
envolvimento em refletir sobre si mesmo, os processos e a
atuação de cada um e da equipe. Isso é fundamental para
assegurar as mudanças que vão sendo necessárias no trabalho da equipe.

IV.		Promoção da inovação no trabalho: refere-se ao apoio
prático para as tentativas de os membros da equipe introduzirem novas formas de apreender e responder às
necessidades de saúde dos usuários, famílias e comunidade
nos territórios. Apoio à inovação pode ser considerado um
indicador de colaboração interprofissional, pois envolve
novos arranjos das responsabilidades entre profissionais e
instituições. (Grifei)

Na equipe “as profissões aprendem conjuntamente sobre o trabalho
coletivo e as especificidades de cada área profissional, orientadas para
44. AGRELI et al., 2017 apud PEDUZZI e AGRELI, 2018, p. 1528-1529.
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o trabalho colaborativo em equipe interprofissional para assegurar a
qualidade da atenção à saúde”45, chegando-se à conclusão de que:

Dentro da interprofissionalidade existe um meio propício para um
cenário de práticas colaborativas, onde profissionais decidem e
fazem juntos em prol de pacientes, havendo um processo de conversas e trocas, em que cada um tenha voz e vez no conjunto e que
possa, através de um tempo para reflexões individuais, encontrar
significados comuns e soluções para mudanças.

O trabalho em equipe interprofissional colaborativa tem alcançado
ótimos resultados, isso porque cada profissional contribui com o seu
conhecimento para que todos cheguem juntos a um mesmo propósito:
encontrar soluções que satisfaçam o paciente e todas as pessoas e/ou
grupos que estão interligados a ele.
Para Wegner46,

[...] verifica-se que a maioria dos erros e falhas na saúde estão
relacionadas ao processo de comunicação e trabalho em equipe,
sendo necessário fortalecer esses importantes pilares do cuidado,
e pensar no sensibilizar os profissionais para novos arranjos na
equipe e estimular a capacidade de analisar o seu trabalho, o que
pode provocar uma mudança na cultura de segurança do paciente.

Na interdisciplinaridade há o trabalho uniforme e colaborativo de
toda a equipe, sem hierarquia, mas com valorização de cada profissional
que a compõe. A interdisciplinaridade na Prática Colaborativa em Direito Médico, inserida nos hospitais, então, carrega consigo a cooperação,
a isonomia e a responsabilidade compartilhada como características
basilares da atuação da equipe interprofissional, que prima pela melhor
qualidade de vida dos pacientes.
Essa é a verdadeira intenção da prática colaborativa no ambiente
hospitalar: a fusão de diversas experiências profissionais para propiciar,
através do diálogo e da escuta empática, a devida atenção aos pacientes,
familiares, acompanhantes, cuidadores, responsáveis, enfim, a toda a
comunidade que integra a rede de cuidados à saúde.
45. CATÃO, CRONEMBERGER e CAPPANARI, 2014; e REEVES, 2016 apud LAVÔR et al.,
2019, p. 12.

46. WEGNER, 2016 apud LAVÔR et al., 2019, p. 13.
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Neste sentido47,

[...] os profissionais necessitam conhecer suas próprias forças
e saber usá-las produtivamente. Precisam ter automotivação e
atitudes positivas frente às incertezas, saber lidar com situações
de estresses e reveses sem perder o autocontrole, desenvolvendo
empatia para perceber o que as pessoas sentem, saber ouvir e
buscar compreender o ponto de vista do outro, ter habilidade no
trato social e no relacionamento interpessoal, e necessitam ser
emocionalmente inteligentes para gerenciar emoções.

Em complemento, afirma-se48 que:

[...] a chave para a operacionalização do processo interprofissional
está na cooperação entre profissionais, pelo qual os atores conhecem um ao outro, profissionalmente, com o entendimento de que
essa cooperação se dá com base no compartilhamento de saberes
das diferentes profissões. [...] Assim, a integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem
a amplitude do ser humano.

A Prática Colaborativa em Direito Médico inserida em ambiente
hospitalar, portanto, significa desempenhar um trabalho coletivo com
a colaboração e integração da equipe interprofissional para definir o
melhor na perspectiva do paciente e também de seu médico.
Nas palavras de Lavôr et al.49,

[...] um trabalho configurado em equipe traz efeitos positivos, tais
como a ajuda, colaboração, recuperação mais rápida dos pacientes
e melhores resultados, e quando isso não acontece os riscos são
eminentes, por exemplo eventos adversos, lesões por pressão, infecções relacionadas a assistência à saúde, cuidado fragmentado,
onde falta pedir ajuda.

Por fim, Peduzzi e Agreli ressaltam “a importância da prática profissional colaborativa interprofissional em colaboração com usuários,
família e comunidade, o que requer garantir condições para efetiva
participação destes”50.
47. ARAÚJO et al., 2012 apud LAVÔR et al., 2019, p. 24.

48. LAVÔR et al., 2019, p. 24.

49. LAVÔR et al., 2019, p.20.

50. PEDUZZI e AGRELI, 2018, p. 1531.
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Visto isso, pode-se afirmar que, nas Práticas Colaborativas utilizadas como método de solução extrajudicial de conflitos dentro do
ambiente hospitalar, o trabalho da equipe interprofissional de saúde se
baseia na colaboração através da melhor comunicação, estabelecendo
diálogos necessários para o ato de cuidar dos pacientes, da sua família
e da comunidade.

4. C ONCLUSÃO
No desenrolar deste artigo, buscou-se estabelecer um novo olhar
para o trabalho das Práticas Colaborativas dentro do Direito Médico
com a sua inserção em ambiente hospitalar e a atuação de médicos
como profissionais capacitados a integrarem a equipe interdisciplinar.

De início foi feita uma definição e apresentação geral sobre as
Práticas Colaborativas, um método interdisciplinar que proporciona
significativa mudança paradigmática na Justiça. Com isso passou-se à
análise da pertinência das Práticas Colaborativas voltadas ao Direito
Médico, que hoje são feitas considerando esse ramo uma espécie do
gênero Direito Civil.

Percebeu-se, a partir daí, que o Direito Médico não deve seguir
atrelado ao Direito Civil nas Práticas Colaborativas, porque ele trata
de relações que não são puramente civis e contratuais, também são
técnicas, humanas e se estendem ao meio familiar, visto que médicos
são considerados pelos pacientes como um membros da família.
Em razão disso, se objetiva a individualização do Direito Médico
com inserção das Práticas Colaborativas em ambiente hospitalar,
despadronizando e estabelecendo uma nova equipe interdisciplinar,
tomando como base a equipe interprofissional de atenção primária ao
paciente já implantada em alguns centros de saúde do país.

Essa inovação parte da capacitação do médico como um profissional
colaborativo, que atuará juntamente com o advogado, dando início ao
método, agindo de maneira que assessore paciente e médico-parte,
com base nos padrões da ética médica, para que, juntos, possam buscar
uma solução com benefícios mútuos, de forma criativa e empoderada,
para o conflito.

Por isso é que se torna indispensável a análise do conflito com uma
abordagem voltada para a (res)significação do humanismo na rede
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integrada. Concluindo que, através dos Campos de Conflitos, é preciso
haver entendimento mútuo; percepção das dificuldades do médico e das
necessidades do paciente, as quais são chamadas “queixas”; e mudança
de postura quanto à comunicação entre esses indivíduos.
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CAPÍTULO XI

Práticas colaborativas em direito
médico: meio adequado de solução
dos conflitos nas relações
médico-paciente
COLLABORATIVE PRACTICES IN MEDICAL LAW: AN ADEQUATE METHOD
TO SOLVE CONFLICTS IN DOCTOR-PATIENT RELATIONS

Grasiela de Souza Thomsen Giorgi*
Lizandra Colossi Oliveira**

All living creatures experience conflict in some form and to some
degree their existence. The history of man is a history of conflict, and
an examination of history will reveal that man has developed many
approaches to conflict management1.
Todas as criaturas vivas vivenciam o conflito de alguma forma e, em
algum grau, na sua existência. A história do homem é uma história
do conflito, e um exame dos fatos passados revelará que o homem
desenvolveu muitas abordagens para o administrar.24
(*) Advogada Colaborativa, Mestre em Direito pela UFRGS, membro da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB/RS e membro da Comissão de
Ética do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas do IBPC;

(**) Advogada Consensual e Colaborativa, Designer de Soluções, Membro da Comissão
Cível e Empresarial do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, Membro da
Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFAM-BA, Presidente da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas da OAB/Subseção Lauro de Freitas-BA,
1.

2.

ABNEY, Sherrie. Civil Collaborative Law: the road less travelled. Trafford Publishing: USA, 2011, p. 1.
ABNEY, 2011, p. 1, tradução nossa.

234

Grasiela de Souza Thomsen Giorgi e Lizandra Colossi Oliveira

SUMÁRIO:1. Introdução; 2. O que são as práticas colaborativas? Contextualização histórica, e desenvolvimento no mundo; 2.1. Origem da advocacia
colaborativa e das práticas colaborativas.; 2.2. Contextualização histórica dos
métodos autocompositivos de solução de conflitos no brasil; 2.3. Surgimento
das práticas colaborativas no brasil; 2.4. Definição das práticas colaborativas;
3. Como seria a interface entre as práticas colaborativas, e o direito médico?
Problemáticas que ensejam a aproximação: a delicadeza da situação, a exposição do médico, a insatisfação do paciente; 4. O erro médico: tratamento do
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finais; 6. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objeto o cotejo das Práticas Colaborativas,
como pensadas inicialmente por Stuart Webb, e hoje difundidas em
todo o mundo, ao Direito Médico, abordando sua pertinência, e, mais
do que isso, sua adequação aos possíveis conflitos nascidos da relação
médico-paciente.

2. O
 QUE SÃO AS PRÁTICAS COLABORATIVAS?
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA,
E DESENVOLVIMENTO NO MUNDO

Este capítulo trata da origem da advocacia colaborativa, que nasceu
nos EUA, chegou ao Brasil em 2011, logo após a promulgação da Resolução CNJ 125/2010, bem como a definição das práticas colaborativas.

2.1. O
 rigem da advocacia colaborativa
e das práticas colaborativas

A advocacia colaborativa foi, inicialmente, idealizada no final da
década de 80 e no início da década de 90, em Minneapolis, Minnesota,
nos Estados Unidos, por um advogado que atuava no campo do direito
de família, Stuart Webb, que não via mais sentido no tradicional processo litigioso, diante das infindáveis batalhas judiciais enfrentadas por
famílias, que litigavam de forma destrutiva, sem respaldo emocional
e, principalmente, ocasionando graves danos aos filhos. Webb decidiu
que realizaria apenas acordos em seus casos de família, trabalhando no
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outro lado com um grande colega advogado que também era inclinado
à realização de acordos3.

Essa decisão de não ir aos Tribunais foi como uma faísca para o
desenvolvimento do direito colaborativo. Cada vez mais começaram
a surgir advogados que se tornaram insatisfeitos com o processo adversarial e passaram a atuar promovendo a autocomposição em seus
escritórios, longe dos Tribunais4.

Em 1992, na Califórnia, também nos Estados Unidos, um grupo
de psicólogos, destacando-se Peggy Thompson e Rodney Nurse, verificaram que havia formas melhores para os casais em processo de
divórcio resolverem seus conflitos e juntaram outros profissionais de
saúde mental e um advogado para desenvolverem um modelo mais
humanizado de advocacia. Em meados da década de 1990, Nancy Ross,
uma assistente social, trouxe sua experiência de trabalho com famílias
e se juntou ao grupo, desenvolvendo uma abordagem em equipe para
famílias em conflito5. Ao ser formada a equipe colaborativa, incluindo
não só advogados, a advocacia colaborativa se transforma em práticas
colaborativas.
Embora o direito colaborativo tenha seu nascimento na área de
direito de família, em virtude da experiência exitosa, logo passou também a ser utilizado por outras áreas, dentre elas a civil e a empresarial.
Nos Estados Unidos, esse método não adversarial já é utilizado para
tratamento de conflitos envolvendo erro médico, conforme a narrativa
de Sherrie Abney, no Capítulo VIII, de sua obra CIVIL COLLABORATIVE
LAW: the road les traveled, de que abaixo extraímos trecho e apresentamos sua livre tradução:

Quando o Direito colaborativo começou a expandir-se para disputas
envolvendo outras áreas do direito, muitos profissionais colaborativos da área de família começaram a considerar como eles poderiam
participar de outros tipos de casos cíveis.

3.

CAMERON, Nancy J. Praticas Colaborativas: aprofundando o diálogo. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, 2019, p. 22.

5.

CAMERON, 2019, p. 32.

4.

CAMERON, 2019, p. 23.
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Alguns advogados colaborativos de família acreditavam que eles
seriam capazes de convencer as partes em disputas em outras áreas
do direito a aceitar a equipe da família.

Esses advogados argumentaram que os profissionais de saúde
mental (MHPs – Mental Health Professionals) são necessários nos
inventários, nos erros médicos e nas dissoluções de parcerias
para ajudar as partes a se comunicar adequadamente, lidar com
os problemas e preservar os relacionamentos. Não há dúvida de
que algumas partes e disputas em casos cíveis se beneficiariam
da assistência dos MHPs, mas muitos casos simplesmente não
precisam desses serviços6.

Nos Estados Unidos, os protocolos das práticas colaborativas para
advogados colaborativos são estabelecidos por dois órgãos distintos,
sendo eles, a Academia Internacional de Profissionais Colaborativos – IACP, trata da área de família e empresas familiares e o Global
Collaborative Law Council – GCLC, que trata da área civil e empresarial.

2.2. C
 ontextualização histórica dos métodos
autocompositivos de solução de conflitos no Brasil

Importante lembrar que a busca de soluções pacíficas de conflitos
já estava prevista no preâmbulo da nossa Constituição Federal, desde
sua promulgação em 1988. Contudo o princípio constitucional do acesso à Justiça, insculpido no seu artigo 5º, inciso XXXV, de que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”
gerou a falsa crença nos cidadãos brasileiros de que apenas uma sentença transitada em julgado poderia ser o caminho para a resolução
de um conflito10.

Como consequência, o número de demandas judiciais aumentou de
forma significativa, conforme podemos extrair dos dados do Conselho
Nacional de Justiça7, o Poder Judiciário finalizou o ano de 2019 com

6.
7.

ABNEY, 2011, Posições do Kindle de 3984 a 4221.

Conselho Nacional de Justiça. Órgão voltado à reformulação de quadros e meios
no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. JUSBRASIL. CNJ, Salvador, [s.d.]. Disponível em https://cnj.
jusbrasil.com.br/ Acesso em 21 nov 2020.
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77,1 milhões de processos em tramitação8. A População do Brasil, hoje,
é 212. 325.572 habitantes, conforme o IBGE9, o que gera a média de
0,36 processos para cada brasileiro.

Na última década, o Brasil vem vivendo grandes transformações
no acesso à Justiça e nas resoluções de conflitos. A Resolução nº 125
de 29/11/2010, do Conselho Nacional de Justiça, definiu uma Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses
no âmbito do Poder Judiciário e propôs uma nova cultura, apresentando
alternativas pacíficas para a gestão de controvérsias, não sendo o Poder
Judiciário a única alternativa14. Essa Resolução previu expressamente,
no Preâmbulo, em suas considerações, não só a conciliação e a mediação,
mas também outros métodos consensuais para a solução de conflitos10.

8.
9.

BUHATEM, Marcelo. Se não mudarem as regras atuais, em dez anos, a Justiça brasileira explode. Correio da Manha, Rio de Janeiro, 8 de Setembro de 2.020. Entrevista concedida ao Correio da Manhã em 08/09/2.020 pelo Presidente da Associação
Nacional dos Desembargadores (Andes).

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto cuja missão é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, e ao exercício
da cidadania.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Missão Institucional, Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em https://www.ibge.gov.br/institucional/o-ibge.html Acesso em 21 nov 2020.

10. CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica
acesso à ordem jurídica justa;
CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que
ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito
nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também
os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação;
CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos,
para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a
boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento
da Justiça;
CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros
métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a
criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais
especializados na matéria;
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Resolução nº125, de 29 de novembro
de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível
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É justamente nesta seara que contemplamos as práticas colaborativas
como um destes métodos consensuais.

Posteriormente, ocorreu a publicação do novo Código de Processo
Civil, a Lei nº 13.105, de 26/03/15 e em uns meses, logo em seguida,
foi promulgada a Lei de Mediação, Lei nº 13.140, de 26/06/2015, cujos
dispositivos regulamentam e introduzem legalmente a mediação como
uma possibilidade real e efetiva de resolução de conflitos.

Ainda que as práticas colaborativas não estejam expressamente
citadas nessas normas, vale ressaltar que na mesma esteira das considerações da Resolução 125, o Código de Processo Civil de 2015, também
contemplou em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que o Estado promoverá,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e no parágrafo 3º desse mesmo artigo também propiciou abertura para outros
métodos além da mediação e da conciliação, devendo ser estimulados
por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério
Público, inclusive no curso do processo judicial. Verifica-se que as práticas colaborativas podem perfeitamente se enquadrar dentro destes
preceitos legais11.
A Advocacia Colaborativa é reconhecida expressamente em 2016
através dos Enunciados 31 e 55 da I Jornada de “Prevenção e Solução
Extrajudicial de Litígios” do Conselho da Justiça Federal – Centro de
Estudos Judiciários 201612. Embora se trate de um reconhecimento
em https://atos.cnj.jus.br/files/compilado160204202007225f1862fcc81a3.pdf .
Acesso em: 19 nov. 2020.

11. CPC/15 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

12. Enunciado 31: É recomendável a existência de uma advocacia pública colaborativa
entre os entes da federação e seus respectivos órgãos públicos, nos casos em que
haja interesses públicos conflitantes/divergentes. Nessas hipóteses, União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão celebrar pacto de não propositura de
demanda judicial e de solicitação de suspensão das que estiverem propostas com
estes, integrando o polo passivo da demanda, para que sejam submetidos à oportunidade de diálogo produtivo e consenso sem interferência jurisdicional.
Enunciado 55: O Poder Judiciário e a sociedade civil deverão fomentar a adoção
da advocacia colaborativa como prática pública de resolução de conflitos na área
do direito de família, de modo a que os advogados das partes busquem sempre a
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expresso nas áreas da administração pública e na área de família, nada
obsta que as práticas colaborativas também sejam um método válido e
aplicável na esfera do Direito Médico.

Várias instituições foram se adequando a esse cenário ao adotar
novas formas de resolução de conflitos, como podemos verificar através do Código de Ética e Disciplina da OAB, que entrou em vigor em
1º/09/2016, que estabelece no inciso VI, do seu artigo 2º, que é dever
do advogado “estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação
entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de
litígios”; Com isso está se buscando que o advogado, que é indispensável
à administração da Justiça, defenda a paz social, evitando aventuras
desnecessárias em um processo litigioso e judicial.

Trata-se de uma mudança paradigmática profunda, pois a educação jurídica tradicional foi estruturada para promover e encorajar um
perfil adversarial, competitivo e dogmático13; porém, hoje, os currículos
jurídicos das universidades de todo país têm se adequado a essa nova
realidade ao incluírem a conciliação, a mediação e arbitragem como
disciplinas obrigatórias, de acordo com a resolução CNE/CES 5/18,
oriunda do parecer 635/18, homologado 1.351/18. Nesta mesma
esteira, as práticas colaborativas também estão sendo incluídas, no
mínimo, como cadeira opcional14.
atuação conjunta voltada para encontrar um ajuste viável, criativo e que beneficie
a todos os envolvidos.
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – CJF. Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal. Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. Disponível em
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2016/09/Enunciados_I_Jornada.pdf.
Acesso em: 19 nov 2020.

13. FÜRST, Olívia. Práticas Colaborativas: novos paradigmas do direito, LinkdIn, São Paulo, .2019. Disponível em https://www.linkedin.com/
pulse/pr%25C3%25A1ticas-colaborativas-novos-paradigmas-do-direito-olivia-f%25C3%25BCrst/?trackingld=azxkkXe8TEyoQ9IIX%2ºBZdA%3D%3D
Acesso em 18 nov 2020.

14. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR – ABMES.
Resolução CNE/CES Nº5, de 17 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências.
Disponível em https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2649#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3º%20CNE%2FCES%20n%C2%BA%205%2C%20DE%2017%20
DE%20DEZEMBRO%20DE%202018&text=Institui%20as%20Diretrizes%20
Curriculares%20Nacionais,Revoga%3A%20N%C3%A3º%20revoga%20nenhuma%20Legisla%C3%A7%C3%A3º. Acesso em: 19 nov. 2020.
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2.3. Surgimento das Práticas Colaborativas no Brasil
Logo após o estabelecimento da nova política de tratamento de
Conflitos pelo CNJ, através da Resolução 125/2010, no início de 2011,
três profissionais de áreas distintas, uma médica, Dra. Tania Almeida,
e duas advogadas, Dras. Fernanda Paiva e Flávia Soeiro, foram aos
EUA para uma capacitação nestas práticas. Retornando ao Brasil,
entusiasmadas, fundaram em agosto de 2011 um grupo de estudos.
Logo surgiu outra iniciativa em São Paulo, capitaneada pelo Dr. Adolfo Braga Neto, e os grupos passaram a interagir e a desenvolver um
trabalho cadenciado.

As Práticas Colaborativas tornaram-se mais conhecidas após a
Advogada Colaborativa responsável pelo projeto, Dra. Olívia Fürst,
juntamente com os Coordenadores, Dr. Adolfo Braga Neto, Advogado
Colaborativo, e a Dra. Tania Almeida, psiquiatra e mediadora, apresentarem o projeto sobre as Práticas Colaborativas no Direito de Família. Esse
projeto recebeu o Prêmio Innovare – Edição X, em 2013, na categoria
advocacia, sendo reconhecido como melhor prática jurídica15.
Nesse mesmo ano foi criado o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas – IBPC e se deu início às capacitações de profissionais das
áreas jurídica, de saúde e de finanças para utilizarem o novo método
não adversarial de resolução de conflitos. A 1ª Capacitação Nacional em
Práticas Colaborativas formou mais de 150 profissionais colaborativos16.

Atualmente já foram realizadas vinte capacitações pelo IBPC e em
dezembro de 2020 será realizada a 21ª edição. Atualmente há mais de
1.500 profissionais capacitados em práticas colaborativas.
15. O Instituto Innovare é uma Associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
principais e permanentes a identificação, premiação e divulgação de práticas do
Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de advogados que
estejam contribuindo para a modernização, a democratização do acesso, a efetividade e a racionalização do Sistema Judicial Brasileiro.
INSTITUTO INNOVARE. Sobre o Instituto, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em https://www.premioinnovare.com.br/sobre Acesso em 21 nov 2020.

16. O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas é uma instituição voltada à capacitação de profissionais colaborativos e à divulgação destes, bem como a eventos e
cursos na área.
INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS. SOBRE O INSTITUTO,
Rio de Janeiro, 2020a. Disponível em https://ibpc.praticascolaborativas.com.br/.
Acesso em 21 nov 2020.
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Nas seccionais da OAB dos estados-membros foram criadas as
Comissões Especiais de Práticas Colaborativas nos estados do RJ, SP,
PR, MG, BA, e, em 11/09/2020, foi criada nacionalmente a Comissão
Especial Nacional de Práticas Colaborativas.
Nesta mesma data também foram aprovado pela Diretoria do
IBPC os Padrões de Conduta e Ética dos Profissionais Colaborativos,
com o objetivo de promover os elementos essenciais das práticas colaborativas e de estabelecer princípios e requisitos fundamentais ao
desenvolvimento de práticas consistentes, de atender um conjunto de
expectativas comuns tanto dos profissionais quanto dos clientes, de
estabelecer um alto nível de integridade, oferecer orientações, ajudar os
profissionais a enfrentar dilemas e auxiliar no exercício discricionário
dos profissionais colaborativos.

Até serem criados os Padrões Éticos dos Profissionais Colaborativos
pelo IBPC, importamos como referência e guia os standarts do IACP e/
ou do GCLC. Ao longo dos anos, constatou-se a necessidade de adaptar
esses padrões originários dos Estados Unidos à realidade brasileira.
Importante esclarecer que o IBPC não é um órgão regulador, mas
norteador e educador. Apenas o respectivo conselho de classe a que
pertence o profissional colaborativo poderá determinar se esse profissional deve sofrer sanções, legais ou disciplinares.

2.4. Definição de práticas colaborativas

Conforme a definição estabelecida nos Padrões Éticos do Instituto
Brasileiro de Práticas Colaborativas – IBPC, as Práticas Colaborativas
consistem em um processo estruturado e voluntário, com enfoque não
adversarial e interdisciplinar na gestão de conflitos, no qual as partes e
os profissionais assinam um Termo de Participação se comprometendo
a negociar de boa-fé, levando em consideração os interesses de todos,
sem recorrer a um tribunal ou terceiro que imponha uma decisão, e, no
caso de não chegarem a um acordo ou decidirem encerrar a negociação,
os profissionais devem finalizar sua prestação de serviços, ficando
impedidos de atuar judicialmente de forma adversarial no caso objeto
do processo colaborativo.
Todos os participantes devem ser transparentes quanto às informações relevantes, podendo contratar especialistas neutros para obter
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assistência na resolução de problemas. O procedimento permite o uso
de outros métodos consensuais, como a mediação, para facilitar a comunicação e identificar os interesses a serem negociados17.

Há uma sistematização estruturada que segue um rito. Mesmo
não sendo judicializado, todas as reuniões realizadas são registradas
em atas e os documentos apresentados vão sendo autuados. Todos os
documentos que são produzidos a partir da instauração do procedimento pelos participantes envolvidos são confidenciais e não podem
ser compartilhados. Inclusive, na hipótese de não haver acordo final e
o caso for ser discutido no Judiciário, a documentação não poderá ser
protocolada nos autos de um processo judicial.
A autonomia da vontade é um princípio fundamental a ser respeitado, destacando-se a relevância do consentimento informado, a fim
de que os participantes estejam conscientes em relação à escolha das
práticas colaborativas como um caminho para solução da controvérsia
em tela.
O método ora apresentado possui amparo no Código de Ética e
Disciplina da Advocacia, no inciso VIII do artigo 2º, quando se resgata
a missão precípua do advogado, que é a de resolver conflitos, e que tal
resolução pode se dar através de outros meios autocompositivos fora
Judiciário e de forma não adversarial.

O advogado possui um papel central pois é a sua participação que
define a prática como colaborativa. Ele deve identificar junto com o
seu cliente qual é o melhor método de solução para a controvérsia
apresentada e auxiliar na busca de soluções criativas que possam gerar
benefício mútuo ao contrário do ganha-perde. Mister se faz que cada
parte envolvida tenha o seu próprio advogado colaborativo, que tenha
conhecimentos e capacitação em mediação, CNV – Comunicação Não
Violenta – e domine a atuação através dos métodos não adversariais.
Outros profissionais, conforme a natureza do caso e a necessidade
do design poderão integrar a equipe colaborativa, sendo eles: Profissional de Saúde Mental Colaborativo, Profissional de Finanças Colaborativo,
Especialista Neutro.
17. INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS. PADRÕES ÉTICOS E REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROFISSIONAIS COLABORATIVOS, Rio de Janeiro,
2020b. Disponível em https://ibpc.praticascolaborativas.com.br/. Acesso em 21
nov 2020.
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Esses profissionais devem assinar um Termo de Participação
juntamente com as partes que estiverem envolvidas com o objetivo de
colocar fim na situação conflituosa. A razão que tenha originado o conflito pode ser antagônica, mas o interesse mútuo deve ser o de acabar
com a divergência pela autocomposição colaborativa.

O Termo de Participação deve conter obrigatoriamente pelo menos
três cláusulas que caracterizam a essência das práticas colaborativas:
1) que os participantes se comprometam a negociar com transparência, boa-fé e espirito de colaboração, revelando todas as informações
relativas ao objeto da negociação, sob pena de encerramento do procedimento colaborativo em caso de descumprimento; 2) uma cláusula de
não litigância, impedindo que qualquer um dos participantes recorra
ao Judiciário, adversarialmente, enquanto durar a negociação, e 3)
uma cláusula de retirada da equipe, que é a previsão de renúncia dos
profissionais signatários ao seu mandato ou interrupção da prestação
de serviços caso não seja alcançado um acordo, vedando a participação
destes profissionais em qualquer processo judicial e/ou arbitral que
envolva os mesmos participantes.
Observa-se que, muitas vezes, após a realização do acordo, as partes
podem requerer a sua homologação perante o judiciário, não como
litigantes, mas como requerentes, e o juiz pronunciará sentença nos
termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/15. Nos casos que envolvam
incapazes e nos demais nos quais a intervenção do Ministério Público
seja obrigatória, tal homologação será indispensável.

3. C
 OMO SERIA A INTERFACE ENTRE AS PRÁTICAS
COLABORATIVAS, E O DIREITO MÉDICO?
PROBLEMÁTICAS QUE ENSEJAM A APROXIMAÇÃO:
A DELICADEZA DA SITUAÇÃO, A EXPOSIÇÃO
DO MÉDICO, A INSATISFAÇÃO DO PACIENTE
As queixas da excessiva judicialização da Medicina são encontráveis
em artigos, notícias em jornais, entrevistas e sentidas em números nos
portais de análise de demandas propostas em todo o país. De fato, a
facilitação do acesso ao Judiciário pela criação dos Juizados Especiais
em 1995 permitiu às pessoas o questionamento da conduta médica
independentemente do valor conferido à causa.
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Contudo, as repercussões, sociais e pessoais, da massiva judicialização são sentidas pelo médico, cuja exposição nos tribunais pode
macular a carreira, pelo Judiciário, dado o excesso de demandas, e
pelo próprio paciente que, desejando ser ouvido e atendido em sua
pretensão, acaba submetido a um trâmite moroso e, no mais das vezes,
pouco efetivo para sua demanda.

O juiz, por melhor que seja, não poderá conferir à parte autora uma
experiência de solução do conflito. Explica-se. A sentença não trata o
conflito instaurado entre médico e paciente; no máximo, coloca um
ponto final (sentença de mérito) à discussão, mas isso não significa uma
verdadeira solução. Por ser formal, e imposta por um terceiro que é o
juiz, ela não fecha as feridas de um atendimento médico malsucedido,
de um erro cometido pelo profissional de saúde, de uma humilhação
sofrida pelo paciente – dentre outras inúmeras possibilidades de causas
de pedir das demandas judiciais em Direito Médico.
Em contrapartida, muitas vezes também temos de outro lado o
médico ou qualquer outro profissional da área da saúde que cometeu
o suposto erro médico de forma escusável, decorrente de força maior
ou de fato alheio a sua vontade, inevitável, e que por sua vez também
sente grande sofrimento emocional e quer ser compreendido.

Observa-se que a atividade médica, ao promover a saúde e cuidado
com a vida, envolve riscos. Sob a ótica jurídica, esses bens sensíveis
são direitos fundamentais, quais sejam: a integridade física e mental,
a dignidade da pessoa humana, a saúde e a vida das pessoas.
A resolução de qualquer conflito dessa natureza através das Práticas Colaborativas poderá trazer esclarecimentos que inclusive possam
evitar ou ao menos minimizar os riscos da profissão.

A sentença finaliza a discussão, pois opera na lógica binária
vencedor-vencido, mas não há espaço para o diálogo, para a construção
de possibilidades resolutivas, ou mesmo para um pedido solene de
perdão do médico ao paciente lesado – opções possíveis no tratamento
adequado do conflito pela autocomposição.

Por esses motivos, com o artigo presente, pretende-se demonstrar
como as Práticas Colaborativas são um meio eficiente de solução dos
conflitos nas relações médico-paciente, posto que operam na autocomposição, pelo diálogo, pela superação de entraves emocionas, e
pela construção customizada de soluções para aquele caso específico
que se está a tratar.
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As Práticas Colaborativas são a sofisticação, a humanização e a eficiência em termos de resolução de controvérsias, notadamente quando
há conflitos de natureza tão delicada quanto os que podem advir da
relação médico-paciente.

Aquele que se sente lesado pela conduta de um médico, ou profissional de saúde, quer não só a reparação pecuniária de seu investimento
malsucedido em sua saúde; deseja uma reparação moral, porque sua
honra subjetiva foi atingida – afinal, ele confiou um dos seus maiores bens,
a saúde, ao encargo de outrem, e se sentiu violado, traído e frustrado.
O que se está afirmando aqui é: a lesão objetiva à saúde tem repercussões subjetivas importantes, que não serão resolvidas num processo
judicial, de uma forma geral.

Não há espaço para “cura”, ou tratamento de um conflito dessa
natureza por meio do processo civil, construído que é para servir à
disputa e à instrumentalização de ambas as partes para a arena processual – em outras palavras, um rito que não promove a superação desse
tipo de problema, apenas lhe dá um ponto final, a bem do médico, ou
do paciente, pela lógica binária da disputa judicial: vencedor-vencido.
Isso não cala a “dor” do lesado. Entendida a delicadeza da situação,
passa-se à análise da situação do médico.

A dor do paciente pode levar à exposição do profissional de saúde.
E isso porque, para além da ação cível de obrigação de fazer, cumulada
ou não com indenização por danos materiais e morais, o lesado poderá,
presentes os requisitos, demandar o médico criminalmente, ou mesmo
representá-lo perante o Conselho de Classe. Tais condutas podem ter
repercussões catastróficas na carreira do profissional, até o afastamento
das atividades.

Assim, tem-se que o processo colaborativo é um dos Meios Adequados de Resolução de Controvérsias mais afeito ao conflito das relações
médico-paciente, pois o que se propõe aqui é algo diametralmente oposto
à lógica processual: solucionar o conflito médico-paciente sem lançar
mão de um processo judicial – e isso é possível, como veremos a seguir.
O paciente lesado em seu direito pelo médico ou profissional de
saúde, ao contatar um advogado colaborativo, será esclarecido de
como o método funciona: que não é adversarial – ou seja, sem que se
ocupem as tradicionais posições de autor e réu – e é extrajudicial – o
procedimento é integralmente conduzido fora dos tribunais.
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O advogado colaborativo escutará seu cliente de forma empática,
aplicando princípios da Mediação – procurando entender o interesse
por trás de posição, o que o paciente lesado realmente quer: se é,
apenas, a reparação do quadro de saúde, se uma indenização, se um
pedido solene de desculpas (sim porque, muitas vezes, é só isso que o
paciente quer).

Em contato com o médico, autorizado por procuração com poderes
para tal, o advogado colaborativo pode questionar se o profissional está
disposto a reunir-se no escritório, se já teria um advogado constituído,
se conhece uma metodologia de trabalho consensual como a das Práticas Colaborativas. Caso positivo, o trabalho a oito mãos pode começar.
Talvez aqueles que ali estejam sintam-se desconfortáveis na
presença um do outro – porque há um conflito instalado entre eles.
Racionalmente, eles enxergam as opções jurídicas com clareza, mas
estão ressentidos demais para anuir com qualquer delas: o médico
porque pode sentir-se humilhado, desafiado, desconfiado; o paciente,
talvez traído em sua confiança, decepcionado com o médico, frustrado
com o resultado.

Os sentimentos transcendem o universo jurídico para o campo
psicológico, e, assim, pode ser acrescido a essa Equipe Colaborativa um
Profissional de Saúde Mental Colaborativo, que irá auxiliar as pessoas
nesta travessia da situação de desconforto do conflito para um novo
horizonte de solução, de forma customizada, caso a caso.
Desta forma, tem-se que a busca pelo consenso através do trabalho
das Práticas Colaborativas leva à transformação do conflito, à satisfação
do paciente ofendido, e à recomposição da imagem do médico perante
este, e perante a sociedade como um todo – exatamente o contrário do
que se dá num processo judicial.

4. O
 ERRO MÉDICO: TRATAMENTO DO CONFLITO
POR MEIO DO DISCLOUSURE NAS PRÁTICAS
COLABORATIVAS
Dentre as possíveis causas de conflitos nas relações médico-paciente, a mais emblemática é a do erro médico. E o que o caracterizaria?
O agir culposo, por negligência, imperícia ou imprudência, que lesa
o paciente. Como explica a professora Camila Vasconcelos, precisam
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estar presentes os seguintes requisitos para a responsabilização do
médico18:

Conforme se noticía nos campos médico e jurídico, tem-se verificado no Brasil o aumento substancial de processos nos quais se
discute a responsabilidade de médicos quanto ao dever de indenizar
ou não, ou seja, em que se debate a ocorrência ou não ocorrência
de erro médico a ser reparado. Cumpre observar, sobremodo, que
é devida a reparação, ou melhor, é constatada a responsabilidade
médica que enseja a reparação, somente na presença concomitante
de três pressupostos constitutivos: a conduta, que se observa em
ação ou omissão; o nexo de causalidade, que se configura na ligação
entre a conduta e o possível prejuízo; e o dano, que necessariamente deverá ser efetivo. Deste modo, é preciso a caracterização
da conduta culposa, que, como visto, será imperita – caracterizada
por prática de ato sem o conhecimento devido ou inobservância
de normas técnicas; imprudente – identificada como arriscada,
precipitada, insensata ou imoderada; ou negligente – marcada pela
displicência, indiferença, quando, podendo agir, o sujeito não o faz.

Na lógica processual, quem alega tem que provar; porém, no caso de
erro médico, estar-se-ia diante de uma prova diabólica19, muitas vezes,
para o paciente, visto que a prova está nas mãos do médico, ex adversa
do processo; além disso, o paciente não possui expertise suficiente para
explanar e embasar sua pretensão, e não contará, obviamente, com o
apoio ou a chancela de outro profissional da medicina, de mesmo ramo,
para atestar o erro cometido pelo colega – explica Consuelo Taques
Ferreira Salamacha:

Em regra, sustenta-se que o espírito de corporação impede que
o profissional demonstre as falhas de outro. A perícia médica
realizada por colega de profissão, ainda que tenha significativa
importância, costuma ratificar esse espírito comprometendo assim
o Princípio da Imparcialidade, razão pela qual muitas vezes diz-se
existir a “máfia de branco”. Contudo, não se encerra aí somente a

18. VASCONCELOS, Camila. Responsabilidade médica e judicialização na relação médico-paciente. Revista Bioética, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 389-396. Disponível em
https://www.redalyc.org/pdf/3615/361533260002.pdf. Acesso em 18 nov 2020.

19. “É a chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida”.
Rede de Ensino Luiz Flavio GOMES. O que é a prova diabólica?, São Paulo, 2008.
Disponível em https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/61485/o-que-e-a-prova-diabolica. Acesso em 18 nov 2020.
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dificuldade na prova da culpa médica, pois os suportes a embasar
uma demanda judicial estão, via de regra, nas mãos do próprio
médico. Além do mais, a prova dessa culpa é dificílima, tendo em
vista a classe médica ser muito unida na defesa de seus próprios
interesses.20

Para o demandante-paciente há um alto risco de não conseguir
provar sua alegação. Isso poderia ser tido como vantagem para o profissional de medicina, que não teria, assim, receio da judicialização;
contudo, essa é uma análise superficial, e nem sempre verdadeira,
porque o nome do médico está exposto, ligado a um processo judicial
– o que, para alguns, pode ser uma mancha indelével na reputação.
Depois, com as redes sociais, e o acesso à informação pela internet, sua
boa fama pode ser atingida pelos rumos do processo judicial, uma vez
que a solução do conflito foi adjudicada a um terceiro, o juiz.
Num processo colaborativo, de construção de consenso e fora da
arena processual, não é isso o que ocorre. Como explanado no tópico
anterior, os advogados colaborativos e as pessoas em conflito de interesses trabalham suas questões através do diálogo – e, numa situação
de erro médico, o Profissional de Saúde Mental Colaborativo, da equipe
interdisciplinar, tem um papel fundamental na superação do problema.
Além disso, especialistas médicos podem ser chamados a desvendar
informações inacessíveis ao paciente atuando numa outra lógica
– a da colaboração:
Os papéis que os especialistas desempenham no litígio não têm
lugar no processo colaborativo. Especialistas no processo colaborativo não são contratados para defender uma posição ou provar
uma teoria; eles são contratados para fornecer opiniões objetivas
e neutras.

A tarefa dos especialistas é a de descobrir, revisar e interpretar
informações e desenvolver avaliações imparciais dos problemas
em disputa. Eles recebem todas as informações relevantes e devem
entrevistar as partes e quaisquer testemunhas.

20. SALAMACHA, Consuelo Taques Ferreira, apud SOUZA, Neri Tadeu Câmara. ERRO
MÉDICO – Conceitos Jurídicos, Brasília, 29 nov. 1999. Disponível em https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20296:&. Acesso
em 21 de nov 2020.
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A maioria dos especialistas no processo colaborativo são escolhidos
em conjunto e seus honorários são divididos entre as partes; não
há, portanto, discussões sobre as qualificações dos especialistas.
Espera-se que todas as partes cooperem com os especialistas, para
que possam adquirir uma imagem completa dos problemas e dos
fatos da disputa21.

Portanto, para tratar o conflito oriundo do erro médico, as Práticas
Colaborativas são um dos métodos autocompositivos mais apropriados,
porque há a possibilidade da equipe interdisciplinar estar a serviço
do esclarecimento dos fatos, e da retomada do diálogo entre médico
e paciente.
E aqui se pode avançar um pouco mais, para criar uma ponte com o
que se entende por Disclosure: as Práticas Colaborativas favorecem um
disclosure qualificado, tendo em vista a assunção do erro pelo médico
vir amparada pela equipe interdisciplinar, que irá trabalhar ainda mais
essa assunção volitiva e honesta da responsabilidade que, de per si, já
favorece a retomada do diálogo.

O “disclosure”, termo da língua inglesa difícil de ser traduzido ao
pé da letra, não é nada mais do que a divulgação aberta do erro para
quem sofreu um incidente relacionado a este erro22, conforme artigo
divulgado no site do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que
informa, ainda, que o “desde 2001, o hospital escola da Universidade de
Michigan – EUA (UMHS – University of Michigan Health System) vem
encorajando seus profissionais de saúde a discutirem abertamente
seus erros com os pacientes” – ou seja, “um incentivo ao disclosure de
forma institucional” 23.

Com o reconhecimento do erro pelo disclosure em meio às Práticas
Colaborativas, baixam-se as armas imaginárias e os reais interesses do
paciente vêm à tona, porque se dá a ele a oportunidade que realmente
deseja na grande maioria dos casos: ser ouvido. E mais do que ouvido,
21. ABNEY, 2011, Posições do Kindle de 3984 a 4221.

22. ZAMBON, Lucas. Disclosure: admitir erros pode inclusive diminuir o risco de processos jurídicos. São Paulo, 27 janeiro 2017. Disponível em https://www.segurancadopaciente.com.br/opiniao/disclosure-admitir-erros-pode-inclusive-diminuir-o-risco-de-processos-juridicos/. Acesso em 19 nov 2020. Texto postado no site do
Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente.

23. ZAMBON, 2017, loc. cit.
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validado em sua fala, considerado, visto como pessoa. Isso pode ser
mais valioso do que uma indenização, e pode tratar a chaga causada
pelo erro médico de forma profunda, transformando o conflito.
O diálogo tem este efeito sobre as pessoas: aproxima, traz entendimento, e pacificação de relações. Ricardo de Lorenzo, presidente de la
Asociación Española de Derecho Sanitario, em entrevista afirmou: “Yo,
después de 43 años defendiendo procesalmente a los profesionales,
he llegado a la conclusión de que el médico menos demandado es el
que más habla con sus pacientes. El que mejor establece ese proceso
de diálogo”24.

O “disclosure”, a transparência das partes em um conflito aberto ao
diálogo e ao entendimento do que ocorreu pode reverberar para toda
sociedade, haja vista o caso emblemático da jovem atriz Julia Lima,
que morreu aos 27 anos em 2015 no renomado Hospital Israelita, em
decorrência da demora no diagnóstico de alguns sintomas, e erros ao
lidar com complicações estão entre as causas de sua morte. Somado a
isso, também houve falhas na comunicação e atendimento da família.

O Hospital criou o Prêmio Júlia Lima com um objetivo central:
reconhecer ações voltadas à promoção da segurança do paciente
implantadas com sucesso, com resultados efetivos e mensurados em
instituições de saúde da América Latina, passíveis de serem aplicadas
em outras organizações25. Júlia dá o seu nome a um programa oficial
da instituição que visa a combater a negligência médica.
O pai da jovem, em reuniões realizadas com o hospital, sugeriu
mudanças no comportamento dos profissionais da saúde, como ouvir
mais os pacientes e solicitar uma segunda opinião ao se deparar com
um caso mais complexo. Essa tragédia gerou a revisão no Programa

24. “Eu, depois de 43 anos defendendo processualmente aos profissionais, cheguei à
conclusão de que o médico menos demandado é aquele que mais conversa com os
seus pacientes. Aquele que melhor estabelece esse processo de diálogo”. (tradução
nossa)
LORENZO, Ricardo de. El médico que dialoga recibe menos demandas judiciales.
Revista Notícias de Gipuzkoa. Disponível em https://www.noticiasdegipuzkoa.
eus/actualidad/sociedad/2019/11/06/medico-dialoga-recibe-demandas-judiciales/1000696.html Acesso em 20 nov 2020.

25. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). Prêmio Júlia
Lima, São Paulo. Disponível em https://www.einstein.br/premiojulialima. Acesso
em 20 de nov 2020.
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de Segurança do Paciente, adotando-se novos protocolos. Um dos protocolos criados no processo salvou comprovadamente a vida de vinte
pessoas no primeiro ano de implantação26.

5. C ONSIDERAÇÕES FINAIS

A judicialização da medicina pode ser muito prejudicial ao profissional da saúde, pois pode causar grande stress enquanto tramitar a ação
durante o exercício de sua profissão, além de abalo moral, transtornos
psicológicos e até mesmo, em determinados casos, a perda da licença
profissional.

A demanda judicial é pública e normalmente não corre em segredo
de Justiça, e o nome do profissional da área de saúde pode ser pesquisado no site dos tribunais de nosso país e consultado por qualquer pessoa
que esteja interessada em verificar se o determinado profissional possui
ações judiciais tramitando em seu nome.
Diante de um erro causado por um médico ou por outro profissional
da saúde como dentista, enfermeiro, é plausível que possa passar a ter
medo de exercer a sua profissão e do risco de ser caçada a sua licença
profissional pelo respectivo Conselho de Classe.

A situação pode se agravar diante da repetição de novos erros e, por
consequência, aumentar o número de processos por erro profissional.
Mesmo que o médico ou o profissional da saúde não seja culpado,
nem exista qualquer fundamento para a ação, o só fato de existir o
processo e ficar dependente da pauta do judiciário e dos inúmeros
recursos que serão cabíveis, poderá ocasionar imenso desgaste deste
profissional. Mesmo não tendo responsabilidade a ser assumida, apenas
pelo fato de estar respondendo a uma ação judicial a competência desse
profissional já será questionada. Por consequência, há uma chance real
de diminuição do número dos pacientes que atende.
26. Equipe Sempre Família. Sua filha morreu por negligência médica e, agora, ele se
dedica a acabar com esse mal em hospitais. Gazeta do Povo, Curitiba, 23 out. 2.018.
Disponível em https://www.semprefamilia.com.br/virtudes-e-valores/sua-filha-morreu-por-negligencia-medica-e-agora-ele-se-dedica-a-acabar-com-esse-mal-em-hospitais/. Acesso em 21 nov 2020.
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Eventual condenação em um processo judicial envolverá o pagamento de uma indenização para reparação dos danos morais e ou materiais causados, que poderá comprometer altos valores que o médico
não tenha disponibilidade, e poderá atingir os bens deste profissional
até a satisfação do crédito pelo paciente.

Isso reverbera não só no profissional, pois dentro de uma visão
sistêmica, toda a família arcará com as consequências dos processos
judiciais.
Como o Profissional da saúde pode evitar tais consequências ou
até mesmo extingui-las dependendo do caso?

Adotando as práticas colaborativas como método para resolução dos conflitos ao invés da judicialização. Mesmo que já exista um
processo judicial, as partes envolvidas poderão pedir a suspensão do
feito e informar ao juiz que buscarão uma solução através das práticas
colaborativas mediante negociação pautada em interesses em determinado prazo, e findo o prazo requerido o acordo será encaminhado
para homologação nos termos do artigo 487, III, ‘b’ do CPC/15 ou então
a continuidade do seu trâmite para julgamento pelo juiz.

As vantagens do método colaborativo são inúmeras, inicialmente
por ter uma abordagem centrada nas necessidades dos clientes e não
mais focada primordialmente na aplicação da lei e na consecução de
uma Justiça heterônoma. Propõe, da mesma forma que é realizada pela
mediação, a cocriação de um desfecho que seja favorável e que atenda
a todos dentro do máximo possível.

Muitas vezes os sentimentos negativos de raiva, medo, tristeza, dos
médicos e pacientes precisam ser tratados por Profissionais de Saúde
Mental Colaborativos que integram a equipe interdisciplinar e que, em
tempo real, poderão realizar interlocução constante para que os clientes relativizem suas posições e se identifique os interesses e valores
subjacentes na construção de um cenário construtivo e transformador
e de benefício mútuo.
Os clientes, médicos e pacientes mantêm o controle sobre o processo e sobre o resultado, em contraste com as incertezas dos métodos
adversariais.

O procedimento é totalmente confidencial e não se dará conhecimento público da demanda, não afetando a reputação moral dos
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profissionais de saúde. Como é pautado na restauração do diálogo, a
relação entre médico-paciente poderá ser continuada.

O acordo poderá ser realizado sob medida. Muitas vezes o que a
parte busca é o entendimento do que ocorreu, um pedido de desculpas – o que pode ser muito mais valioso, dada a delicadeza da situação
vivida pelo paciente, do que o recebimento de um valor pecuniário.

A boa-fé, a transparência, o consentimento informado das partes são
fundamentais para o sucesso das práticas colaborativas e na hipótese
de ser identificado que tais princípios éticos não estão presentes, esse
método não deve ser adotado.
Por fim, cumpre enfatizar que cria o ambiente favorável para
diminuir a reincidência dos conflitos, havendo grande vantagem se
comparados os riscos x benefícios em relação a uma demanda judicial.
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CAPÍTULO XII

Terminalidade da vida:
comunicação entre equipe médica,
paciente e seus familiares
Juliana Braiti Cocchi*

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Terminalidade da vida; 3. Diálogo entre médico,
paciente e familiares; 4. Conclusão; 5. Referências.

1. I NTRODUÇÃO
A assimetria da relação médico-paciente remonta desde a Antiguidade. Naquela época a existência da doença era vista como uma punição
ao doente. A doença tinha um viés mítico-religioso, o que perdurou até
a época Hipocrática1.
A partir de Hipócrates a doença passou a ser vista como algo decorrente de fatos naturais e não como consequência da vontade dos
deuses sobre o corpo do paciente.

A assimetria da relação médico e paciente pode ser vista da seguinte forma: médico no topo e paciente na base. O paciente ouve o
que o médico tem para lhe informar e segue as orientações que lhe
são repassadas. Não tem voz ativa. Não dialoga com o médico, não faz
perguntas, não questiona o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento
que lhe são passados, apenas segue e cumpre as orientações prescritas.

(*) Advogada na área do Direito Médico, da Saúde e Estético. Mediadora judicial e extrajudicial.

1.

VASCONCELOS, 2020, p. 06.
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Nessa forma assimétrica, o paciente não é visto como um sujeito de
direitos, mas sim como a própria doença.

Disso decorreu o que se chama de relação paternalista entre médico
e paciente. O médico como detentor do poder e do conhecimento e o paciente como um filho que recebe as orientações dos seus pais e as segue.
A assimetria da relação médico-paciente passou a ser questionada
a partir do Relatório Belmont2, tendo em vista as inúmeras atrocidades
e experimentos que estavam sendo feitos com o ser humano desde a
Segunda Guerra Mundial, em verdadeiro atentado contra a dignidade
da pessoa humana.
O Relatório Belmont apresentou três princípios éticos, sendo eles:

[…] o princípio do ‘Respeito às Pessoas’, da ‘Beneficência’ e da
‘Justiça’. O primeiro princípio pretendeu exprimir a necessidade
de se tratar os indivíduos em sua generalidade como autônomos
e de se proteger aqueles que porventura possuíssem a autonomia diminuída, compreendendo a autonomia como capacidade
de autodeterminação, exigindo, para a prática deste princípio, a
obtenção do consentimento informado; o segundo direcionou-se
à necessidade de consideração das pessoas quanto ao respeito às
suas decisões, estabelecendo, ainda, esforços na consecução da
garantia do bem-estar destas, e, do mesmo modo, de protegê-las do
mal. Para tanto, requereu a ponderação entre riscos e benefícios, a
fim de uma percepção de superação destes em detrimento daqueles. E o terceiro princípio, embora não tenha abordado de modo
a desenvolver o sentido de equidade na distribuição de recursos
públicos na área da saúde, discorre acerca dos modos para prática
desta distribuição, assim como da justiça na seleção de sujeitos para
investigação por meio de critérios sociais e individuais3.

Logo, com o Relatório Belmont passou-se a se pensar em uma maneira de solucionar a assimetria da relação médico-paciente por meio
do processo informacional, valorizando e respeitando a autonomia do
paciente, prosseguindo-se com a coleta do seu consentimento para a
realização de procedimentos. O paciente não mais seria um espectador
da vontade do seu médico assistente. Passaria a ter participação na
condução do seu tratamento. Não seria mais apenas um corpo doente,
2.
3.

Relatório Belmont, 1978.

VASCONCELOS, Op. cit, p. 38.
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um objeto de estudo, mas sim um sujeito de direitos, com autonomia
para poder decidir juntamente com o seu médico, o melhor tratamento
para a sua doença.

Posteriormente ao Relatório Belmont sobreveio a obra de Tom
Beauchamp e James Childress, chamada “Principles of Biomedical
Ethics”, obra na qual os autores abordaram problemas envolvendo a
pesquisa científica com seres humanos e os cuidados da saúde, além de
terem fixado quatro princípios, sendo eles: princípio do respeito à autonomia, princípio da não-maleficência, princípio da justiça e princípio
da beneficência. Para Beauchamp e Childress, esses quatro princípios
apresentados devem ser tomados enquanto prima facie e ponderados
diante de situações conflituosas reais, a exemplo das que porventura
surjam da relação entre médico e paciente4.

O modelo principiológico apresentado por Beauchamp e Childress
sofreu diversas críticas na década de 80. Apesar disso, o modelo principiológico daqueles autores permanece sendo utilizado.
Essa exposição perfunctória sobre a evolução histórica da relação
médico-paciente tem o condão de mostrar que ainda hoje encontra
traços da oralidade o exercício da medicina, embora mitigada. E como
já referimos, a prática da oralidade na relação médico-paciente leva
muitas vezes à judicialização da medicina. Não se está afirmando que
o ato médico não possa ser feito de forma oral. O que não pode é o ato
médico ser impositivo, sem a participação do paciente, com o médico
em posição superior à do paciente e sem a participação do enfermo na
tomada de decisão sobre o tratamento da sua doença.
Agora, entrando no tema propriamente dito deste artigo, percebe-se o quanto se tem que cuidar, que dar atenção desde a formação do
profissional médico e da equipe assistencial ao estudo do diálogo. Isso
porque o médico assistente e a equipe assistencial terão que manter
o diálogo e a conversa com o paciente e com os seus familiares para
informá-los acerca do diagnóstico, do prognóstico e do tratamento a
que o enfermo deverá ser submetido. E se eles concordam e aceitam a
proposta de tratamento que lhes foi apresentada.

O diálogo no exercício da medicina merece uma atenção especial,
que deve ser visto e cuidado desde os bancos acadêmicos. Isso porque o
4.

BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, apud VASCONCELOS, 2020, p. 45.
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diálogo será praticado diuturnamente pelo médico assistente ao longo
do ato médico, no qual o profissional ouvirá seu paciente, respeitará a
sua autonomia, as suas vontades, o seu direito ao saber e ao não saber
sobre a sua doença, prognóstico e terapêutica a serem empregados a
fim de que ele, paciente, possa, de forma livre, esclarecida e autônoma
tomar a decisão de se submeter ou não a dado tratamento para cuidar da
sua saúde. E, também, de escolher quando não mais quiser se submeter
a tratamentos que prolongarão a sua vida, sem que tenha a menor qualidade de sobrevida enquanto permanecer naquele tratamento. Nesse
contexto deve também ser inserido o direito de o paciente saber quando
o tratamento para a cura da sua doença não se mostrar mais eficaz e
quais tratamentos paliativos são viáveis para proporcionar bem-estar
ao seu dia a dia até a terminalidade da sua vida.
O objetivo deste artigo é fomentar a discussão acerca do quanto
se faz necessário o estudo do diálogo e das formas de comunicação
pelos estudantes de medicina e das outras áreas da saúde, bem como
a maneira como deverá ser conduzido nas situações de comunicação
de más notícias pelos profissionais da saúde.

2. T ERMINALIDADE DA VIDA

Na ementa da Resolução CFM n.1.805/2006 consta que:

Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido
ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos
que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados
necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na
perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do
paciente ou de seu representante legal.5

A ementa acima transcrita resume a orientação contida na Resolução CFM n. 1.805/2006, voltada para o médico assistente, quando o
tratamento curativo não mais surtir efeitos no paciente e a decisão seja
pela propositura, ao enfermo, de tratamento paliativo, a fim de que lhe
sejam aliviados os sintomas da doença incurável e lhe seja assegurado
bem-estar físico, psíquico e espiritual.
5.

CFM, 2006.
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O médico assistente não deve se afastar dos princípios bioéticos da
não maleficência, da beneficência e da autonomia, já que o tratamento
do paciente em situação de terminalidade da vida deve ser voltado
para o seu bem-estar físico, psíquico e espiritual nesse momento tão
sombrio, mas não menos certo do fim, no qual seu organismo se tornou
não responsivo aos tratamentos para a cura ou melhora da doença que
o acomete.
No Parecer da Conselheira do CRM/PR, Dra. Ewalda Stalhke assim
constou sobre a terminalidade da vida:

Visto sermos mortais, a manutenção da vida em algum momento
será uma atitude fútil, desprovida de bom senso, o médico não é
obrigado ética e moralmente a preservar a vida “a todo custo”, mas
tão somente quando do ponto de vista biológico for sustentável e
não um mero prolongador do processo de morte, assim como não
cabe a ele nem o papel e nem o direito de reduzir o tempo de vida.
Não é o caso de tratar ou não tratar, mas, qual o tratamento mais
apropriado do ponto de vista biológico, do ponto de vista pessoal,
do paciente, e das circunstâncias sociais.

A população, hoje, vive mais e isso se deve à melhoria nas condições
de vida, bem como ao avanço da tecnologia aliado à Medicina. Por um
lado os avanços tecnológicos em muito contribuem para a descoberta
de novas doenças, diagnósticos mais precisos, novos tratamentos, novos
aparelhos, medicações e uma gama de coisas que em muito auxilia e
facilita a vida da equipe assistencial, e também a do paciente. Por outro
lado, também contribuem para o prolongamento da vida quando biologicamente esta se encontra em falência, o que em algumas situações,
pelo seu curso natural, não seria prolongada se não fosse pelo avanço
da tecnologia.
O aumento na expectativa de vida do ser humano tem um custo, e
esse custo não é somente o financeiro. Com as pessoas vivendo mais,
esse viver a mais também está sendo acompanhado do aumento de
algumas doenças e todas as implicações que elas desencadeiam. E
isso é custoso àquele que se vê acometido por uma doença incurável.
A população está a cada dia mais idosa, basta olhar a quantidade de
casas de repouso que hoje se tem e com uma enorme quantidade de
pacientes acometidos de doenças crônicas como diabetes, hipertensão,
doenças degenerativas entre outras.
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Os médicos foram tradicionalmente treinados a buscar a cura da
doença. Eles têm os olhos voltados para o curar, para o tratar o paciente
e lutar pela sua vida. A morte do paciente, quando próxima, é sinônimo,
de certa forma, de impotência, já que os profissionais da saúde são
treinados para lutar pela vida e não para perdê-la para a morte.
Ocorre que o tratar e o curar um paciente encontram limites éticos,
bioéticos, técnicos e humanos, sob pena de se tornar uma obstinação
terapêutica do médico assistente, o que lhe é vedado. Para além dos
limites éticos e técnicos, o médico encontra no próprio paciente e em
seus familiares limites ao tratamento, já que a autonomia do paciente
assistido deve ser respeitada, assim como a vontade dos seus familiares quando aquele não mais puder expressar o seu desejo de forma
autônoma e consciente. A manutenção da vida a todo custo deve ser
questionada.

Muitas vezes um paciente que se encontra com a sua saúde em
estado crítico está sobrevivendo apenas porque inúmeros aparelhos o
assistem, já que de forma autônoma o seu organismo não mais responde
a estímulos, tampouco a tratamentos. Até que ponto isso seria respeitar
a dignidade da pessoa daquele paciente, uma vez que não há nenhuma
função vital autônoma? Nesse ponto emerge de maneira cristalina os
limites bioéticos que devem ser respeitados pelo médico assistente e
por toda a equipe assistencial. Os limites bioéticos devem ser levados ao
conhecimento dos familiares do enfermo necessitam ser esclarecidos de
que o seu ente querido está sobrevivendo apenas porque os aparelhos
estão exercendo a função natural que cabia aos seus órgãos, se não
fosse pela falência deles, o que os impedem de exercer a sua função de
maneira autônoma e eficiente.
Neste ponto sobressai a questão sobre o quanto é importante respeitar a vontade do paciente, que de alguma forma possa tê-la manifestado no sentido de não querer ser reanimado, não querer ser entubado
entre outros procedimentos que prolonguem a sua vida e o curso natural
da sua morte. Mais uma vez a autonomia, como princípio bioético, deve
ser aliada do paciente, do seu médico assistente e equipe assistencial.
O querer cuidar o paciente é intrínseco à formação do profissional
da saúde, mas tão importante quanto salvá-lo é ouvi-lo. Ouvi-lo também
é uma forma de salvá-lo! À frente da doença há um ser humano com
sonhos, desejos, vontades, esperança, medos, inquietudes que merece
ser ouvido e acolhido na medida do possível pela equipe assistencial.
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Isso não significa que a doença deva ser relegada a segundo plano. Mas
a doença não deve se sobrepor à pessoa que ela acomete. A ouvida e a
acolhida do paciente deve fazer parte do tratamento da doença.

3. D
 O DIÁLOGO ENTRE MÉDICO, PACIENTE
E FAMILIARES

Mais uma vez as lúcidas palavras da Dra. Ewalda Stahlke6, acerca
do diálogo entre médico, paciente e familiares:

Diálogo é a palavra-chave na relação médico-paciente-família [...]
Esse diálogo deve ter como meta o melhor interesse do paciente,
sem o que perde o sentido, além de assumir como pressuposto que
a ciência não pode responder às questões éticas, embora as fundamente via análise de dados e perspectivas científicas. A escolha é
sempre fruto de uma decisão ética. Este é o desafio ético no cuidado
do paciente criticamente enfermo. Quando e como agir, fazendo o
melhor possível para atender os seus interesses, sem transpor a
linha da futilidade, tarefa difícil, bem mais que apenas dominar o
uso de tecnologia sustentadora da vida.
É essencial que todos os envolvidos tenham serenidade suficiente
para identificar a fase paliativa, onde a Medicina não tem mais que
vencer a doença ou a morte, mas aliviar o sofrimento, limitar o mal
e acalmar a dor, momento em que a medicina chamada curativa não
tem mais o direito de imiscuir-se na vida daqueles que daquela não
necessitam mais, restando ao médico a sua mais nobre função, ou
seja, consolar e solidarizar-se ao paciente e seus familiares até o
momento do término da vida.

Infere-se desse excerto a carga de responsabilidade que recai sobre
o médico assistente. Primeiramente a de saber o exato momento no
qual o tratamento curativo não é mais responsivo para aquele paciente
criticamente enfermo. Depois, a abordagem do paciente, se lúcido e com
discernimento, acerca da sua condição de saúde e o limite do tratamento
curativo a ele despendido, que não mais surte efeitos. O que há para ser
feito para amenizar suas dores, os sintomas extenuantes da doença e
como proporcionar qualidade de vida e bem-estar dentro daquele quadro crítico no qual o paciente se encontra. Posteriormente, a resistência
6.

Parecer CRM/PR n. 1.026/2.010
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dos familiares, já que o término da vida daquele ente querido deixou
de ser uma possibilidade e tornou-se uma realidade.

Percebe-se o quanto se demanda do médico assistente e de toda
a equipe assistencial quando da comunicação de más notícias aos pacientes e seus familiares. Não pode ser esquecido que os comunicantes
das notícias ruins são seres humanos, providos de emoções, de medos
e de limites, e muitas vezes não contam com suporte emocional para
lidar no dia a dia com o fim da vida. Por mais que se saiba que morrer
faz parte da vida, procura-se não tocar nesse assunto. É um assunto
tabu. Que causa medo. É atrativo de coisas ruins, como popularmente
se diz. Vê-se o quanto cultural e mítico é o tratar do assunto morte, mas
é necessário repensarmos sobre a importância de se falar e estudar a
respeito do assunto.
Nesse momento tão delicado de transição do tratamento curativo
para o tratamento paliativo mais ainda se faz necessário o ouvir atento
do paciente, para saber o que ele deseja e anseia pelo tempo que lhe
resta de vida e como quer que isso seja implementado no seu dia a
dia a fim de lhe conferir uma passagem menos dolorosa emocional e
fisicamente nessa etapa final de vida.

Ouvir o paciente com atenção, acolhendo sua fala, sem julgamentos,
apenas o ouvindo atentamente, é algo que deveria acontecer desde o
primeiro contato do médico assistente com o paciente. O mesmo se diga
com relação à toda a equipe assistencial. Mas pelo que se pode verificar
do material de consulta para a elaboração deste artigo, o estudo da
comunicação, que por sua vez engloba o da oitiva atenta do paciente,
ainda não é feito a contento dentro das faculdades e escolas de saúde.
Muito embora se trate de matéria tão importante quanto às demais, e
que merece maior atenção e cuidado.
Como já referido, o médico e os profissionais da saúde são treinados para salvar vidas e talvez por conta disso o estudo aprofundado
de como falar com o paciente e ouvi-lo não tenha a devida atenção.
E este artigo busca trazer, ainda que de forma bem sucinta, o quanto o
diálogo é importante, assim como a ouvida atenta dos pacientes e seus
familiares, considerada a natural dificuldade que existe na comunicação
de más notícias às pessoas. E isso não ocorre somente com os profissionais da saúde, mas como eles invariavelmente têm que lidar com
esse tipo de diálogo, é que merecem na sua formação melhor atenção
com relação ao assunto.
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No artigo “Comunicação na iminência da morte: percepções e
estratégias adotadas para humanizar o cuidar em enfermagem”7
Cumpre assinalar que a comunicação no âmbito dos cuidados
da saúde não é um mero “opcional”, um “extra”, mas um componente vital, inerente e necessário, razão pela qual no currículo
de formação dos profissionais da saúde cada vez mais se inclui o
aprofundamento das questões relacionadas à comunicação. Esta
não envolve somente os cuidados dos profissionais e pacientes,
mas, também, a relação entre os profissionais, os pacientes e
suas famílias, entre outros âmbitos, com o escopo de promover
o cuidado humanizado.

E isso vem ao encontro do que nos propusemos neste artigo, que
é falar um pouco sobre a importância do diálogo nas relações entre
médico-paciente-familiares e também com relação à equipe assistencial,
já que o ouvir atento e o diálogo entre paciente-médico-familiares faz
parte de um cuidado mais humanizado no trato daquele que se encontra
em situação vulnerável por conta de uma doença incurável.
Não se olvida que a equipe assistencial tenha suas aflições, dificuldades e limitações para lidar com a comunicação de más notícias
aos pacientes e seus familiares, mas é nela que eles depositam suas
esperanças e a suas confianças, de modo que merecem todo cuidado
e atenção quando são comunicados de que não há mais alternativa de
cura ou melhora para a doença.

A corroborar a afirmação de que a formação dos profissionais da
área da saúde ainda se distancia do aprendizado do diálogo atento deles
com o paciente e seus familiares, bem como carecem de subsídio para
a comunicação de más notícias8, vejamos:

Embora nos últimos anos muitas instituições educacionais tenham
aberto espaço para discussão do tema da morte e dos cuidados ao
fim da vida em suas disciplinas, o ensino ainda é fragmentado e
pouco consistente, além de superficial no que tange à comunicação

7.

8.

BRITO, Fabiana Medeiros de et al Comunicação na iminência da morte: percepções e estratégia adotada para humanizar o cuidar em enfermagem, 2.014

ARAÚJO, Mônica Martins Trovo de; SILVA, Maria Júlia Paes da. O CONHECIMENTO
DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO À DIMENSÃO EMOCIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS, 2.012
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interpessoal em cuidados paliativos. Assim, os profissionais de saúde que atuam cuidando de quem vivencia o fim da vida consideram
a comunicação no processo de morrer um ponto nevrálgico em sua
atuação. Independente de trabalharem com pacientes oncológicos
ou críticos, estes profissionais referem evitar o contato e a conversa
com os pacientes, apontando que não receberam preparo teórico e
tampouco suporte emocional para lidar com o sofrimento e a morte
de seus pacientes no contexto da terminalidade.

O trecho acima copiado resume com maestria o quanto a comunicação entre médico-paciente-familiares, quando o enfermo não
mais responde aos tratamentos convencionais, é difícil para a equipe
assistencial.
A dificuldade de comunicação entre médico-paciente-familiares
acaba, por vezes, gerando conflitos, daí a necessidade da escuta ativa
e da comunicação não-violenta entre as partes, ainda mais quando se
está à frente de situação tão delicada quanto a do término da vida, onde
a razão cede espaço para a emoção exacerbada e extenuante da perda
de alguém que lhe é caro.

Os conflitos que decorrem da dificuldade de comunicação entre
as partes têm origem nas mais diversas causas e não é incomum que
desaguem no Judiciário sob o pálio de erro médico. E podem ser evitados. Para isso é premente a necessidade de os acadêmicos das faculdades de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e de outras áreas
relacionadas à saúde terem em seu currículo o ensino de disciplina
voltada à comunicação entre o profissional, paciente e familiares. Um
estudo aprofundado, com técnicas que auxiliem aqueles profissionais
na comunicação de más notícias.

Não se ignora o exercício hercúleo que a equipe multidisciplinar
assistencial tem que fazer não somente para cuidar, tratar e amparar o
doente que está sob seus cuidados, mas também de ser forte o suficiente
para conduzir da melhor maneira possível e com todo tato e cautela o
momento tão difícil de comunicar que nada mais há para ser feito em
termos de tratamento curativo para o paciente assistido. Há técnicas
que são aprendidas nos cursos de formação de mediador, que podem
ser utilizadas para aliviar a comunicação de notícias ruins aos familiares e pacientes e que favorecem tanto a equipe assistencial quanto o
enfermo e sua família.
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O livro “Comunicação não-violenta”9 traz um exemplo que elucida
bem o que é tratado neste artigo, o quanto a emoção por vezes atrapalha a comunicação entre o paciente, seus familiares e seu médico ou
equipe assistencial, assim como demonstra que a origem de um conflito
pode ter as mais variadas causas que não aquele aprioristicamente
apontada, vejamos:
Uma esposa se conecta ao marido agonizante.

Um paciente acabou de ser diagnosticado num estágio adiantado
de câncer de pulmão. A cena a seguir, em sua casa, envolve uma
enfermeira visitante, o paciente e sua esposa, e representa uma
última oportunidade para que ele se conecte emocionalmente à
esposa e discuta sua morte antes de ser internado no hospital. A
esposa começa a conversa com a enfermeira, reclamando sobre a
fisioterapeuta que fazia parte da equipe de cuidados domésticos
designada para cuidar de seu marido.
Esposa: Ela é má fisioterapeuta.

Enfermeira: (escutando com empatia o que a mulher está sentindo
e desejando) Você está aborrecida e querendo ver outra qualidade
nos cuidados do seu marido?

Esposa: Ela não faz nada. Ela o fez parar de andar quando o pulso
acelerou.
Enfermeira: (continuando a escutar os sentimentos e necessidades
da mulher) É porque você quer que o seu marido melhore e tem
medo de que ele não se fortaleça se a fisioterapeuta não forçá-lo?
Esposa: (começando a chorar) Sim, estou com tanto medo!
Enfermeira: Você está com medo de perdê-lo?

Esposa: Sim, estivemos juntos por tanto tempo ...

Enfermeira: (escutando outros sentimentos por trás do medo)
Você está preocupada com como você se sentirá se ele morrer?

Esposa: Eu simplesmente não consigo imaginar como vou viver
sem ele. Ele sempre esteve a meu lado para me amparar. Sempre.

Enfermeira: Então você fica triste quando pensa em viver sem ele?
Esposa: Para mim, não há mais ninguém senão ele. Ele é tudo o
que tenho, sabe? Minha filha nem fala comigo.
9.

ROSENBERG, Marshall B., 2.006, p. 151-155
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Enfermeira: Parece que você se sente frustrada quando você pensa em sua filha porque gostaria de ter tido uma relação diferente
com ela.
Esposa: Eu gostaria de ter tido, mas ela é uma pessoa tão egoísta...
Nem sei por que me dei ao trabalho de ter filhos. De que me adianta
isso agora?

Enfermeira: Está me parecendo que você pode estar com um pouco
de raiva e desapontada porque desejaria ter mais apoio da família
durante a doença do seu marido.

Esposa: Sim, ele está tão doente... Não sei como vou conseguir
sobreviver a isso sozinha. Não tenho ninguém... nem mesmo para
conversar, exceto você aqui... agora. Nem mesmo ele fala sobre
isso. Olhe para ele! (O marido continua quieto e impassível.) Ele
não diz nada!
Enfermeira: Você está triste, desejando que vocês dois pudessem
apoiar um ao outro e sentir-se mais ligados?
Esposa: Sim! (Ela faz uma pausa e depois faz um pedido). Converse
com ele do jeito que você conversa comigo.

Enfermeira: (desejando compreender claramente a necessidade
que está sendo expressa por trás do pedido da mulher) Você está
querendo que ele seja escutado de uma maneira que o ajude a
expressar o que está sentindo?

Esposa: Sim, sim, é exatamente isso! Quero que ele se sinta à vontade para falar e quero saber o que ele está sentindo. (Usando o
palpite da enfermeira, a mulher consegue primeiro tomar consciência do que queria e depois encontrar as palavras para articulá-lo.
Esse é uma momento-chave: muitas vezes é difícil para as pessoas
identificar o que elas querem numa situação, muito embora possam
saber o que não querem. Vemos como um pedido claro – “converse
com ele do jeito que você conversa comigo” – é um presente que dá
à outras pessoas condições de ajudar. A enfermeira agora é capaz
de agir de maneira que ela sabe estar em harmonia com os desejos
da mulher. Isso altera a atmosfera do quarto, pois a enfermeira e a
mulher agora “trabalham juntas”, e ambas com compaixão.)
Enfermeira: (virando-se para o marido) Como você se sente quando houve o que sua esposa me disse?
Marido: Eu realmente a amo.

Enfermeira: Você está contente de ter uma oportunidade de conversar com ela sobre isso?
Marido: Sim, precisamos conversar sobre isso.
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Enfermeira: Você está disposto a dizer como se sente a respeito
do câncer?

Marido: (após breve silêncio) Não muito bem. (as palavras bem e
mal são comumente usadas para descrever sentimentos quando as
pessoas ainda não conseguiram identificar a emoção específica que
estão sentindo. Expressar seus sentimentos mais precisamente o
ajudaria a estabelecer a conexão emocional que ele está buscando
com a esposa).
Enfermeira: (encorajando-o a tentar ser mais preciso) Você tem
medo de morrer?
Marido: Não, não é medo. (Perceba com o palpite incorreto da
enfermeira não atrapalha o fluxo contínuo de diálogo).

Enfermeira: Você sente raiva de morrer? (Por esse paciente não
ser capaz de verbalizar suas experiências internas com facilidade,
a enfermeira continua a lhe dar apoio no processo).
Marido: Não, raiva não.

Enfermeira: (nesse ponto, depois de dois palpites incorretos,
ela decide expressar os próprios sentimentos) Bem agora estou
curiosa quanto ao que você pode estar sentindo e imagino que
você poderia me contar.
Marido: Acho que estou pensando em como ela vai se cuidar sem
mim.

Enfermeira: Ah, você está preocupado com que ela tenha dificuldade de viver bem sem você?
Marido: Sim, estou preocupado com que ela sinta a minha falta

Enfermeira: (consciente de que pacientes terminais muitas vezes
se agarram à vida por preocupação com aqueles que estão deixando
para trás; esses pacientes muitas vezes precisam de uma garantia
de que seus entes queridos conseguem aceitar sua morte antes de
se permitirem ir embora) Você gostaria de ouvir como sua esposa
se sente quando você diz isso?
Marido: Sim!

Nesse ponto, a esposa se junta à conversa. Ainda na presença da
enfermeira, os dois começam a se expressar abertamente um ao
outro. Nesse diálogo, a esposa começa com uma reclamação sobre a
fisioterapeuta. Porém, depois de uma conversa na qual ele se sente
recebida com empatia, é capaz de estabelecer que o que realmente
busca é uma conexão mais profunda com o marido durante esse
momento crítico da vida.
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Infere-se do diálogo acima transcrito que estava na iminência de
nascer um conflito entre a esposa e a fisioterapeuta que atendia o seu
marido em terminalidade da vida, quando na essência o problema não
estava com a profissional que atendia o paciente, mas sim na falta de
diálogo e nos medos que envolviam aquele casal em um momento tão
delicado e frágil do relacionamento deles. O olhar, o ouvir e o comunicar atento da enfermeira que os acompanhou fez total diferença no
desfecho da situação e evitou que nascesse um conflito entre a esposa e
a fisioterapeuta, além de ter possibilitado que ambos, marido e esposa,
pudessem, reciprocamente, expor o que estavam sentindo naquele
momento e o que desejavam para depois da partida do marido com
doença em fase terminal.
A escuta ativa quando se trata de cuidados paliativos, significa10:

Centrar-se no outro e em suas reais necessidades, nos mais amplos
aspectos. Supõem ao profissional não atentar para seu conjunto de
vozes internas, mas sim para as expressões do paciente, manifestas
de modo verbal e não verbal. A escuta ativa é valorizada pelas mais
distintas escolas psicológicas e também pelo senso comum, representando a pedra angular na qual se embasam todas as respostas
efetivamente geradoras de ajuda.
O paciente e seus familiares se sentem atendidos em suas necessidades quando são ativamente escutados. Para eles, ser escutado
pelos profissionais da saúde que os atendem significa estar sendo
considerado, cuidado de modo individualizado e com atenção.
Quando se sentem escutados têm a cálida e reconfortante sensação
de que são compreendidos e valorizados pelo profissional.
Para que ocorra o processo de escuta ativa, é necessária a emissão
consciente de sinais faciais não-verbais e de frases curtas que
denotem interesse no que está sendo dito. Deste modo, escutar
ativamente envolve a manutenção de contato visual com o paciente, meneios positivos de cabeça, o uso terapêutico do silêncio, a
aproximação física e orientação do corpo com o tronco voltado
para a pessoa e o uso de expressões verbais curtas que encorajam
a continuidade da fala, tais como. “e então...”, “continue...”, “estou te
ouvindo...”, entre outras.

10. ARAÚJO, Mônica Martins Trovo de; SILVA, Maria Júlia Paes da. O CONHECIMENTO
DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO À DIMENSÃO EMOCIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS, 2.012.
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A escuta ativa permite que identifiquemos a raiz do problema de
quem fala, já que não haverá julgamentos por parte de quem ouve. E
isso em muito facilita o entendimento entre as pessoas, porque quando
não há a prática da escuta ativa entre os interlocutores invariavelmente
surgirá uma discussão, já que onde as pessoas não se ouvem a consequência primária entre elas é a de não se entenderem. Fora isso, a escuta
ativa permite que se deixe de lado aquilo que se pensa ser e ouça o que
é que se está querendo dizer e com isso a compreensão entre as partes
será uma consequência natural do diálogo.
A origem do conflito em muitas situações tem uma causa anterior à
do problema apontado como sendo o seu fator desencadeante. E saber
conduzir o diálogo, ouvindo atentamente os interlocutores e evitando
não julgar suas falas facilita, e muito, a compreensão da mensagem que
se quer passar. E com isso evita-se o conflito e por consequência sua
possível judicialização.
Aqui a mediação, meio alternativo de solução de conflitos por meio
do qual um terceiro, imparcial, atua como facilitador do diálogo entre
as partes, tem papel de suma importância e a sua inclusão no ambiente
hospitalar deve ser revista, já que o momento tão delicado como o da
comunicação de más notícias deixam aqueles que farão a comunicação
e os que a receberão expostos a fortes emoções, o que implica ter as
mais diversas reações, prováveis e improváveis, de modo que um terceiro, neutro e imparcial, colaboraria na facilitação do diálogo entre as
pessoas submetidas àquela situação estressora.

4. C ONCLUSÃO
Este artigo objetivou fomentar a discussão e o questionamento
acerca da necessidade da escuta ativa e da comunicação não-violenta
nas relações entre médicos-pacientes-familiares para as situações nas
quais o tratamento curativo e de melhora da doença não surtem mais
efeito e há a necessidade de se falar sobre cuidados paliativos.

Como tratado neste artigo, o ensino acadêmico aos futuros profissionais da área da saúde sobre comunicação de más notícias deixa
a desejar.

No material coletado para a elaboração deste artigo foi possível
verificar a dificuldade latente que os profissionais da saúde têm para
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abordar questões ruins com pacientes e seus familiares, porque carecem
de melhor preparo para comunicá-las.

O preparo que os profissionais da saúde demandam não é somente
de melhor técnica de diálogo para comunicar más notícias, mas também
o preparo emocional para lidar e comunicar a proximidade do término
da vida para aqueles que até então foram por eles cuidados objetivando
salvá-los da doença e não perdê-los para a enfermidade.
A importância de se tratar, na graduação, com os alunos, sobre a
maneira como devem comunicar más notícias, bem como sobre como
devem abordar a questão da terminalidade da vida com pacientes e seus
familiares, além de propiciar uma formação mais humanizada, ainda
irá fortalecê-los para o enfrentamento dessas questões que estarão
presentes na rotina deles.
Por fim, a maneira que os profissionais da saúde se comunicam com
seus pacientes e respectivos familiares sobre situações ruins permite
melhor compreensão dos fatos e entendimento do que é possível ser
feito naquele momento no qual o tratar o paciente cede espaço para
o cuidar para o fim e com isso evita-se que surjam conflitos entre as
partes e consequentemente haverá menor chance de ser judicializada
a medicina e demais áreas da saúde.
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