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RESUMO: A Medicina por tratar da vida e da saúde de seres humanos, de modo 
geral, trata de assuntos sensíveis, cujos resultados podem ser considerados 
criminosos, surgindo a pretensão do Estado de aplicar uma sanção penal ao 
agente infrator. Nesse contexto, surge a possibilidade de responsabilização 
penal do médico, uma vez que, muitas vezes, o médico é o profissional que mais 
frequentemente tem o contato direto com o paciente, realizando os atos para o 
tratamento do mesmo. Assim, na ocorrência de algum resultado adverso do 
desejado, considerado crime pela nossa legislação penal, tende-se a assumir 
que o médico é o responsável, frente a alegação de ocorrência de algum erro na 
execução do tratamento, sendo então o profissional responsável pela falha, e, 
logo, deve sofrer as sanções cabíveis. O presente trabalho teve por objetivo 
analisar a responsabilidade penal do médico decorrente de alegado erro do 
profissional na relação médico/paciente. Para a responsabilidade penal do 
médico, se fez necessário analisar diversas particularidades e circunstâncias 
que envolveram o resultado adverso e criminoso, a fim de se pudesse fixar com 
exatidão e justiça a responsabilidade penal do médico. Fez-se uma análise de 
conceitos de direito penal para aferição de responsabilidade, e de suas principais 
características e particularidades, analisando-se os crimes nos quais a realidade 
médica mais está próxima. Abordou-se também a figura do chamado erro 
médico, o pode ser considerado erro médico, quais os seus tipos, e quais as 
condições contribuem para a sua ocorrência. A metodologia utilizada foi a 
qualitativa e hipotético-dedutiva, utilizando-se para a escrita do trabalho a 
doutrina vigente; bem como, artigos, teses, internet e a Jurisprudência. O estudo 
abordou o erro médico em si, visando expor quais os tipos de erros que podem 
acontecer e como devem ser abordados. Nesse processo, foi utilizada a análise 
da Teoria do Erro Humano de James Reason, que buscou elucidar como e qual 
motivo os seres humanos são passíveis de erro. Reason criou o modelo de 
“Queijo Suíço”, que demonstra como os perigos podem passar por sucessíveis 
barreiras de segurança e gerar o resultado adverso. As falhas em tais barreiras 
podem ocorrer por falhas humanas ou por falhas do sistema de saúde em si. 
Nesse contexto, o erro médico deve ser analisado sob a visão de que, mesmo 
com a comprovação do erro, este pode não ter sido cometido pelo profissional 
médico, mas sim ser frutos de falhas estruturais que se não forem corrigidas 
anteriormente voltando a causar os resultados indesejados aos pacientes. A 
prevenção destas falhas é o maior desafio a ser enfrentado pelos juristas, 
devendo ser estudado em trabalhos complementares a este. 
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