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Resumo: O artigo aborda a temática da responsabilidade civil 
dos hospitais em caso de infecção hospitalar, com o objetivo de 
analisar e discutir os pontos centrais acerca dos limites e possi-
bilidades da responsabilização civil dos estabelecimentos hospi-
talares segundo a ordem normativa brasileira, em especial no 
caso de infecção hospitalar, inclusive com a análise dos aspectos 
de diferenciação no caso de estabelecimentos particulares e de 
hospitais públicos. De fato, uma situação que resta largamente 
impactada e agravada com a Pandemia da Covid-19. O estudo 
conclui pela aplicação da responsabilidade sem culpa (objetiva), 
para o caso de danos decorrentes de infecções hospitalares, res-
salvadas situações especiais e casos de excludente de responsa-
bilização. O método utilizado é o dedutivo e monográfico e a 
técnica de pesquisa bibliográfica, com análise da legislação re-
lacionada e da doutrina sobre o tema. 
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Infecção hospitalar. Responsabilidade civil objetiva. Pandemia 
da Covid-19. 
 
THE CIVIL LIABILITY OF PUBLIC AND PRIVATE HOSPI-
TALS IN CASE OF NOSOCOMIAL INFECTION 
 
Abstract: The article addresses the issue of civil liability in hos-
pitals in case of nosocomial infection, with the aim of analyzing 
and discussing the central points about the limits and possibili-
ties of civil liability of hospital establishments according to the 
Brazilian normative order, especially in the case of nosocomial 
infection, including the analysis of differentiation aspects in the 
case of private establishments and public hospitals. In fact, a sit-
uation that ends up largely impacted and aggravated by the 
Covid-19 Pandemic. The study concludes by the application of 
liability without fault (objective), in the case of damages result-
ing from hospital infections, except for special situations and 
cases of exclusion of liability. The method and technique used 
are, respectively, the deductive and monographic, and the bibli-
ographic research, with the analysis of related legislation and the 
doctrine about the subject. 
 
Keywords: Civil liability. Hospital services. Nosocomial infec-
tion. Objective civil liability. Covid-19 pandemic. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 temática das infecções hospitalares (IH) não é 
nova e ostenta mesmo fundamental importância 
na compreensão da responsabilidade civil dos 
hospitais, tanto públicos como privados. O 
fenômeno passa longe de ser algo incomum na 

prática dos médicos e profissionais da saúde. Diariamente, in-
contáveis pacientes são submetidos a cirurgias ou 
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procedimentos clínicos que exigem internamentos breves ou 
mais delongados, podendo, entretanto, durante essa internação 
acabarem por contrair outras enfermidades, por conta de agentes 
patogênicos pré-existentes no ambiente hospitalar. 

Atualmente, as ditas infecções hospitalares são uma das 
principais causas de mortalidade ocorridas em procedimentos 
hospitalares (nosocomiais), em geral associadas a doenças gra-
ves, intervenções médicas e cirúrgicas ou complicações direta-
mente relacionadas a essas últimas.4 De acordo com a topogra-
fia, doença de base, etiologia e outras variáveis possíveis, as ta-
xas de mortalidade relacionadas às infecções hospitalares adqui-
rem valores diferenciados. São encontradas taxas de coeficiente 
de letalidade por infecção hospitalar entre 9 e 58%, estando na 
faixa de 40% nos casos de infecção na corrente sanguínea.5 De-
vido a esses números acentuados, estima-se que por ano morram 
no Brasil em média 100 mil pessoas em decorrência dessa mo-
dalidade de infecção.6 

Os impactos relacionados a esse tipo de constatação são 
de difícil averiguação formal, abrangendo desde aspectos emo-
cionais ligados ao medo de internação, insalubridade física, psi-
cológica no ambiente de trabalho dos profissionais ligados à área 
da saúde e até postergação por parte do paciente de procedimen-
tos urgentes e necessários. Se considerados os aspectos econô-
micos, as infecções hospitalares resultam em um prolongamento 

 
4 MOURA, Maria Eliete Batista et al. Infecção hospitalar: estudo de prevalência em 
um hospital público de ensino. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 60, n. 
4, p. 416-421, ago. 2007. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672007000400011&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 16 fev. 2021. 
5 MARRA, Alexandre R. et al. Nosocomial bloodstream infections in brazilian hos-
pitals: bnalysis of 2,563 bases from a prospective nationwide surveillance study. Jor-
nal of Clinical Microbiology, v. 49, p. 1866-1871, 2011. Disponível em: 
https://jcm.asm.org/content/49/5/1866.short. Acesso em: 16 fev. 2021. 
6 HOSPITALAR. Em média 100 mil pessoas morrem, por ano, por causa de infecção 
hospitalar no Brasil. Disponível em: https://www.hospitalar.com/pt/edito-
rias/network-melhores-praticas/512-em-media-100-mil-pessoas-morrem-por-ano-
por-causa-de-infeccao-hospitalar-no-brasil. Acesso em: 16 fev. 2021. 
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das já caras internações, ante a necessidade de novos procedi-
mentos de diagnóstico e terapêuticas, o que em um ambiente de 
escassez de recursos materiais, profissionais e humanos ocasi-
ona impactos graves. Torna-se evidente que, para além de se 
poupar mortes evitáveis, o controle e prevenção das infecções 
libera recursos para outras áreas necessitadas.7 

Essas considerações levam a infecção hospitalar a um pa-
tamar onde atualmente a preocupação com a sua incidência in-
terpassa os órgãos de saúde competentes, tornando-se um pro-
blema de ordem social, jurídica e, inclusive, ética, pois ocasiona 
implicações diretas na vida dos pacientes e no risco a que estes 
podem estar submetidos.8 Justamente a análise quanto aos im-
pactos jurídicos que esses riscos ocasionam que o presente artigo 
se debruça, traçando uma correlação entre as infecções e a ques-
tão da responsabilidade civil.  

É preciso contextualizar que o enfrentamento da questão 
por meio de novas legislações não tem se mostrado um efetivo 
meio de diminuição da incidência, mesmo com a vasta produção 
de leis e regulamentações referentes ao assunto. Apesar das pro-
postas de controle e prevenção, a problemática da IH no Brasil 
tem apresentado índices crescentes, problemática sobremaneira 
agravada agora com a Pandemia da Covid-19 e todos os seus 
desdobramentos e abissal ampliação da necessidade de interna-
ções na rede hospitalar pública e privada. Ainda, se analisado no 
sentido financista, o custo de um paciente que sofre de IH au-
menta em até três vezes o valor do tratamento, porém ainda 

 
7 GUIMARÃES, Aline Caixeta et al. Óbitos associados à infecção hospitalar, ocor-
ridos em um hospital geral de Sumaré-SP, Brasil. 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672011000500010. Acesso em: 16 fev. 2021. 
8 SOUSA, Cristina Maria Miranda de et al. Os direitos dos usuários da saúde em casos 
de infecção hospitalar. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 61, n. 4, p. 411-
417, 4 ago. 2008. Disponível em: http://www.re-
dalyc.org/pdf/2670/267019605002.pdf?fbclid=IwAR2-
SsiZm5ds4cD2VJHFmGKpy8hTif-fE-du4gHJ3pKh8IDOSBL4CJTIDwg. Acesso 
em: 16 fev. 2021. 
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assim os índices permanecem altos, estando em aproximada-
mente 15,5%, número que aumenta para 18,4% nas instituições 
públicas.9 

Naturalmente, a ineficiência da legislação e a incidência 
constante e reiterada das IH somadas aos seus efeitos ocasionam 
um aumento de ações indenizatórias no Judiciário. Isso traz uma 
preocupação adicional, no caso a possível falta de formação téc-
nica dos julgadores e a ausência de familiaridade com conceitos 
técnicos da gestão hospitalar. Surge, pois, o debate em torno das 
possibilidades de responsabilização ou não dos hospitais, quais 
os procedimentos e regras específicas a serem adotadas a fim de 
evitar as infecções e até se o uso de determinadas técnicas ate-
nuaria ou mesmo excluiria a responsabilização dessas institui-
ções prestadoras de serviço de saúde. E se sua ausência caberia 
como agravante no debate da responsabilização para os respec-
tivos casos. 

A questão da infecção hospitalar é um grave problema de 
saúde pública, e uma das suas principais causas reside basica-
mente na falta ou falha das políticas de assepsia (conjunto de 
providências para prevenção da propagação de germes). O Ponto 
nefrálgico da discussão quanto a possibilidade de responsabili-
zação volta-se para o entendimento desse risco e meios de evita-
lo. 

Mas há poucos trabalhos voltados à pesquisa da respon-
sabilidade hospitalar, menos ainda quanto as infecções. Um dos 
pontos centrais para o estudo é a Portaria n. 2.616/MS/GM, de 
12.05.1998, que conceitua a IH e seus diferentes tipos, podendo 
ser adquiridas dentro e fora do ambiente da instituição, o que 
indica a instituição de padrões e parâmetros de atuação do hos-
pital para evitar uma responsabilidade integral. 

 
9 MOURA, Maria Eliete Batista et al. Infecção hospitalar: estudo de prevalência em 
um hospital público de ensino. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 60, n. 
4, p. 416-421, ago. 2007. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672007000400011&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 16 fev. 2021. 
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Partindo do pressuposto de que não existe um índice zero 
de infecção, algo utópico, é preciso trazer para a discussão dos 
elementos da responsabilidade civil os conceitos técnicos exis-
tentes na prática da gestão hospitalar, não onerando demasiada-
mente o estabelecimento e tornando impraticável o exercício das 
suas atividades. Para isso serão realizadas definições teóricas 
quanto ao instituto da responsabilidade civil, demarcação do re-
gime jurídico e atividade dos hospitais e por fim dos parâmetros 
exigidos para que a instituição lide com os riscos existentes na 
atividade. 

 
2. SOBRE A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
Impossível negar a influência do instituto da responsabi-

lidade civil no direito atual. Sua incidência toca diferentes áreas 
e ramos do direito. Não seria incoerência afirmar que a cada ino-
vação ou descoberta a sua aplicabilidade se reinventa e amplia 
acompanhando a trajetória humana. A responsabilidade civil 
passou por uma grande evolução entre o começo do século XX 
e os dias atuais, abandonando a sua simplicidade inicial positi-
vada no Código Civil de 1916 e assumindo construções mais 
complexas.10 

O termo é relacionado a noção de um dano causado por 
um desvio de conduta ligado por um dever jurídico preexistente, 
surgindo assim um novo dever sucessivo de se restituir esse 
dano. A definição clássica é trazida pelo jurista francês Rene Sa-
vatier, que em tradução livre expõe: “A responsabilidade civil é 
a obrigação que pode ser imposta a uma pessoa de reparar um 
dano causado por outrem por fato seu ou fato de pessoa ou coisa 
que lhe pertence”.11 Alguns doutrinadores optam pela classifica-
ção do instituto em dois diferentes tipos, um voltado para o 

 
10 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 2-20. 
11 SAVATIER, René. Traité de la responsabilité civile em droit français. Paris: R. 
Picho net R. Durand Auzias, 1951. p. 12. 
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descumprimento contratual e outro para a responsabilidade civil 
extracontratual, chamada também de aquiliana.12 Moderna-
mente, os fins práticos dessa divisão têm sido mitigados, afir-
mando parte dos pesquisadores que os princípios básicos de am-
bos os tipos são idênticos.13 

Não é pacífico na doutrina nacional a existência de uma 
única classificação quanto aos pressupostos constitutivos da res-
ponsabilidade civil, afirmando Maria Helena Diniz serem três, 
uma conduta comissiva ou omissiva, esta qualificada juridica-
mente, um dano que pode ser moral ou patrimonial, e um nexo 
de causalidade que ligue essa conduta ao dano.14 A grande dis-
cussão não gira em torno dessa trinca, mas da presença da culpa 
como dimensão essencial à responsabilização,15 assim como a 
ilicitude. A questão é desenvolvida por Sergio Cavalieri Filho, 
quando institui que para além da trindade indicada por Maria 
Helena Diniz, torna-se necessário que a conduta seja antijurí-
dica, configurando uma ilicitude lato sensu (com presença de 
culpa) na responsabilidade subjetiva, e ilicitude stricto sensu 
(sem presença de culpa) na responsabilidade objetiva.16 

Quanto ao pressuposto do dano, ele é dividido em dois 
grupos. O dano emergente se refere a um desfalque ao patri-
mônio da vítima, enquanto o lucro cessante se trata de uma frus-
tração de uma perspectiva de recebimento patrimonial,17 ou seja, 
o impedimento do recebimento de algo que seria acrescido ao 
patrimônio caso o dano não ocorresse. Ambos os tipos de dano 

 
12 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 325. 
13 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
454-455. 
14 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 642. 
15 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. Vol.4: responsabilidade civil. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 839. 
16 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 97. 
17 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 97. 
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precisam estar relacionados à conduta do agente e a vítima, 
sendo que essa ligação é instituída pelo pressuposto do nexo cau-
sal. Outra distinção importante refere-se ao entendimento natu-
ralístico e jurídico de dano. Para fins do instituto da responsabi-
lidade civil, o que importa na dimensão do dano é a existência 
da diminuição de determinado patrimônio tutelado pela lei, ou 
seja, violação de interesse ou bem jurídico.18 

Sobre o tema, Anderson Schereiber afirma que o pressu-
posto da causalidade adquiriu importância ainda maior nas últi-
mas décadas com o crescimento da responsabilidade objetiva, 
pois as excludentes de responsabilidade passaram a transitar jus-
tamente pela ausência ou não de nexo.19 Apesar de inicialmente 
possuir uma aparência de fácil compreensão, a causalidade apre-
senta certa complexidade justamente por não ser um conceito 
jurídico.20 Algumas teorias surgiram para avaliar as possibilida-
des jurídicas do nexo de causalidade, sendo as principais a teoria 
da equivalência das condições, a teoria da causalidade ade-
quada e a teoria do dano direto e imediato.21 

Segundo parte da doutrina, a teoria da causalidade ade-
quada estaria positivada dentro dos artigos 944 e 955 do Código 
Civil de 2002, instituindo que para fins de responsabilidade civil 
deve-se identificar na presença de uma possível causa, qual de 
forma potencial gerou o possível dano.22 Por seu turno, existem 
decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de 
compreender tanto a teoria da causalidade adequada e a teoria 

 
18 FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Dano-evento e dano-prejuízo. 2009. 231 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, USP, São Paulo, 2009. Disponível em: 
file:///C:/Users/Vaio/Downloads/COMPLETA.pdf. Acesso em: 16 fev. 2021. 
19 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. São Paulo: 
Atlas, 2007. p. 102. 
20 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 70. 
21 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. Ed. São Paulo: Método, 2014, p. 
335. 
22 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. Ed. São Paulo: Método, 2014, p. 
335. 
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do dano direto e imediato como sinônimas,23 cabendo aqui a 
compreensão de que o nexo causal é a relação necessária entre a 
conduta e o dano, sendo que inexistente esse liame se afasta de 
pronto a possibilidade de responsabilidade civil.24 

Dessa forma, para fins de adequação a temática da pes-
quisa, se tem que para que ocorra a responsabilidade civil por 
parte do hospital, por conta de infecção hospitalar, é preciso que 
o dano causado ofenda um bem jurídico da vítima e esteja ligado 
diretamente a uma conduta realizada pelo hospital, podendo ser 
ativa (comissão) ou passiva (omissão). Um primeiro passo para 
compreender que condutas podem ou não ser responsabilizadas, 
e a forma dessa responsabilização, é necessário identificar o re-
gime jurídico existente na prestação de serviço dessas institui-
ções. 

 
2.1. A APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO CDC NAS 
RELAÇÕES HOSPITALARES  

 
Como já destacado, a responsabilidade civil passou por 

diferentes inovações ao longo do século passado, fenômeno li-
gado diretamente as respectivas transformações sociais e econô-
micas. A prova da culpa, presente na responsabilidade civil sub-
jetiva, passou a ser alterada para uma culpa presumida até chegar 
em alguns casos para uma responsabilidade objetiva. Atual-
mente, diversas leis instituem uma responsabilidade civil sem 
culpa, destacando-se entre elas o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC). Para Sergio Cavalieri Filho, o CDC construiu um 
novo sistema de responsabilidade civil aplicável as relações de 
consumo, possuindo princípios e fundamentos novos, diferenci-
ando-se da responsabilidade tradicional, que se mostrava 

 
23 STJ, REsp 325.622/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convo-
cado do TRF 1.ª Região), Quarta Turma, j. 28.10.2008, DJe 10.11.2008. 
24 SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 867. 



_842________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

insuficiente para proteger o consumidor.25 
A instituição de um estatuto voltado às relações de con-

sumo está presente no artigo 5º, XXXII da Constituição de 1988, 
base constitucional para o regramento da Lei 8.078/1990 (CDC). 
Partindo do pressuposto de que o consumidor é vulnerável, a co-
dificação estabelece serem suas normas de ordem pública já no 
artigo 1º, sendo um diploma que repercute nas diferentes áreas 
do direito.26 O próprio texto constitucional, ao mencionar caber 
ao Estado a promoção da defesa do consumidor, já instituiu essa 
ordem de proteção à futura lei, determinando a construção de um 
diploma voltado a gerar igualdade a uma situação originalmente 
desigual.27 Uma primeira constatação pode ser feita sobre as re-
lações tuteladas pelo código: elas possuem características pró-
prias e sujeitos de direito em posições antagônicas interagindo 
para gerar a transmissão de bens e consecução dos fins originá-
rios da relação. 

A primeira celeuma que precisa ser enfrentada em rela-
ção ao tema da responsabilidade civil por infecção hospitalar re-
fere-se à ausência no CDC das bases para definir a relação de 
consumo como aquela que é protegida pelo código. Para Karina 
Monteiro Prado, a relação de consumo é uma relação jurídica 
entre um fornecedor e um consumidor, com objetivo de aquisi-
ção ou fruição de determinado produto ou serviço.28 O código 
auxilia instituindo em seu artigo 2º o conceito de consumidor: 
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final”. Dessa forma, o consumidor 

 
25 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 583 
26 GONÇALVEZ, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – responsabilidade civil. 5 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 19-20.   
27 PRADO, Karine Montenegro. Responsabilidade civil do Estado decorrente da 
prestação de serviços públicos ao consumidor. 2016. 306 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 76. 
28 PRADO, Karine Montenegro. Responsabilidade civil do Estado decorrente da 
prestação de serviços públicos ao consumidor. 2016. 306 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 23. 
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será aquele que utiliza o produto ou recurso como destinatário 
final, não se configurando se adquirir no meio da cadeia de pro-
dução. A dificuldade de definir o que seria o destinatário final 
gerou diferentes teorias, assumindo o CDC a chamada teoria fi-
nalista, ligada a uma destinação final econômica.29 

Outro fator importante presente no CDC é a diferencia-
ção entre as relações jurídicas relacionadas a categoria de con-
sumo de serviço e consumo de produtos.30 Juridicamente o sen-
tido de produto assume um sentido econômico, algo criado por 
alguém para ser comercializado, satisfazendo assim certa neces-
sidade humana.31 José Carlos Carvalho complementa que pela 
acepção ampla do código poderiam ser objeto de relação de con-
sumo qualquer bem corpóreo ou incorpóreo, assim como os que 
venham a ser integrados a um imóvel ou outro produto.32 Logo 
de início parece que a atividade hospitalar não se enquadraria 
nessa definição, não sendo possível trazer a aplicação do CDC 
para a atividade, restando determinar se é possível nos casos de 
prestação de serviço. 

Por sua vez, a prestação de serviço constitui uma ativi-
dade oferecida ao mercado, mediante remuneração, que não se 
configura como atividade trabalhista, devendo ser prestada por 
um fornecedor que será contratado pelo consumidor. Essa mo-
dalidade de relação jurídica também acaba assim por ser 

 
29 OLIVEIRA, Bruna Portugal Silveira de. O direito à saúde sob a ótica consumerista. 
In: SANTOS, Corina Teresa Costa Rosa; PIMENTEL, Diego Ferreira; SILVA, Rô-
mulo Ruan Santos da. Direito do consumidor aplicado ao direito à saúde: análise de 
julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017. p. 50. 
30 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 593. 
31 OLIVEIRA, Bruna Portugal Silveira de. O direito à saúde sob a ótica consumerista. 
In: SANTOS, Corina Teresa Costa Rosa; PIMENTEL, Diego Ferreira; SILVA, Rô-
mulo Ruan Santos da. Direito do consumidor aplicado ao direito à saúde: análise de 
julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017. p. 51. 
32 CARVALHO, José Carlos de Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos 
doutrinários e visão jurisprudencial. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. p. 50. 
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constituída a partir da subjetividade do conceito de consumi-
dor.33   

É importante destacar que esse regime jurídico da pres-
tação de serviços instituído pelo CDC difere da relação presente 
no mesmo código referente ao fornecimento de produtos. O for-
necedor do serviço será responsabilizado pelos vícios ou defei-
tos da prestação na modalidade objetiva, ou seja, sem a necessi-
dade da comprovação de culpa. Para Sergio Cavalieri Filho, no 
fato gerador dessa modalidade de responsabilidade basta que o 
efeito seja relacionado a um dano causado por meio de um nexo 
de causalidade.34 Uma exceção importante é apontada pelo pró-
prio código, ao instituir em seu artigo 14 que a prestação de ser-
viço realizada por profissionais liberais precedera a comprova-
ção de culpa, estando configurada assim na modalidade subje-
tiva. 

Portanto, a responsabilidade hospitalar, diversamente de 
eventuais casos de responsabilidade individual do médico (pro-
fissional liberal), a princípio se enquadra como responsabilidade 
objetiva, dentro da modalidade de prestação de serviço. Essa re-
alidade advém da implementação da teoria do risco da atividade 
profissional, baseada nos princípios da justiça distributiva e da 
solidariedade social, instituindo uma presunção de vulnerabili-
dade por parte do consumidor. Nessa modalidade de relação de 
consumo o direito à indenização decorre mesmo do dever de se-
gurança, dever de fornecer/prestar os serviços e de uma forma 
segura.35 Para se eximir da indenização, o fornecedor/prestador 
precisa comprovar ou a inexistência de dano, ou um dos 

 
33 OLIVEIRA, Bruna Portugal Silveira de. O direito à saúde sob a ótica consumerista. 
In: SANTOS, Corina Teresa Costa Rosa; PIMENTEL, Diego Ferreira; SILVA, Rô-
mulo Ruan Santos da. Direito do consumidor aplicado ao direito à saúde: análise de 
julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017. p. 51-
52. 
34 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 593. 
35 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 601. 
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excludentes de ilicitude, o fato/culpa exclusiva da vítima, caso 
fortuito ou força maior.36 

Ocorre que não necessariamente o CDC é aplicado a to-
das as prestações de serviço realizadas por/em hospitais, não 
existindo um único regime jurídico para todas essas atividades. 
Além disso, um hospital público se difere de um hospital privado 
pela sua própria finalidade como instituição, do que decorrem 
particularidades jurídicas que interferem em possíveis responsa-
bilizações. Então, cabe verificar a aplicabilidade do CDC aos 
hospitais públicos assim como definir o regime jurídico exis-
tente nesses casos. 
 
2.1.1. APLICABILIDADE DO CDC AO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE (SUS) 
 

Definida a aplicabilidade do CDC a prestação de serviços 
hospitalares privados por meio do regime jurídico da responsa-
bilidade civil objetiva, é preciso constatar se tanto a prestação 
privada como a pública recebem o mesmo tratamento jurídico. 
Cabe, pois, analisar se o Sistema Único de Saúde (SUS) também 
está incluído nessa ordem de responsabilidade civil. 

Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Figuei-
redo definem o SUS como uma garantia constitucional, consti-
tuída por rede, regionalizada e hierarquizada, atuante segundo o 
princípio da descentralização.37 Os autores prosseguem lem-
brando que a Constituição de 1988 impõe deveres ao Estado, di-
recionando o seu papel, sendo a já mencionada proteção ao con-
sumidor uma tutela específica assim como a proteção da saúde 
(art. 196 da CFRB). Um ponto fundamental é que essa proteção 

 
36 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 95. 
37 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. O direito e promo-
ção da saúde na ordem jurídico-constitucional: uma visão geral sobre o sistema (pú-
blico e privado) de saúde no Brasil. In: PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, 
Romano José. Curso de direito médico. São Paulo: Conceito editorial, 2011. p. 29. 
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se espalha também a saúde privada e aos meios de saúde suple-
mentar, pois a natureza do bem contratado ou objeto da presta-
ção é indisponível,38 o que justifica a presença estatal nas regu-
lamentações e imposições ao setor. 

Tendo em vista ser o serviço público aquele que o Estado 
presta de forma direta ou indireta para os membros da Sociedade 
(cidadãos/usuários), suprindo os interesses coletivos, públicos 
ou sociais,39 Dinorá Adelaide Musetti Grotti reconhece que a le-
gislação do CDC permite a aplicação da codificação as presta-
ções de serviço público, estando a questão muito mais voltada 
para a profundidade e alcance dessa aplicação, ou seja, para 
quais serviços enquadrados.40 Dividindo a prestação de serviços 
nos prestados de forma geral (uti universi) e os prestados em ca-
ráter individual (uti singuli), a autora sustenta a necessidade de 
remuneração individualizada para a aplicação do CDC, con-
forme o artigo 3º do diploma, afastando a prestação de caráter 
gratuito, assim como os de caráter uti universi.41  

Portanto, quanto a responsabilidade civil hospitalar nesse 
caso, as atividades prestadas em caráter eminentemente público, 
devem ser impostas a um regime jurídico-administrativo, pre-
visto no artigo 37 §6º da Constituição de 1988, ao passo que as 
atividades realizadas na dimensão privada ou acessória a essa 
prestação de serviço deverão ser responsabilizadas pelo CDC. 
Por sua vez, Marçal Justem Filho afirma que haverá preponde-
rância do regime jurídico-administrativo em relação ao direito 

 
38 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. O direito e promo-
ção da saúde na ordem jurídico-constitucional: uma visão geral sobre o sistema (pú-
blico e privado) de saúde no Brasil. In: PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, 
Romano José. Curso de direito médico. São Paulo: Conceito editorial, 2011. p. 34. 
39 UEDA, Andréa Silva Rasga. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: aná-
lise das relações com as concessionárias de distribuição de energia elétrica. In: DI 
PIETRO, Maria Sylvia de Zanella. Direito privado administrativo. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 109. 
40 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. 
41 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. 
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do consumidor, porém sendo o último aplicado na omissão do 
primeiro nas medidas em que não ocorram incompatibilidade 
com os princípios orientadores da relação originária.42 

A consagração constitucional de um direito a saúde é re-
alidade no cenário internacional desde o fim da II Guerra Mun-
dial, interligada diretamente a um constitucionalismo democrá-
tico em desenvolvimento.43 Sua relevância dá-se principalmente 
em relação a indisponibilidade do objeto, que é a saúde, definido 
como direito fundamental pelo nosso ordenamento. Justamente 
por essa importância, os serviços e ações de saúde, tanto pública 
como privada, sofrem incidência de uma vasta gama de regula-
mentações, tanto administrativas como legislativas, intensifi-
cando os deveres de proteção dos serviços, a justificar imposi-
ções de naturezas típicas do regime público.44 Nesse sentido, ao 
tratar-se de hospitais públicos, ou com ligação autárquica a pes-
soas jurídicas de direito público, incidirá a responsabilidade 
objetiva do Estado, por força do artigo 37, § 6º da Constituição 
de 1988, assim como o artigo 43 do Código Civil, envolvendo 
também as entidades conveniadas.45 

Importante esclarecer que essa responsabilidade, tanto 
por meio do regime administrativo, como pelo CDC, será obje-
tiva no tocante aos serviços diretamente oferecidos pelo estabe-
lecimento, ou seja, os que dizem respeitos as atividades típicas 
do hospital.46 Cabe, então, definir o que serão essas atividades 

 
42 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviços públicos. São 
Paulo: Dialética, 2003. P. 560. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. O direito e promo-
ção da saúde na ordem jurídico-constitucional: uma visão geral sobre o sistema (pú-
blico e privado) de saúde no Brasil. In: PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, 
Romano José. Curso de Direito Médico. São Paulo: Conceito editorial, 2011, p. 11 . 
44 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. O direito e promo-
ção da saúde na ordem jurídico-constitucional: uma visão geral sobre o sistema (pú-
blico e privado) de saúde no Brasil. In: PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, 
Romano José. Curso de direito médico. São Paulo: Conceito editorial, 2011. p. 11. 
45 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 128. 
46 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e 
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típicas desenvolvidas pelos hospitais, assim como se existem di-
ferenças entre essa prestação dentro do regime jurídico-adminis-
trativo ou regime consumerista. 
 
2.1.2. NATUREZA JURÍDICA DA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS HOSPITALARES  
 

Referente a natureza jurídica, um primeiro ponto que 
precisa ser compreendido é quanto ao conceito de hospital. Para 
o Ministério da Saúde, hospital é o “estabelecimento de saúde 
destinado a prestar assistência sanitária em regime de interna-
ção, a uma determinada clientela, ou de não internação, no caso 
de ambulatório ou outros serviços”.47 Em complementação, Rui 
Rosato de Aguiar Junior afirma ser o hospital uma universali-
dade de fato, formado por um conjunto de instalações, aparelhos 
e instrumentos, todos com a destinação específica de se realizar 
tratamentos de saúde e vinculados a uma determinada pessoa ju-
rídica.48  

A legislação brasileira não define a atividade hospitalar, 
porém a Lei 9.249/1995, em seu artigo 15, inciso III, alínea “a”, 
dispõe que em relação aos serviços hospitalares incidiria a regra 
geral do imposto de renda da pessoa jurídica, segundo a qual o 
percentual de presunção a ser utilizado para apuração da base 
imponível do imposto seria de 8%. Posteriormente, a Lei 
11.727/2008 aumentou o rol de serviços que seria aplicada a re-
gra geral prevista no caput do artigo 15 e não o percentual espe-
cial de 32%, dispondo que, para além das atividades hospitala-
res, a exceção abrangeria também as atividades de auxílio 

 
Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 
130. 
47 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Organização e Desenvolvi-
mento de Serviços de Saúde. Terminologia básica em saúde. Brasília: Centro de Do-
cumentação da Saúde, 1987. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publica-
coes/0112terminologia1.pdf. Acesso em: 16 fev. 2021. 
48 AGUIRAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Responsabilidade civil do médico. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v. 84, n. 716, p. 33-53, 1995. 
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diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia 
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patolo-
gias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organi-
zada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Contudo, 
é importante esclarecer que esta alteração não significou que tais 
serviços foram considerados hospitalares, pois a legislação não 
apresentou um conceito, ela apenas aumentou o rol de atividades 
que poderiam utilizar os percentuais reduzidos para apuração da 
base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.49 

Para poder interpretar a citada lei tributária foi expedido 
pela Receita Federal o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 
19, de 07/12/2007, que definiu serviço hospitalar. No entanto, 
tal entendimento foi revogado, estando atualmente em vigor o 
art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 
2015, que dispõem que “são considerados serviços hospitalares 
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hos-
pitais, voltados diretamente à promoção da saúde, prestados pe-
los estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvem as 
atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da Resolução RDC nº 
50, de 21 de fevereiro de 2002, da Anvisa”. Referidas atribuições 
estão estruturadas da seguinte forma na resolução: Atribuição 1 
- atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia; Atribui-
ção 2 - atendimento imediato; Atribuição 3 - atendimento em 
regime de internação; e Atribuição 4 - atendimento de apoio ao 
diagnóstico e terapia. Cada uma dessas atribuições contém di-
versas atividades objetivamente delimitadas de modo bem deta-
lhado. 

Importante salientar que, no informativo n. 0312 de 
março de 2007, o STJ definiu serviço hospitalar como “o com-
plexo de atividades exercidas pela pessoa jurídica que 

 
49 Receita federal. Solução de Consulta nº 162 - Cosit. 2014. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsultaCo-
sit/2014/SCCosit1622014.pdf. Acesso em: 16 fev. 2021. 
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proporcione internamento do paciente para tratamento de saúde, 
com oferta de todos os processos exigidos para a prestação des-
ses serviços ou do especializado”. Ulteriormente, entendeu o 
STJ no Recurso Especial n. 1.081.441/ PR que serviços hospita-
lares compreendem “as atividades desenvolvidas nos hospitais, 
ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados 
no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta 
obrigatoriedade”, sendo excluídas dessa definição as simples 
prestações de serviços realizadas por profissionais liberais. 

Em sede doutrinária pode-se dividir a atividade hospita-
lar em duas hipóteses, partindo do pressuposto de que por hos-
pital se está a tratar da pessoa jurídica que mantém a estrutura. 
O hospital possui com o paciente usuário/consumidor um con-
trato hospitalar, onde assume obrigações de meio vinculadas a 
uma forma de hospedagem, como alojamento e alimentação, as-
sim como de serviços definidos como paramédicos, medicamen-
tos, instalações, pessoal de enfermaria e exames necessários. 
Caso o hospital possua um corpo médico, com estes na condição 
de agentes ou empregados da instituição, há também a prestação 
de serviços médicos propriamente ditos.50 

A relação hospital-paciente ainda oferece três diferentes 
tipologias, que obviamente interferem de forma direta na aplica-
ção da responsabilidade civil: 1. Os atos extramédicos – serviços 
relacionados a atividade de hotelaria, construídos a partir da 
ótica de um dever de segurança, em que o hospital deve proteger 
a integridade física dos seus pacientes; 2. Os atos paramédicos – 
praticados por outros profissionais da saúde que não médicos, 
conforme já especificado; 3. Os atos essencialmente médicos – 
praticados exclusivamente por profissionais da medicina, exi-
gindo formação e procedimentos exclusivos.51 

 
50 PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWILER, Romano José. Curso de direito médico. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 95. 
51 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 43-
44. 
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Aqui surgem diferenciações importantes relacionadas a 
atividade médico-hospitalar e a responsabilidade civil. Nos atos 
extramédicos a responsabilidade civil do hospital será objetiva, 
respondendo assim sem a necessidade de comprovação de culpa 
pelos defeitos da atividade, podendo se citar os exemplos de 
queimaduras, problemas nos equipamentos, fraturas contraídas 
durante a mobilização etc.52 

Ocorre que, se o hospital for privado e a relação sujeita 
ao CDC, os atos paramédicos e essencialmente médicos podem 
indicar responsabilização diferenciada. Embora questionável, 
Miguel Kfouri Neto sustenta que nas atividades paramédicas há 
somente responsabilização se presente a culpa por parte do pre-
posto do hospital.53 

E, sobre as atividades essencialmente médicas cumpre 
um maior detalhamento. Como o hospital pode possuir ou não 
seu próprio quadro médico, isso pode repercutir no regime de 
responsabilidade. No caso de possuir quadro próprio, os atos co-
metidos pelos médicos por imprudência, negligência ou imperí-
cia (culpa) indicam a responsabilidade solidária entre o hospital 
e o médico. Caso o médico exerça uma atividade de forma autô-
noma, contratado pelo paciente para determinada intervenção, a 
responsabilidade pelo ato essencialmente médico é exclusiva-
mente sua, já que o estabelecimento hospitalar é utilizado apenas 
para viabilizar a realização do procedimento.54 

Importante salientar que essas diferenciações nas ativi-
dades hospitalares cabem somente se no regime jurídico consu-
merista (privado). No regime jurídico-administrativo esse tipo 
de diferenciação não traz efeitos, para fins de responsabilização, 

 
52 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 42. 
53 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 45. 
54 NICHELLE, Rafael. A responsabilidade civil dos hospitais e o defeito na prestação 
dos serviços médicos. Revista da AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 1974. p. 187. 
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porquanto a prestação de serviço público de saúde corresponde 
a uma prestação continua, indivisível e ordenada pelo Estado, ou 
seja, não há contrato entre as partes a indicar diferentes modali-
dades e garantias, pelo que tudo é regido pelo âmbito da respon-
sabilidade objetiva. 

Em síntese, tem-se que as atividades hospitalares podem 
ser instituídas por um regime jurídico-administrativo ou consu-
merista, recaindo sobre o primeiro a responsabilidade civil obje-
tiva (artigo 37, § 6º da Constituição de 1988), baseado na dou-
trina do risco administrativo. Ao segundo caso, de âmbito pri-
vado, impõe-se o CDC, tanto no regime objetivo (nas atividades 
extramédicas), bem assim para as atividades paramédicas e es-
sencialmente médicas em que possuam corpo técnico e clínico 
próprio, segundo suas peculiaridades. 

A celeuma retoma agora para a avaliação de dois dos 
pressupostos dessa responsabilidade civil, o dano e o nexo cau-
sal, pois nem todos os fatos ocorridos dentro de um hospital e 
que causem prejuízo ensejam necessariamente indenização, 
existindo riscos e prejuízos naturais e inevitáveis quanto a ativi-
dade. 
 
3. OS RISCOS EXISTENTES NA ATIVIDADE HOSPI-
TALAR 
 

Sobre o tema, existem dois tipos diferentes de riscos, o 
risco inerente e o risco adquirido. O risco inerente é ligado à 
própria natureza e estado da atividade, ou seja, ligado justamente 
ao desenvolvimento da prestação do serviço, possuindo pericu-
losidade conhecida e que o consumidor tem noção da existência 
da mesma.55 Por outro lado, o risco adquirido ocorre quando a 
prestação do serviço se torna perigosa em virtude de um defeito 
ou anormalidade, ou seja, dentro de uma situação normal não 

 
55 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Comentários ao Código de Pro-
teção ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 48. 
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ofereceriam esses riscos.56 
Para Sergio Cavalieri Filho não é possível realizar certos 

tratamentos de saúde sem que existam possíveis riscos. Nessa 
modalidade de prestação de serviço é possível afirmar que existe 
ampla margem de inerência do risco, do que não resultaria um 
amplo e irrestrito dever de indenizar. Em geral, haverá a obriga-
ção de indenizar nos casos em que o risco for correspondente a 
uma periculosidade adquirida, pois de outra forma não existirá 
defeito do serviço. Exceção surge nos casos de falha de dever de 
informar o risco, ou seja, quando o responsável pelo procedi-
mento sonega dados e informações quanto aos possíveis prejuí-
zos da atividade, expondo o paciente a riscos que ele não anuiu.57 

É possível afirmar que existe uma expectativa legítima 
do paciente usuário/consumidor quanto a segurança da prestação 
do serviço, esperando que sejam utilizadas técnicas e procedi-
mentos plausíveis e justificados que mantenham o risco dentro 
de padrão conhecido.58 Quando um paciente é internado e se 
submete a procedimentos hospitalares possui conhecimento de 
que pode vir a sofrer certos danos decorrentes a própria interna-
ção.59 Eis a encruzilhada em estudo, cabendo, pois, discutir se a 
IH pode ser incluída dentro de um risco inerente ou adquirido, 
ensejando assim a sua responsabilização ou não. 
 
4. A INFECÇÃO HOSPITALAR E A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SAÚDE  
 

A infecção hospitalar, para fins de classificação, é toda a 
infecção adquirida durante a internação hospitalar, excluindo as 

 
56 PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWILER, Romano José. Curso de direito médico. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 92-93. 
57 CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 619-623. 
58 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Comentários ao Código de Pro-
teção ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 48 
59 PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWILER, Romano José. Curso de direito médico. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 95. 
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incubações de procedência anterior à internação, sendo também 
consideradas infecções hospitalares as adquiridas durante algum 
procedimento realizado no hospital, manifestando-se no próprio 
estabelecimento ou após a alta,60 ou seja, o conceito não é ligado 
necessariamente à ocorrência dentro do ambiente do hospital. 

No Brasil, a primeira norma regulamentadora sobre o as-
sunto foi expedida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 
n. 196/1983, trazendo um conceito de IH similar ao trazido já na 
introdução desse estudo.61 Posteriormente, em 1997, foi sancio-
nada a Lei n. 9.431/1997, estabelecendo a obrigatoriedade por 
parte dos hospitais da manutenção de programas de controle de 
infecções hospitalares, instituindo um conjunto de ações a serem 
desenvolvidas de forma sistêmica para obter a redução desse tipo 
de ocorrência. Ainda foi imposto que os hospitais estabeleces-
sem Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), 
podendo sofrer penalidades previstas na Lei 6.437/1977, que 
trata de previsões sanitárias, caso não cumpram a medida. A Lei 
n. 9.431/1997 acabou por ser complementada por uma portaria 
instituída no ano seguinte, a Portaria 2.616/1998, que traz dire-
trizes e normas para a prevenção e controle desse tipo de infec-
ções.62 Segundo Miguel Kfouri Neto, os hospitais devem manter 
as suas CCIH obrigatoriamente desde 1983, porém nem todos os 
estabelecimentos têm cumprido essa regra, principalmente de-
vido a necessidade de consolidação de equipes multidisciplina-
res, envolvendo infectologistas, bioquímicos, enfermeiros e de-
mais pessoal de apoio. Como principal tarefa os CCIH realizam 
um levantamento de dados, o que permite eliminar grupos de 

 
60 SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ. Infecção hospitalar. Disponível em: 
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/faq_infeccao_hospitalar_final.pdf. Acesso 
em: 16 fev. 2021. 
61 SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p. 169-201, jun. 2015. 
62  SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p. 169-201, jun. 2015. 
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riscos e realizar medidas preventivas, o que diminui os índices 
de infecção.63 

No Brasil, considerável parte das infecções são provoca-
das por organismos presentes dentro do próprio paciente, orga-
nismos que se manifestam quando há comprometimento do sis-
tema de defesa devido a alguma patologia ou procedimento. Po-
rém, as infecções também podem ser contraídas devido ao ma-
nuseio dos profissionais ou presença de acompanhantes, por 
meio de equipamentos invasivos, respiradores ou contato com 
outros pacientes.64 Para o entendimento de que infecções podem 
ou não ser objeto de responsabilização civil, é preciso então 
compreender as especificidades presentes na Portaria n. 
2.616/MS/GM/1998, que orienta o assunto. 

Pela regulamentação do Ministério da Saúde, as infec-
ções podem ser divididas em duas categorias, as hospitalares e 
as comunitárias. A IH é não apenas a que se manifesta dentro do 
hospital, mas também a que se manifesta posteriormente, desde 
que relacionada a sua contaminação ao procedimento. Por infec-
ção comunitária se entende aquela constatada ou já em incuba-
ção no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada 
com internação anterior no mesmo hospital. 

A portaria expande o conceito de infecção hospitalar nos 
casos em que for desconhecido o período de incubação do mi-
crorganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laborato-
rial de infecção no momento da internação, sendo nesses casos 
considerado IH toda manifestação clínica de infecção que se 
apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão. 
Também se convencionou tratar de IH aquelas manifestadas an-
tes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas 

 
63 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 348. 
64 BERALDO, Nicole; SOUZA, Tiago. Projeto em UTIs de 119 hospitais permite 
salvar 558 vidas. Disponível em: http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/45309-projeto-em-utis-de-119-hospitais-permitiu-salvar-558-vidas. Acesso 
em: 16 fev. 2021. 
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a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, realizados du-
rante este período.  

O conceito de IH se aplica igualmente as infecções em 
recém-nascidos, com exceção das transmitidas de forma trans-
placentária e aquelas associadas a bolsa rota superior a 24 (vinte 
e quatro) horas, casos em que a infecção é classificada como co-
munitária. Por fim, a portaria dispõe que se a infecção é adqui-
rida em outro hospital não perde a característica de hospitalar 
mesmo que o paciente se hospede em outro hospital. 

Sobre o tema, Miguel Kfouri Neto reforça que a causa 
mais comum de contaminação por infecção hospitalar é a falta 
de assepsia, ou seja, cuidados e medidas para evitar a propaga-
ção dos germes, algo diretamente relacionado a existência das 
CCIH.65 Assim, a existência dessas infecções não está necessa-
riamente ligada a um erro cirúrgico ou mesmo falha no procedi-
mento operacional, mas principalmente a descuidos com ele-
mentos secundários que envolvem o ambiente hospitalar.66  

Importante frisar que não é possível se pretender um ín-
dice de infecção hospitalar zero, sendo essa uma realidade utó-
pica. Até mesmo os melhores hospitais dos países mais desen-
volvidos apresentam inevitavelmente algum índice de infecção, 
assim a responsabilidade hospitalar torna-se ligada não a exis-
tência da infecção, mas sim a existência ou não das medidas ca-
bíveis para que se evite a sua ocorrência.67 Nesse sentido, cabe 
destacar a título exemplificativo que apesar da inexistência de 
um índice de infecção zero, alguns hospitais se aproximam 
muito disso, podendo se citar o hospital Madre Paulista, em São 
Paulo, com um índice de apenas 0,3% de infecção.68 

 
65 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 348 
66 BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Responsabilidade civil por erro médico – aspectos. 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 4, abr. 2000, p. 137 
67 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 359 
68 HOSPITALAR. Em média 100 mil pessoas morrem, por ano, por causa de infecção 
hospitalar no Brasil. 2019. Disponível em: 
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Portanto, a infecção não decorre necessariamente de uma 
atividade essencialmente médica ou paramédica, sendo em larga 
medida vinculada a uma atividade extramédica, atividade fim do 
hospital em seu sentido de hospedar o paciente, a indicar respon-
sabilidade objetiva. É possível, porém, haver hipóteses minori-
tárias, em certos casos a indicar responsabilização subjetiva, de-
correntes de erros procedimentais das duas demais atividades 
hospitalares, como seria o caso do abandono de um item cirúr-
gico dentro do paciente. No caso das infecções denominadas co-
munitárias pela portaria regulamentadora, o hospital se exclui da 
responsabilidade, desde que tomadas as medidas preventivas 
possíveis, já que elas não surgem da atividade hospitalar, sendo 
preexistentes. 

No caso das infecções hospitalares, a questão retoma a 
definição do seu enquadramento dentro das modalidades de ris-
cos e seus possíveis excludentes. 
 
5. O RISCO E AS EXCLUDENTES DE RESPONSABI-
LIDADE NAS INFECÇÕES HOSPITALARES  
 

Sobre o tema, Hélio do Vale Pereira e Romano José 
Enzweiler sustentam que as infecções hospitalares são conside-
radas hipóteses de risco adquirido, gerando dever de indenizar 
por parte do hospital.69 Em sentido semelhante, Daniel Vascon-
cellos Gomes e Mathias Felipe Gewehr afirmam que o hospital 
possui dever de garantir a segurança do paciente, sendo essa uma 
obrigação de resultado e não uma simples obrigação de meio, 
como as atividades médicas em regra geral.70 Inclusive, parte da 

 
https://www.hospitalar.com/pt/editorias/network-melhores-praticas/512-em-media-
100-mil-pessoas-morrem-por-ano-por-causa-de-infeccao-hospitalar-no-brasil. 
Acesso em: 16 fev. 2021. 
69 PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWILER, Romano José. Curso de direito médico. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 94. 
70 GOMES, Daniela Vasconcellos; GEWEHR, Mathias Felipe. Responsabilidade civil 
dos estabelecimentos hospitalares em caso de infecção hospitalar. Revista do Curso 
de Direito da FSG, Caxias do Sul, v. 7, n. 4, p. 53-69, jun. 2010, p. 65. 
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doutrina afirma que, por ser a infecção defeito da prestação do 
serviço, devem responder os hospitais independentemente de 
culpa, por força do artigo 14 do CDC,71 pensamento que se es-
tende aos hospitais públicos ante o disposto no artigo 37, § 6º da 
Constituição de 1988. 

Nessa esteira, entende-se que apesar da imprevisibili-
dade de uma possível contaminação, por considerar esta evitá-
vel, o que se espera da atividade hospitalar é a cura da enfermi-
dade e não a contaminação por outra patologia devido à falta de 
cuidados ou assepsia. Assim, a periculosidade não se consolida 
como um risco inerente, mas sim adquirido.72 Neste norte, en-
tende João Monteiro de Castro que infecção hospitalar adquirida 
no interior do hospital ou clínica precisa ser entendida como fa-
lha na prestação de serviço do hospital, uma obrigação contra-
tual relativamente à incolumidade do paciente, no que diz res-
peito aos recursos colocados à disposição para o adequado trata-
mento e recuperação do paciente-consumidor.73 

Esse entendimento parece o majoritário e, em geral, acer-
tado, assim como presente também em diferentes decisões de 
tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.74 

Por outro lado, o assunto relativo a infecção hospitalar 
não permite conclusões gerais mais simplificadas, sendo neces-
sário pormenorizar as possíveis especificidades. Análises mais 
críticas vêm sendo desenvolvidas pela doutrina e jurisprudência, 
mudando aos poucos o entendimento que toda IH poderia gerar 
a responsabilização do hospital. Tem-se levantado juridicamente 
argumentos principalmente quanto a presença de CCIH ativas e 

 
71 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Responsabilidade civil em infecção hospitalar e 
na anestesiologia. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (Coord.). Responsabi-
lidade civil na área da saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 134. 
72 PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWILER, Romano José. Curso de direito médico. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 95. 
73 CASTRO, João Monteiro de. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Mé-
todo, 2005. p. 33. 
74 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 346. 
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efetivas no hospital, com procedimentos complexos e adequados 
dentro das modernas normas técnicas nacionais e internacionais, 
a demonstrar que a infecção pode não ser uma falha na prestação 
do serviço, este prestado dentro dos mais altos índices, mas sim 
uma causa relativa as condições do paciente.75 

Sobre o tema, Miguel Kfouri Neto apresenta alguns re-
quisitos para que se possa falar de responsabilização por parte 
do hospital nos casos de infecção: 

a) O paciente, antes de ingressar no hospital, não portava ne-
nhum agente infeccioso ou apresentava baixa imunidade; b) a 
infecção não se classifica como endógena, gerada pelo próprio 
organismo; c) a infecção surgiu quando o paciente já se encon-
trava sob o exclusivo controle do hospital e dos respectivos 
médicos; e d) a infecção foi causada por agente infeccioso ti-
picamente hospitalar. 

Considerando os elementos apresentados, parece ade-
quado considerar a responsabilidade civil hospitalar nos casos 
de infecção se o dano causado é consequência de uma conduta 
ou omissão por parte da instituição, podendo possuir uma causa 
diversa ou até mesmo não identificada.76 Porém, mesmo se obje-
tiva a responsabilidade, é preciso haver o nexo de causalidade 
entre a infecção e a prestação do serviço, sendo considerados 
excludentes os eventos e danos causados exclusivamente pelo 
próprio paciente usuário/consumidor, assim como de responsa-
bilidade de terceiro.77 Miguel Kfouri Neto anota que, por mais 
que a modalidade de responsabilização prescinda de culpa, é im-
prescindível a comprovação de falha ou omissão na prestação do 
serviço, a ser interpretada dentro do estado da arte do momento, 

 
75 SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p. 169-201, jun. 2015. 
76 SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p. 169-201, jun. 2015. 
77 SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p.169-201, jun. 2015. 



_860________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

levando-se em conta os níveis compatíveis de higiene e controle 
existentes para uma prestação satisfatória.78 

Outro fator de excludente de causalidade importante está 
no caso fortuito e na força maior. Certas infecções fogem da 
compreensão humana atual e até mesmo da capacidade do apa-
rato hospitalar de evitá-las, tendo em vista que novas doenças 
surgem constantemente e nem sempre existem formas de pre-
venção plausíveis que possam evitar a contaminação. Inexis-
tindo modelos, aparatos e técnicas, estando o hospital dentro das 
exigências regulares, caberia discutir acerca da responsabiliza-
ção, claro, desde que cumpridas todas as demais diligências pre-
vistas e cuidados existentes.79 

Ainda, dentro da fase instrutória de uma ação cível de 
reparação caberia discutir acerca da atuação da CCIH e a sua 
eficiência dentro do hospital, sendo ônus do hospital demonstrar 
suas práticas usuais e as medidas utilizadas para evitar possíveis 
infecções. Assumindo uma infecção endógena (oriunda do paci-
ente) como exemplo, compete ao hospital comprovar a ausência 
de causalidade a afastar a responsabilização.80 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As infecções hospitalares constituem um grave problema 
de saúde pública, sendo que a sua eliminação, pura e simples, 
até o presente momento parece impossível.  Os hospitais, tanto 
públicos como privados, precisam manter programas de controle 
de infecções hospitalares, instituindo todas as ações possíveis 

 
78 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Có-
digo de Defesa do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 347. 
79 SCHAEFER, Fernanda; TONIAL, Pauline. Excludentes de responsabilidade em 
caso de infecção hospitalar: uma análise à luz do CDC. Percurso, Curitiba, v. 1, n. 16, 
p.169-201, jun. 2015. 
80 COSTA, Bruno Bottiglieri Freitas et al. A responsabilidade civil por infecção hos-
pitalar. Intr@ciência, Guarujá, v. 14, n. 10, p.1-13, dez. 2017. Disponível em: 
http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180511142808.pdf. Acesso em: 16 
fev. 2021. 
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para evitar esse tipo de ocorrência. 
No âmbito das relações privadas, a ocorrência de infec-

ção comprovadamente hospitalar tende a configurar descumpri-
mento da obrigação contratual assumida pelo hospital de prestar 
adequado serviço de saúde ao paciente. Quando a infecção 
ocorre em um hospital público tende a haver falha na prestação 
do serviço público. Mesmo que a responsabilização nos dois ca-
sos venha a ser do tipo objetiva (artigo 14 do CDC e artigo 37, 
§ 6º da CRFB), cumpre perquirir acerca do nexo causal entre a 
permanência do enfermo nas dependências do estabelecimento, 
a infecção e o dano dela resultante. Ademais, cabe levar em 
conta os casos em que é a prevenção da infecção indica ser im-
possível, casos em que o estabelecimento hospitalar obedece a 
todas as normas de prevenção, porém inexiste meios técnicos 
para evitar a contaminação. 

Mas isso, nem de longe e sequer indiretamente pode in-
dicar uma espécie de “salvo-conduto” aos hospitais ou que esta-
riam imunes à responsabilização. Nessa esteira, para averiguar 
acerca da responsabilização e sua eventual extensão, alguns ele-
mentos parecem importantes, cabendo apurar se: a) o paciente 
não tinha a infecção antes de adentrar no hospital; b) a infecção 
não foi criada pelo organismo do próprio paciente; c) esta infec-
ção surgiu ou foi originada quando o paciente se encontrava sob 
o controle do hospital e seus respectivos médicos; d) o estabele-
cimento adotou ou não as medidas possíveis para evitar a conta-
minação.  

Por certo, trata-se de um debate longo e que, agora com 
a situação de pandemia da Covid-19 que desde 2020 assola as 
mais diversas partes de mundo, parece que tende sim a se agra-
var e trazer ainda mais complexidade, tanto do ponto de vista da 
análise técnica (clínico-hospitalar) quanto acerca dos respecti-
vos enquadramentos jurídicos. A proposta aqui não é, em hipó-
tese alguma, esgotar o assunto, que é complexo e multifacetado, 
mas sim fomentar o debate! 
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