
 1 

 

A Responsabilidade Civil das Operadoras de Planos De Saúde pelo Erro 
Médico do Profissional Credenciado ou Contratado 

 
Lilian Teruel Pocobi Tripicchio 

 
Professora do Curso de Direito da Faculdade Bertioga, Advogada, Mestre em Direito 

Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES,  Especialista 

em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito – SP  

trivil@terra.com.br 

 

 

 

 

Resumo:  

Este artigo tem por objeto o estudo acerca da responsabilidade civil 
solidária das operadoras de planos de saúde pelo erro médico de 
seus profissionais credenciados ou contratados, bem como a 

obrigação da indenização pelos danos materiais, morais ou estéticos 
ocasionados aos seus usuários, sob a ótica do Código de Defesa do 
Consumidor. 
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1.      Introdução 

 
A Constituição Federal estabelece em seu art.6º, o direito à 

saúde como um direito social inerente à toda pessoa humana, 
decorrente de uma garantia fundamental estabelecida no art.5º, 
caput, do mesmo Diploma Legal, o direito à vida, porque não se 

pode falar em direito à saúde sem o principal, a vida, bem como não 
se pode falar, em vida digna sem a saúde. 

É fato que, o Estado não consegue suportar a demanda em 
relação à prestação do serviço de saúde, por isso, nos termos do 
art.199 da Constituição Federal, o legislador permite à iniciativa 
privada a exploração deste setor, porém o risco da atividade e o 

lucro geram a responsabilidade social pelos danos ocasionados no 
mercado de consumo. 

Ao abordamos a responsabilidade civil, não podemos nos 
desvincular da ideia de que, todo aquele que causar dano a outrem 
tem o dever de indenizar, bem como da existência do nexo de 
causalidade entre ato ilícito e dano. 

No âmbito do Direito Civil a responsabilidade civil é subjetiva, 
fundada na existência de culpa do agente, inclusive em relação aos 
profissionais médicos, ou seja, para o ofendido ter o direito à 
indenização, precisa provar o liame entre a conduta culposa ou 
dolosa do agente e o dano. 

Mas, não podemos olvidar que, a relação médico-paciente, 

usuário e operadora de plano de saúde é uma relação de consumo, 
e por isso, está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, lei 
principiológica, que tem por finalidade proteger a parte vulnerável e 
hipossuficiente, o consumidor. 

A responsabilidade civil solidária das operadoras de planos de 
saúde pelo serviço defeituoso prestado aos seus usuários, obrigam 

estas empresas a procederem com cautela na escolha dos 
profissionais que prestarão os serviços médicos, a fim de garantir a 
não violação do direito à vida,  segurança e saúde do consumidor . 

O Código de Defesa do Consumidor, quanto à responsabilidade 
civil, adota a teoria da culpa objetiva, basta ao ofendido demonstrar 
o nexo causal entre o produto ou serviço defeituoso e o dano 

sofrido, para que se configure o dever de indenizar, não há 
necessidade da prova da culpa do fornecedor, cabendo a este, o 
ônus da prova para eximir-se da obrigação. 
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Porém, há exceção a regra, a legislação consumerista, dispõe em 

seu art. 14, §4º, que a responsabilidade dos profissionais liberais 
será apurada mediante a verificação de culpa, a vítima do dano 
 terá que provar a imprudência, negligência ou imperícia do 
profissional para fazer jus à indenização. 

Neste diapasão, analisaremos, quando exsurge a 

responsabilidade civil solidária da operadora de plano de saúde, 
mediante a existência do erro médico, e como a doutrina e a 
jurisprudência tem garantido ao consumidor o direito ao 
ressarcimento efetivo dos prejuízos materiais, morais ou estéticos. 

 

2.      O princípio da dignidade da pessoa humana, a livre 

iniciativa e a defesa do consumidor como fundamentos do 
Estado Democrático de Direito. 

 
No âmbito internacional, a Declaração dos Direitos Humanos, 

publicada em 1948, reconheceu a dignidade como inerente à pessoa 
humana, bem como fundamento da liberdade, justiça e paz no 

mundo. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 1º, 
inciso III, estabelece o principio da dignidade da pessoa humana 
como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Também chamada de Constituição Cidadã, tem como base a 
dignidade da pessoa humana, como princípio norteador de 

interpretação e aplicação dos direitos e garantias fundamentais 
conferidos ao indivíduo e à coletividade. 

Como ensina Celso Bastos (2002, p.249), o legislador 
constituinte coloca a pessoa humana acima de interesses 
econômicos, a dignidade nasce com a pessoa, em outras palavras, é 
inerente à sua essência.   

Para concretizar a aplicação deste princípio, há de se respeitar a 
pessoa humana em seus direitos sociais expressos no art.6º da 
Constituição Federal, “são direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados na forma desta Constituição” 

Outrossim, a livre iniciativa como fundamento constitucional, 
garante o exercício da atividade econômica no país,  o 
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empreendedor se beneficia com a atividade capitalista, porém o 

Estado, se necessário, disporá regras regulamentadoras com o 
intuito de garantir o desenvolvimento econômico sem o detrimento 
do efetivo cumprimento dos direitos sociais. 

Rizzatto Nunes (2008) preleciona que, o empreendedor ao 
exercer sua atividade econômica e obter lucro, importa em assumir 

o risco desta atividade, em outras palavras, se causar prejuízo a 
qualquer indivíduo será obrigado a ressarcir os danos, 
independente de culpa, a livre concorrência implica em proteção ao 
consumidor.  

Assim, a finalidade da defesa do consumidor expressa no art. 
5º, inciso XXXII, da Lei Maior, busca estabelecer o equilíbrio entre 

fornecedor e consumidor nas relações de consumo, pois este, já 
adentra nesta relação, em uma condição desigual e o legislador ao 
reconhecer esta desigualdade busca estabelecer a chamada 
igualdade real. (ANTONIO HERMAN, 2008, p.30) 

 
3.        O Direito à Saúde. 

 
Atualmente, o serviço de saúde pública é prestado por 

intermédio do SUS (Sistema Único de Saúde) criado pela Lei 8.080 
de 19.09.90, o Estado deve promover o acesso à saúde a todos os 
cidadãos, propiciando a redução das desigualdades, bem como não 
podendo criar quaisquer distinções, sob pena de violação de 

garantias constitucionais. 

O texto constitucional dispõe no art.196, que a saúde é um 
direito de todos e dever do Estado, por conseguinte, o art.197, 
estabelece que, são de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, bem como ao Poder Público cabe a sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente 

ou através de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

Sabemos que, o Estado não consegue suprir a demanda no 
setor de saúde, por isso, o legislador constituinte permite que o 
serviço de saúde possa ser prestado pela iniciativa privada, não há 
monopólio estatal neste setor, porém a fiscalização cabe ao Poder 

Público, como dispõe o art. 199 da Lei Maior. 

O sistema de saúde brasileiro se caracteriza pelo seu 
hibridismo, em outras palavras, a junção entre serviços públicos e 
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oferta privada na prestação de assistência à saúde, dando origem a 

dois subsistemas. (GREGORI, 2005, p.201). 

Neste diapasão, as operadoras de planos de saúde assumem o 
papel do Estado ao prestarem o serviço de saúde e por isso, devem 
garantir o efetivo cumprimento e respeito a este direito 
fundamental, que também está disposto no art. 6º inciso I, da 

legislação consumerista, como direito básico do consumidor. 

A  Lei 9656/98 regulamenta as relações entre planos de saúde e 
consumidores, cabendo à Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão 
vinculado ao Conselho de Saúde Suplementar- CONSU, o papel de 
órgão fiscalizador deste setor. 

Todavia, apesar da legislação especial retro citada, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento, através da Súmula 469, 
que os contratos de assistência privada à saúde estão sob a égide 
do Código de Defesa do Consumidor. 

Neste sentido, o STJ agiu acertadamente, a fim de que, não 
pairem dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor é lei 
geral e principiológica, que traz em seu bojo a concretização dos 

princípios constitucionais e por isso, todas as legislações especiais 
existentes no mercado de consumo devem ser compatíveis e 
interpretadas de acordo com o referido Diploma Legal. 

 
4.       Aspectos Gerais da Responsabilidade Civil 

 

Como assevera Silvio Venosa (2005), na responsabilidade civil 
temos um dever de conduta violado, este dever pode ter como base 
uma relação contratual, a denominada responsabilidade civil 
contratual, ou uma violação legal ou moral, a então, 
responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. 

O art.186 do Código Civil Brasileiro dispõe que “todo aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito.” 

E no mesmo Diploma Legal, o art.927 expressa que “aquele que, 
por ato ilícito causar danos a outrem fica obrigado a repará-lo.” 

Como já mencionamos, o fundamento da responsabilidade civil 

baseia-se na teoria da culpa subjetiva, ou seja, o ofendido tem que 
provar a culpa ou dolo do ofensor, bem como o nexo de causalidade 
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entre ato ilícito e o dano, para fazer jus à indenização dos prejuízos 

sofridos. 

Ademais, o dano representa ao ofendido um prejuízo, este, pode 
ser material ou moral. Sabemos que, no aspecto material, o prejuízo 
pode representar ao ofendido o que efetivamente perdeu ou, o que 
deixou de ganhar, os chamados lucros cessantes, tais prejuízos 

serão apurados através de gastos comprovados ou perícia . 

Entretanto, o dano moral, não há como mensurar, o ofendido 
sofre uma dor psíquica, emocional, atinge direitos da personalidade, 
como a honra, a imagem, a vida privada, por isso, fica a critério do 
juiz, no caso concreto, analisar a gravidade do dano e a 
potencialidade do ofensor, bem como compensar a dor sofrida pela 

vítima e promover a punição de cunho educativo ao ofensor, para 
que não reincida naquela conduta.    

Também, temos os danos estéticos que são os prejuízos sofridos 
pela vítima em sua aparência, e poderão ser pleiteados, 
concomitantemente, com os danos materiais e morais, dependendo 
do caso concreto. 

Temos no Código Civil a responsabilidade civil objetiva como 
exceção, ou seja, decorre da lei ou do risco da atividade 
empresarial. Nos termos do art. 927, § único, temos o risco da 
atividade, quando esta, importar em perigo e probabilidade de dano, 
observamos que, o legislador civil pactuou da teoria da culpa 
objetiva adotada pelo Código do Consumidor. 

 
5.      Aspectos relevantes da responsabilidade civil das 
operadoras de planos de saúde sob a égide do Código de Defesa 
do Consumidor. 

 
As relações entre usuários e empresas privadas de saúde estão 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o art. 14 impõe 
que o fornecedor de serviços, responda,  independentemente da 
existência de culpa pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 

Inicialmente, é de suma importância, entender o que seja defeito 
do serviço. O serviço inadequado e sem qualidade que não atende 
às expectativas que razoavelmente dele se esperam, contém um 
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vício, porém quando esta inadequação sai da esfera do serviço e 

atinge a pessoa do consumidor gerando um dano material, moral 
ou estético, o chamamos de defeituoso. 

Por conseguinte, toda a vez que temos um defeito, temos um 
dano, um dever de segurança violado pelo fornecedor, por 
conseqüência,  o dever de indenizar o consumidor. 

As informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e 
risco dos serviços, também os torna defeituosos, por exemplo, 
muitas operadoras de planos de saúde fazem oferta e publicidade 
de seus produtos e serviços, induzem a erro o consumidor, impondo 
inúmeras barreiras de atendimento, vedação de procedimentos 
médicos ou exames, entre outros. Tal conduta da empresa pode 

gerar danos materiais ou morais ao usuário. 

O consumidor para obter a tutela jurisdicional e receber a 
indenização terá que comprovar apenas o nexo de causalidade entre 
o serviço defeituoso e dano sofrido, a culpa do fornecedor é 
presumida, embasada na teoria da responsabilidade objetiva, o 
risco da atividade é a justificativa desta teoria, ou seja, o fato de 

disponibilizar produtos ou serviços no mercado de consumo que 
venham gerar danos, o fornecedor assume o risco do seu 
empreendimento. 

Nada mais justo, pois o consumidor não participa de ciclo de 
produção, não tem conhecimento técnico dos produtos ou serviços 
disponibilizados no mercado, seria impossível fazer a prova da 

existência de culpa do fornecedor, o que inviabilizaria a defesa da 
parte vulnerável da relação de consumo, o consumidor. 

Nesta esteira, seguindo o princípio da vulnerabilidade e 
hipossuficência do consumidor, o legislador protegendo a parte 
mais fraca da relação de consumo, determinou como direito básico 
do consumidor, nos termos do art.6º, VIII, a inversão do ônus da 

prova a seu favor. 

No caso concreto, o consumidor pode encontrar dificuldades de 
comprovar o defeito do serviço, nestes casos, o juiz determina ao 
fornecedor o ônus da prova, quando existir a verossimilhança das 
alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência  técnica, 
econômica ou informacional. 

No caso em tela, como estamos tratando de serviços prestados 
ao consumidor, a operadora de plano de saúde para eximir-se da 
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obrigação de indenizar os danos causados direta ou indiretamente 

aos seus usuários, terá que provar nos termos do art. 14, § 3º do 
CDC, que o defeito do serviço não existe; a culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiro, bem como a existência de caso fortuito 
ou força maior. 

No caso fortuito ou força maior, há divergências na doutrina 

quanto à sua aceitação. Rizzatto Nunes(2008)  entende que,  o rol 
das eximentes do dever de indenizar é taxativo, porque o legislador 
utilizou-se do advérbio “só”, o que impediria uma interpretação 
extensiva, mas a maioria da doutrina entende que, o rol é 
exemplificativo, desde que, o fornecedor prove que o caso fortuito ou 
força maior tenha sido o causador  direto do dano. 

Cavalieri Filho(2008,p.257) defende que, apenas o fortuito 
externo, ou seja, aquele fato ocorrido de forma imprevisível, que não 
tem qualquer relação com a atividade do fornecedor, deve ser 
admitido como causa excludente, caso em que, inexistindo serviço 
defeituoso não há responsabilidade do fornecedor. 

Pactuamos do entendimento de que, o caso fortuito ou força 

maior, somente será causa de exclusão, se o fornecedor comprovar 
que, tal ocorrência não tenha qualquer vínculo com o serviço 
prestado, ou seja, o serviço não é defeituoso, bem como a causa 
principal  que desencadeou o acidente de consumo não foi o 
serviço, mas sim o fortuito ou força maior.. 

Dentro da sistemática da responsabilidade civil objetiva, o 

importante é a existência do nexo de causalidade entre o produto 
ou serviço defeituoso disponibilizado no mercado e o dano 
ocasionado ao consumidor, porém as eximentes adotadas pelo 
sistema servem para restabelecer o equilíbrio e a justiça nas 
relações de consumo, como um dos princípios norteadores da 
Política Nacional das Relações de Consumo.                    

 
6.       A responsabilidade civil pelo erro médico 

 
  
A exceção à regra da responsabilidade objetiva estabelecida no 

Código de Defesa do Consumidor é atinente à responsabilidade civil 

dos profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação 
de culpa, nos termos do art.14, § 4º. 
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Vamos abordar a responsabilidade do profissional liberal médico 

e suas peculiaridades e, de que forma, também, ensejará a 
obrigação de indenizar o paciente pela operadora do plano de 
saúde. 

A relação médico-paciente tem como base a confiança, a 
obrigação assumida é de meio, onde o profissional deve agir com 

cautela, prudência e conhecimento técnico para obter a cura do 
paciente. 

Maria Helena Diniz (2002, p.560) aduz que, a responsabilidade 
civil dos médicos somente decorre de culpa provada, constituindo 
uma espécie particular de culpa. Não resultando provadas a 
imprudência, imperícia ou negligência, nem erro grosseiro, fica 

afastada a responsabilidade dos doutores em Medicina. 

É dever do profissional médico para evitar sua responsabilização 
perante o paciente, o emprego da técnica adequada, o dever de 
informar o paciente ou a sua família e buscar da melhor forma 
possível a cura do paciente.  

Gustavo Tepedino (2000, p.47) defende a ideia de que, a 

obrigação do médico é de meio, o profissional não se obriga a curar 
o paciente, mas tem o dever de empregar todo o conhecimento 
técnico, diligência e cautela ao alcance da ciência médica para obter 
a cura. 

Com efeito, caso o dano tenha ocorrido pela falta de observância 
das referidas condutas, o médico deverá ser responsabilizado, 

também, pela quebra desta relação de confiança. 

Um outro fator importante, diz respeito ao erro de diagnóstico, o 
entendimento que se consolidou, é no sentido de que, o médico será 
responsabilizado pelo erro grosseiro, quando comparado com a 
conduta de outro médico prudente, não ocorreria. 

A casuística revela que cabe ao Juiz examinar a prova não do 

erro de diagnóstico em si, mas com base em perícias e depoimentos, 
averiguar se o médico agiu com negligência, imprudência ou 
imperícia. 

Todavia, nem sempre a obrigação assumida pelo médico será de 
meio, no caso das cirurgias plásticas ou estéticas, o profissional 
assume o resultado perante o paciente que pretende melhorar sua 

auto-estima. 

Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: 
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“Civil e processual – Cirurgia estética ou plástica – Obrigação de 

resultado (responsabilidade contratual ou objetiva) – 
Indenização -  Inversão do ônus da prova – Contratada a 
realização da estética embelezadora, o cirurgião assume 
obrigação de resultado, devendo indenizar pelo não 
cumprimento da mesma, decorrente de eventual deformidade ou 

irregularidade – Recurso conhecido e provido.(REsp 
n.81.101/PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ. 31.05.1999)” 

Entendemos que, a punição via judicial ou administrativa dos 
cirurgiões plásticos tem por objetivo coibir a atitude de maus 
profissionais, que criam expectativas nos pacientes para melhora da 
auto-estima e, em alguns casos, acabam causando danos físicos e 

morais.  

A aplicação da legislação consumerista na relação médico-
paciente, se faz necessária e justa, porque sendo o consumidor a 
parte mais vulnerável, teria pela legislação civil maiores entraves 
para obter a reparação do dano, como a prova da culpa e a 
impossibilidade da inversão do ônus da prova. 

Assim sendo, o juiz pode, nos termos do art.6º inciso VIII do 
CDC, inverter o ônus da prova, caso entenda a dificuldade do 
paciente em comprovar o erro médico, claramente, pela sua 
vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. 

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal  de Justiça 
entendeu que: 

“A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art.14, §4º) não 
exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se 
presentes, os requisitos do art.6º, VIII, do CDC, devendo o 
profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações 
técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas. Observo que 
a decisão proferida no acórdão recorrido está em consonância 

com a jurisprudência desta Corte Superior(...) (REsp 
696.284/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJE de 
18.12.2009)”  

Ressaltamos ainda que, o paciente lesado terá o prazo de 5 
(cinco) anos para a propositura da ação de indenização pelo erro 
médico, nos termos do art. 27 do CDC, a partir do conhecimento do 

dano e sua autoria. 
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Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

que, o prazo para a propositura da ação, inicia-se a partir da 
ciência do fato pelo paciente. No caso apreciado, uma mulher 
descobriu, após 15 anos de cirurgia, a existência de uma agulha 
cirúrgica esquecida em seu abdômen, o que lhe custou anos e anos 
de dores insuportáveis, o Tribunal não acolheu a tese da prescrição 

defendida pelo médico e o condenou ao pagamento da indenização à 
paciente. 

No que concerne, ao foro competente para a propositura da ação 
de responsabilidade civil pelo médico, o paciente poderá ingressar 
com a referida ação no foro de seu domicilio, como lhe faculta o art. 
101, I, do Código de Defesa do Consumidor.  

A possibilidade do ingresso da ação, em foro do domicílio do 
autor, decorre do princípio da vulnerabilidade e facilitação do 
exercício dos direitos do consumidor, elencados como direitos 
básicos estabelecidos na legislação consumerista. 

Infelizmente, crescem as denúncias junto aos Conselhos 
Regionais de Medicina e ao Poder Judiciário, onde pacientes 

buscam a punição de maus profissionais, bem como o 
ressarcimento dos danos sofridos, mas, tais acontecimentos, não 
podem tirar a credibilidade da grande maioria de profissionais 
éticos que atuam com seriedade no exercício da profissão. 

Entendemos que, a punição dos maus profissionais, deve ter um 
caráter não apenas compensatório ao ofendido, mas sim, punitivo e 

educativo, no intuito de evitar a proliferação de outros erros 
médicos, bem como promover uma maior segurança das condutas 
médicas em relação aos pacientes. 

 
7.        A responsabilidade civil solidária da operadora de plano 
de saúde na ocorrência do erro médico de seu profissional 

credenciado ou contratado. 

 
Ao se comprovar a existência do erro médico do profissional 

credenciado ou contratado pela operadora de planos de saúde, esta, 
deve responder solidariamente pelos danos ocasionados ao 
paciente, tendo em vista a comprovação do serviço médico 

defeituoso, a responsabilidade objetiva decorrente do risco da 
atividade, bem como a não cautela na escolha de profissionais 
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cautelosos e capacitados que prestam serviços diretamente aos 

seus usuários-consumidores.  

Como menciona o art. 265 do Código Civil Brasileiro, “a 
solidariedade não se presume, resultam da lei ou da vontade das 
partes.”, partindo desta premissa, temos no art.7º, §único do 
Código de Defesa do Consumidor, como direito básico do 

consumidor, a responsabilidade solidária, ou seja, tendo mais de 
um autor a ofensa todos serão solidários pela reparação dos danos 
previstos nas normas de consumo. 

Cláudia Lima Marques (2006, p.303) entende que, a 
solidariedade se perfaz, porque a organização da cadeia de 
fornecedores de serviços é de responsabilidade do fornecedor, que 

tem o dever de escolha e vigilância daqueles que farão parte na 
prestação dos serviços, direta ou indiretamente, ao consumidor. 

 

E nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais acerca do 
assunto: 

“Civil – Responsabilidade Civil -  Prestação de serviços 

médicos.Quem se compromete a prestar assistência médica por 
meio de profissionais que indica é responsável pelos serviços 
que estes prestam. Recurso Especial não conhecido.(STJ – 
REsp.138.059/MG – rel. Min. Ari Pargendler – j. 10.03.2001)” 
 
O objetivo da imputação da solidariedade, além da proteção ao 

patrimônio material e moral do consumidor, como parte vulnerável 
e hipossuficiente, obriga o fornecedor, no presente caso, as 
operadoras de planos privados de saúde agirem com cautela na 
escolha de profissionais,  usuário do plano de saúde não pode 
escolher livremente um médico de sua confiança, deve ater-se 
exclusivamente à lista de profissionais pertencentes à rede 

credenciada ou contratada. 

Em alguns casos, os profissionais médicos tentam amenizar a 
questão da solidariedade, no intuito de se eximirem da 
responsabilidade civil, com alegação de que, a empresa de saúde 
paga honorários baixos para aumentar lucros, e as constantes 
ameaças destas operadoras em punir com descredenciamento ou 

demissão, caso não atendam às regras da empresa. 
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Todavia, um erro não justifica o outro, pelo pacto de boa-fé que 

deve primar nas relações contratuais, as operadoras de planos de 
saúde e os profissionais que nelas atuam, são obrigados a 
proporcionar a segurança prometida e esperada ao consumidor. 

Neste sentido, vem crescendo as decisões judiciais 
reconhecendo e responsabilidade solidária das empresas de saúde 

pelo credenciamento ou contratação de profissionais negligentes e 
imperitos, assim, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu: 

“SEGURO SAÚDE. Lista de Médicos e Hospitais Credenciados. 
Erro Médico. Fato do Serviço. Responsabilidade Solidária do 
Médico, Hospital e Seguradora. O art.14 do CDC responsabiliza 
objetiva e solidariamente todos os fornecedores de serviços, quer 

imediatos ou mediatos, pelos danos ocasionados aos 
consumidores(...) Destarte ao credenciar médicos ou hospitais 
para formar expressiva rede de fornecimentos de serviços 
médicos e, assim, torná-los mais eficientes, atrativos e 
competitivos no mercado de consumo, a seguradora compartilha 
da responsabilidade civil dos profissionais (...). Confirmação da 

sentença.(AC.2001.001.25322, 2ª CC/TJRJ.D.O.E. RJ 
11.04.2002)” 

Assim, tanto os profissionais médicos quanto às operadoras de 
planos de saúde tem o dever de agir com diligência e promover 
todos os atos necessários na busca da cura do paciente e numa 
melhor qualidade de vida, porque lidam com seres humanos e 

estes, merecem respeito, principalmente, no momento da existência 
de uma doença.   

  
7. Conclusão 

 

           Atualmente, 52 milhões de brasileiros possuem planos 

privados de saúde, um mercado em expansão e bastante lucrativo 
no país. 
           O direito à saúde como direito social e ínsito à dignidade da 
pessoa humana, deve ser respeitado pelo setor público e privado, 
principalmente, garantido pelo Estado, para uma sadia qualidade 
de vida. 

           Faz-se mister, o amparo aos usuários de planos de saúde, 
como parte vulnerável da relação de consumo, em contrapartida, 
tutelar os interesses do empreendedor que busca o lucro na sua 
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atividade, buscando restabelecer o equilíbrio desta relação 

compatibilizando interesses dentro de um sistema capitalista e que 
tem como base, a dignidade da pessoa humana. 
 A busca da responsabilização civil solidária das empresas 
privadas fornecedoras de assistência médica tem como objetivo 
defender o consumidor de danos à sua vida, saúde e segurança, 

bem como punir as empresas que credenciam ou contratam 
profissionais médicos, sem qualquer comprometimento, apenas, na 
busca de menos despesas, objetivando exclusivamente o lucro. 
 Por isso, temos a regra maior do nosso ordenamento jurídico, 
a Constituição Federal Brasileira, o Código de Defesa do 
Consumidor, legislações no âmbito dos órgãos administrativos e 

fiscalizadores do setor privado de saúde que auxiliam na defesa do 
consumidor, sem perder de vista, também, o desenvolvimento da 
economia no país.  
 Sendo a Agência Nacional de Saúde – ANS o órgão fiscalizador 
das relações entre consumidores e empresas privadas de saúde, a 
sua atuação ainda é um pouco tímida, há necessidade de punições 

mais severas para as más empresas, bem como impor a estas, a 
prestação de serviços de qualidade, facultando assim, uma disputa 
saudável entre as empresas do setor na busca de clientela. 
 Todavia, há necessidade do Poder Público promover políticas 
públicas voltadas para a educação do consumidor, facilitação de 
acesso aos órgãos administrativos e judiciais, para que se efetive a 

aplicação deste aparato legislativo sem deixá-lo apenas no papel, 
consumidor mais exigente e consciente, obriga o fornecedor a 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços. 
 Por fim, o Judiciário tem atuado de forma favorável ao 
consumidor, compelindo as empresas privadas de planos de saúde 
a arcarem com os prejuízos decorrentes dos serviços defeituosos 

prestados diretamente ou através de seus profissionais 
credenciados ou contratados, objetivando a proteção e a defesa da 
incolumidade físico-psíquica do consumidor com a reparação 
patrimonial ou moral, promovendo assim, a equidade e justiça 
nestas relações de consumo.  
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