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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  EXAME  LABORATORIAL.
ALTERAÇÃO  NO  NÚMERO  DE  LEUCÓCITOS
NÃO  CONFIRMADA  POR  EXAME  FEITO  EM
OUTRO  LABORATÓRIO.  SENTENÇA  QUE
CONDENOU O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
LABORATÓRIO  QUE  NÃO  INDICOU  RELAÇÃO
COM  NENHUMA  DOENÇA.  DOENÇA  GRAVE
(DISFUNÇÃO  MEDULAR)  SUGERIDA  PELO
MÉDICO  DO  AUTOR  ANTES  DE  REALIZAR
NOVOS  EXAMES.  ALTERAÇÃO  NOS
LEUCÓCITOS QUE PODE SIGNIFICAR DIVERSOS
MALES MENOS COMPLEXOS. DANO CAUSADO
PELA INTERPRETAÇÃO DADA PELO MÉDICO E
AUTOR  AO  RESULTADO  DO  EXAME
LABORATORIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  NEXO
CAUSAL.  PROVIMENTO  DO  APELO.  RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.

-  Não  há  no  exame  nenhuma  sugestão  de
diagnóstico, mas apenas a quantidade de leucócitos
por  mm³,  cuja  quantidade  superior  ou  inferior  ao
referencial pode significar diversas alterações e não
necessariamente “disfunção medular”.  

- Qualquer resultado de exame deve ser avaliado em
conjunto com a história clínica do paciente e apenas
um  médico  poderá  interpretar  o  verdadeiro
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significado do resultado,  não podendo se  culpar  o
laboratório, que não lançou sugestões, mas o médico
que  anunciou  suas  suspeitas  antes  de  concluir  a
investigação  sobre  a  doença  que  acometia  o
paciente.  Com  isto  não  se  está  a  afirmar  que  o
resultado  do  hemograma  foi  correto.  Poderia  até
estar errado, mas a questão aqui debatida é até que
ponto este resultado causou abalo psíquico ao Autor.
Entendo que o laboratório não pode ser condenado
por  uma interpretação feita  pelo  Autor  ou  por  seu
médico antes de fechar o diagnóstico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  votação  unânime,  em  PROVER a  Apelação  E  JULGAR
PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do relator e da
certidão de julgamento de fl.119.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Laboratório

Paraibano de Análises Clínicas Ltda. contra a Sentença que julgou procedente

o pedido autoral e condenou o Promovido ao pagamento de indenização por

danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

O Apelante sustenta que não houve erro ou dano na medida

em que o exame realizado pelo Autor era apenas de rastreamento, feito para

verificar  os  indicadores  de  saúde  do  corpo  humano  e  não  um  exame  de

diagnóstico, cujo objetivo é confirmar eventual suspeita levantada por alteração

nos exames de rastreamento.

Ressalta que qualquer diagnóstico só pode ser concluído após

a realização de outros exames, que caberia ao Autor demonstrar que a coleta

do  sangue  ocorreu  de  forma  defeituosa  e  que  o  resultado  do  exame  não

sugestionou a existência de qualquer doença.

Esclarece  o  Apelante  que  a  redução  dos  três  elementos

celulares do sangue é denominada pancitopenia,  não se vinculando a uma
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disfunção  medular  como  apontou  o  Autor  nem  a  leucemia,  podendo  estar

associada a viroses e/ou a deficit nutricional.

Ressalta que antes da realização de diagnóstico não se pode

vincular o exame a nenhuma doença e que se assim o médico procedeu, foi ele

quem cometeu conduta equivocada e não o laboratório.

Por  fim,  destaca  que  o  novo  exame  ocorreu  mais  de  vinte

meses após a realização do hemograma no laboratório/Apelante, período em

que a situação sanguínea pode sofrer alteração e não mais retratar a leitura

realizada pelo Apelante.

Requer,  assim,  a  reforma  da  Sentença  e  o  provimento  do

Recurso.

No  Recurso  Adesivo,  o  Autor  requer  majoração  dos  danos

morais,  alegando que  sofreu  prejuízos  ao  ser  diagnosticado  com disfunção

medular grave.

Nas Contrarrazões ao Recurso Adesivo, o Promovido aduziu os

mesmos argumentos da Apelação.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento da Apelação e desprovimento do Recurso Adesivo.

É o relatório.

VOTO

 
O  cerne  da  questão  cinge-se  em  saber  se  o  resultado  do

hemograma do Autor causou danos morais.

Alega o Autor, em síntese, que foi diagnosticado com disfunção

medular devido a um erro de exame laboratorial.
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Pois bem.

Não há no exame (fl.08)  nenhuma sugestão de diagnóstico,

mas apenas a quantidade de leucócitos por mm³, cuja quantidade superior ou

inferior  ao  referencial  pode  significar  diversas  alterações  e  não

necessariamente “disfunção medular”. 

Alguns  resultados  laboratoriais  são  mais  comuns  de  se

interpretar, mesmo por quem não faz parte da comunidade médica, tais como

“soro  positivo”  (portador  do  Vírus  HIV)  ou  “beta  HCG  reagente”  (gravidez

confirmada). Entretanto, a maioria dos resultados dos exames de sangue só

pode ser interpretada por um médico. Inclusive, para se concluir pela existência

de uma doença grave  como a  mencionada pelo  Recorrente  são realizados

diversos exames e observada a condição clínica do paciente.

Saliente-se que o próprio médico afirmou, à fl.11, que “a clínica

não se mostra compatível com o laboratório e por esse motivo solicito novos

exames”.

Vê-se  que  caberia  ao  médico,  ao  estranhar  o  resultado  do

exame,  simplesmente  solicitar  que fosse repetido  o  hemograma,  e não,  de

plano, sugerir a possibilidade de doença grave.

A alteração dos leucócitos não implica, obrigatoriamente,  em

doenças como leucemia,  podendo,  inclusive,  ser  consequência de patologia

menos grave.

Qualquer resultado de exame deve ser avaliado em conjunto

com a história clínica do paciente e apenas um médico poderá interpretar o

verdadeiro significado do resultado, não podendo se culpar o laboratório, que

não lançou sugestões, mas o médico que anunciou suas suspeitas antes de

concluir a investigação sobre a doença que acometia o paciente.
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Com isto não se está a afirmar que o resultado do hemograma

foi correto. Poderia até estar errado, mas a questão aqui debatida é até que

ponto este resultado causou abalo psíquico ao Autor.

Entendo que o laboratório não pode ser condenado por uma

interpretação feita pelo Autor ou por seu médico antes de fechar o diagnóstico.

Imaginemos que, hoje em dia, é comum que os pacientes, em

posse dos exames, procurem entender o significado dos mesmos no “google”.

Se, por exemplo, se colocar o termo de pesquisa “inchaço nos pés o que pode

ser” no google ele irá apresentar diversos textos que relacionam o inchaço “a

problema cardíaco, no fígado ou doença renal “.

Portanto, o laboratório só poderia ser condenado se o resultado

do exame realmente tivesse causado um dano ao Autor. Por exemplo, se um

noivo,  ao  fazer  exames  pré-nupciais,  é  diagnosticado,  erroneamente,  como

soro positivo, obviamente que tal condição abala o relacionamento e interfere

em sua vida íntima e social. Certamente este não é o caso do Autor que foi,

advertido, por seu médico, que o resultado do exame não condizia com sua

condição clínica.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.826 - MA
(2017/0199063-0). RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO (...)
1.  Cuida-se  de  agravo  de  TATIANA  DA  ASSUNÇÃO
FONTES  PALAVRAS  contra  decisão  que  não  admitiu
recurso  especial  interposto  em  face  de  acórdão  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  assim
ementado:
RESPONSABILIDADE CIVIL.  EXAME LABORATORIAL.
INEXISTÊNCIA  DE  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Nos termos da Portaria n. 3.242/2011 do Ministério da
Saúde, o diagnóstico de Sífilis depende da realização de
exames  laboratoriais  de  sangue  e  de  exames
complementares,  não  havendo  falha  na  prestação  do
serviço do laboratório quando é o próprio paciente quem
se recusa a dar continuidade aos procedimentos clínicos
para a confirmação dos resultados.
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2.  O  nexo  de  causalidade  constitui  pressuposto
indispensável  para a responsabilidade civil,  sem o qual
não há falar em dever de indenizar.
3. Apelo conhecido e provido. Maioria.
Os embargos de declaração foram rejeitados. Nas razões
do recurso especial  (art.  105,  III,  #a#,  da CF),  a parte
recorrente alega ofensa ao art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor. Argumenta que houve falha na prestação
do  serviço,  na  medida  em  que  o  resultado  do  exame
apontou  um  diagnóstico  falso-positivo.  Rebate  a
existência  "da  informação  supostamente  prestada  pela
recorrente que a mesma teria dito que 'não retornou para
nova coleta'." (fl. 201). Afirma que perdeu a chance de ser
efetivada em um emprego novo, por conta do resultado
equivocado.
2. Acerca da prestação do serviço, o Tribunal de origem
assim se pronunciou:
O exame laboratorial realizado pelo apelante, ao apontar
o resultado reagente para Sífilis,  deixou expressamente
clara a informação de que "resultados VDRL Reagentes
devem ser confirmados com testes treponêmicos" (fl. 5).
Isso porque, de acordo com a Portaria n. 3.242/2011 do
Ministério da Saúde, "não existem testes laboratoriais que
apresentem  10%  de  sensibilidade  e  100%  de
especificidade",  razão  pela  qual  "resultados  falso-
negativos,  falso-positivos,  indeterminados  ou
discrepantes entre os testes distintos podem ocorrer".
É  dizer,  o  só  fato  de  o  exame  ter  apontado  resultado
"Reagente" não era suficiente para a conclusão acerca da
existência  da  enfermidade,  pois  a  interpretação  clínica
dos  laudos  -  que  é  responsabilidade  do  profissional
médico, e não do paciente - depende da realização de
exames complementares chamados testes treponêmicos,
o  que  deixou  de  ser  realizado  porque  a  apelada  não
retornou para nova coleta, conforme ela própria admitiu
em audiência (fl. 104).
Portanto,  e ao contrário  do que entendeu o Juízo,  não
houve falha na prestação do serviço pelo Apelante (CDC,
art. 14), na medida em que a atuação do Recorrente não
ofendeu  direitos  alheios  de  modo  contrário  do
ordenamento jurídico" (NORONHA, Fernando. Direito das
obrigações. 2a ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2007,
p.  469).  Ainda  que  assim  não  fosse,  observo  que  a
Apelada não se desincumbiu de provar a existência do
nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
reclamado, qual seja, a perda da chance de conseguir o
emprego que estava pleiteando junto à empresa Lotil.
Com efeito, a testemunha ouvida em Juízo afirmou que
eventual  enfermidade  não  impediria  a  Apelada  de  ser
empregar e que o atestado de saúde ocupacional não "foi
expedido  em  decorrência  da  autora  não  ter  voltada  à
clínica  CMPO  para  as  providências  seguintes  e
necessárias em busca de tal documento " (fl. 105).
Desse modo, tenho que o resultado do exame laboratorial
não  foi  causa  adequada  da  suposta  perda  da  chance
(CC, art. 403), razão pela qual a sentença que condenou
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o  Apelante  não  pode  ser  mantida  mercê  do  error  in
iudicando.
Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão
recursal  exigiria  a  alteração  das  premissas  fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o
óbice da  Súmula 7 do STJ.
Merece  destaque,  sobre  o  tema,  o  consignado  no
julgamento  do  REsp  336.741/SP,  Rel.  Min.  Fernando
Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que
delineada  a  questão  federal,  há  necessidade  de  se
incursionar  na  seara  fático-probatória,  soberanamente
decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito
o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso
especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 15 de setembro de 2017.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator
(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/09/2017)

Portanto,  a  tarefa  de  realizar  diagnósticos  de  doenças  cabe

única e exclusivamente ao médico responsável, que deve fazê-lo de acordo

com a interpretação dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, bem

como da avaliação de sua condição clínica e de seu histórico. 

Ademais,  é  possível  que  o  Autor  estivesse,  na  época  dos

exames,  apenas com alguma infecção.  O exame feito  em outro  laboratório

quase um mês depois, detectou número de leucócitos dentro dos valores de

referência, e isto não implica afirmar que o outro resultado estava errado, pois

neste intervalo é possível que a causa da leucopenia (diminuição do número de

leucócitos) tenha cessado.

Para  entendermos  um  pouco  mais  sobre  a  leucopenia,  cito

explicação  do  sítio  http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-

doencas/546247/entendendo+a+leucopenia+e+suas+causas.htm:

“Quais são as causas da leucopenia?

Em  alguns  casos,  a  leucopenia  pode  ser  apenas

uma variação normal relacionada com a época da

vida  do indivíduo,  mas pode também ser  sinal  de

algum  problema  de  saúde.  Agentes  químicos
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(remédios e outros produtos), físicos (raios-X, raios

gama, etc.) ou biológicos (vírus, bactérias, etc.) que

interfiram  na  medula  podem  causar  diminuição

destes glóbulos. Na terceira idade a leucopenia pode

estar relacionada a infecções por vírus ou bactérias,

ao  câncer  e  ao  uso  de  determinados

medicamentos.”   

Como se vê, são inúmeras as causas que podem interferir nos

leucócitos e não apenas a disfunção medular sugerida pelo médico antes de

realizar um segundo exame.

O exame laboratorial é feito a pedido do médico e o resultado é

a  ele  dirigido,  de  forma que  para  um diagnóstico,  haveria  necessidade  de

avaliação clínica e de exames feitos pelo médico e não pelo laboratório, que se

limitou a dar a quantidade de leucócitos por metro cúbico, sem fazer referência

a nenhuma doença.

Portanto, vê-se que o laboratório não pode responder por uma

interpretação dada pelo médico,  principalmente  quando não existem provas

que o resultado do exame estava errado, uma vez que o segundo exame de

sangue foi feito em lapso temporal na qual a situação clínica do paciente pode

ter se modificado.

A responsabilidade civil só existe na presença de dano. E este

dano deve ser certo. Pode ser presente ou futuro, mas tem que ser certo. No

caso, o Apelado não conseguiu demonstrar o nexo causal, na medida em que

foi seu médico e não o laboratório quem levantou suspeitas de doença grave.

O medo da morte que afligiu  o  Apelado foi  decorrente  de interpretação de

exame que não foi dada pelo laboratório.

Deste modo, o Apelo merece ser provido, ficando prejudicado o

Recurso Adesivo que pedia majoração dos danos morais.
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Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  DOU

PROVIMENTO  AO  APELO  PARA  JULGAR  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO

AUTORAL, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

9


	
	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS
	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0003730-10.2015.815.0031
	RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
	APELANTE : Laboratório Paraibano de Análises Clínicas Ltda.
	ADVOGADO : Márcio Meira C. Gomes Junior (OAB/PB nº 12.013)
	APELADO : José Caetano de Araújo
	ADVOGADO : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4007)
	RECORRENTE : José Caetano de Araújo
	ADVOGADO : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4007)
	RECORRIDO : Laboratório Paraibano de Análises Clínicas Ltda.
	ADVOGADO : Márcio Meira C. Gomes Junior (OAB/PB nº 12.013)
	ORIGEM : Juízo da Comarca de Alagoa Grande
	JUIZ (A) : José Jackson Guimarães
	APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME LABORATORIAL. ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE LEUCÓCITOS NÃO CONFIRMADA POR EXAME FEITO EM OUTRO LABORATÓRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LABORATÓRIO QUE NÃO INDICOU RELAÇÃO COM NENHUMA DOENÇA. DOENÇA GRAVE (DISFUNÇÃO MEDULAR) SUGERIDA PELO MÉDICO DO AUTOR ANTES DE REALIZAR NOVOS EXAMES. ALTERAÇÃO NOS LEUCÓCITOS QUE PODE SIGNIFICAR DIVERSOS MALES MENOS COMPLEXOS. DANO CAUSADO PELA INTERPRETAÇÃO DADA PELO MÉDICO E AUTOR AO RESULTADO DO EXAME LABORATORIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVIMENTO DO APELO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
	- Não há no exame nenhuma sugestão de diagnóstico, mas apenas a quantidade de leucócitos por mm³, cuja quantidade superior ou inferior ao referencial pode significar diversas alterações e não necessariamente “disfunção medular”.
	- Qualquer resultado de exame deve ser avaliado em conjunto com a história clínica do paciente e apenas um médico poderá interpretar o verdadeiro significado do resultado, não podendo se culpar o laboratório, que não lançou sugestões, mas o médico que anunciou suas suspeitas antes de concluir a investigação sobre a doença que acometia o paciente. Com isto não se está a afirmar que o resultado do hemograma foi correto. Poderia até estar errado, mas a questão aqui debatida é até que ponto este resultado causou abalo psíquico ao Autor.
	Entendo que o laboratório não pode ser condenado por uma interpretação feita pelo Autor ou por seu médico antes de fechar o diagnóstico.
	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
	ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em PROVER a Apelação E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl.119.
	RELATÓRIO
	É o relatório.
	VOTO
	
	O cerne da questão cinge-se em saber se o resultado do hemograma do Autor causou danos morais.
	Alega o Autor, em síntese, que foi diagnosticado com disfunção medular devido a um erro de exame laboratorial.
	Pois bem.
	Alguns resultados laboratoriais são mais comuns de se interpretar, mesmo por quem não faz parte da comunidade médica, tais como “soro positivo” (portador do Vírus HIV) ou “beta HCG reagente” (gravidez confirmada). Entretanto, a maioria dos resultados dos exames de sangue só pode ser interpretada por um médico. Inclusive, para se concluir pela existência de uma doença grave como a mencionada pelo Recorrente são realizados diversos exames e observada a condição clínica do paciente.
	Saliente-se que o próprio médico afirmou, à fl.11, que “a clínica não se mostra compatível com o laboratório e por esse motivo solicito novos exames”.
	Vê-se que caberia ao médico, ao estranhar o resultado do exame, simplesmente solicitar que fosse repetido o hemograma, e não, de plano, sugerir a possibilidade de doença grave.
	A alteração dos leucócitos não implica, obrigatoriamente, em doenças como leucemia, podendo, inclusive, ser consequência de patologia menos grave.
	Qualquer resultado de exame deve ser avaliado em conjunto com a história clínica do paciente e apenas um médico poderá interpretar o verdadeiro significado do resultado, não podendo se culpar o laboratório, que não lançou sugestões, mas o médico que anunciou suas suspeitas antes de concluir a investigação sobre a doença que acometia o paciente.
	Com isto não se está a afirmar que o resultado do hemograma foi correto. Poderia até estar errado, mas a questão aqui debatida é até que ponto este resultado causou abalo psíquico ao Autor.
	Entendo que o laboratório não pode ser condenado por uma interpretação feita pelo Autor ou por seu médico antes de fechar o diagnóstico.
	Imaginemos que, hoje em dia, é comum que os pacientes, em posse dos exames, procurem entender o significado dos mesmos no “google”. Se, por exemplo, se colocar o termo de pesquisa “inchaço nos pés o que pode ser” no google ele irá apresentar diversos textos que relacionam o inchaço “a problema cardíaco, no fígado ou doença renal “.
	Portanto, o laboratório só poderia ser condenado se o resultado do exame realmente tivesse causado um dano ao Autor. Por exemplo, se um noivo, ao fazer exames pré-nupciais, é diagnosticado, erroneamente, como soro positivo, obviamente que tal condição abala o relacionamento e interfere em sua vida íntima e social. Certamente este não é o caso do Autor que foi, advertido, por seu médico, que o resultado do exame não condizia com sua condição clínica.
	Neste sentido:
	AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.826 - MA (2017/0199063-0). RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (...)
	1. Cuida-se de agravo de TATIANA DA ASSUNÇÃO FONTES PALAVRAS contra decisão que não admitiu recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
	RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
	1. Nos termos da Portaria n. 3.242/2011 do Ministério da Saúde, o diagnóstico de Sífilis depende da realização de exames laboratoriais de sangue e de exames complementares, não havendo falha na prestação do serviço do laboratório quando é o próprio paciente quem se recusa a dar continuidade aos procedimentos clínicos para a confirmação dos resultados.
	2. O nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável para a responsabilidade civil, sem o qual não há falar em dever de indenizar.
	3. Apelo conhecido e provido. Maioria.
	Os embargos de declaração foram rejeitados. Nas razões do recurso especial (art. 105, III, #a#, da CF), a parte recorrente alega ofensa ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que o resultado do exame apontou um diagnóstico falso-positivo. Rebate a existência "da informação supostamente prestada pela recorrente que a mesma teria dito que 'não retornou para nova coleta'." (fl. 201). Afirma que perdeu a chance de ser
	efetivada em um emprego novo, por conta do resultado equivocado.
	2. Acerca da prestação do serviço, o Tribunal de origem assim se pronunciou:
	O exame laboratorial realizado pelo apelante, ao apontar o resultado reagente para Sífilis, deixou expressamente clara a informação de que "resultados VDRL Reagentes devem ser confirmados com testes treponêmicos" (fl. 5).
	Isso porque, de acordo com a Portaria n. 3.242/2011 do Ministério da Saúde, "não existem testes laboratoriais que apresentem 10% de sensibilidade e 100% de especificidade", razão pela qual "resultados falso-negativos, falso-positivos, indeterminados ou discrepantes entre os testes distintos podem ocorrer".
	É dizer, o só fato de o exame ter apontado resultado "Reagente" não era suficiente para a conclusão acerca da existência da enfermidade, pois a interpretação clínica dos laudos - que é responsabilidade do profissional médico, e não do paciente - depende da realização de exames complementares chamados testes treponêmicos, o que deixou de ser realizado porque a apelada não retornou para nova coleta, conforme ela própria admitiu em audiência (fl. 104).
	Portanto, e ao contrário do que entendeu o Juízo, não houve falha na prestação do serviço pelo Apelante (CDC, art. 14), na medida em que a atuação do Recorrente não ofendeu direitos alheios de modo contrário do ordenamento jurídico" (NORONHA, Fernando. Direito das
	obrigações. 2a ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 469). Ainda que assim não fosse, observo que a Apelada não se desincumbiu de provar a existência do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano reclamado, qual seja, a perda da chance de conseguir o emprego que estava pleiteando junto à empresa Lotil.
	Com efeito, a testemunha ouvida em Juízo afirmou que eventual enfermidade não impediria a Apelada de ser empregar e que o atestado de saúde ocupacional não "foi expedido em decorrência da autora não ter voltada à clínica CMPO para as providências seguintes e necessárias em busca de tal documento " (fl. 105).
	Desse modo, tenho que o resultado do exame laboratorial não foi causa adequada da suposta perda da chance (CC, art. 403), razão pela qual a sentença que condenou o Apelante não pode ser mantida mercê do error in iudicando.
	Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
	Merece destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".
	3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
	Publique-se. Intimem-se.
	Brasília, 15 de setembro de 2017.
	MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator
	(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/09/2017)
	Portanto, a tarefa de realizar diagnósticos de doenças cabe única e exclusivamente ao médico responsável, que deve fazê-lo de acordo com a interpretação dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, bem como da avaliação de sua condição clínica e de seu histórico.
	Ademais, é possível que o Autor estivesse, na época dos exames, apenas com alguma infecção. O exame feito em outro laboratório quase um mês depois, detectou número de leucócitos dentro dos valores de referência, e isto não implica afirmar que o outro resultado estava errado, pois neste intervalo é possível que a causa da leucopenia (diminuição do número de leucócitos) tenha cessado.
	Para entendermos um pouco mais sobre a leucopenia, cito explicação do sítio http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/546247/entendendo+a+leucopenia+e+suas+causas.htm:
	“Quais são as causas da leucopenia?
	Em alguns casos, a leucopenia pode ser apenas uma variação normal relacionada com a época da vida do indivíduo, mas pode também ser sinal de algum problema de saúde. Agentes químicos (remédios e outros produtos), físicos (raios-X, raios gama, etc.) ou biológicos (vírus, bactérias, etc.) que interfiram na medula podem causar diminuição destes glóbulos. Na terceira idade a leucopenia pode estar relacionada a infecções por vírus ou bactérias, ao câncer e ao uso de determinados medicamentos.”
	Como se vê, são inúmeras as causas que podem interferir nos leucócitos e não apenas a disfunção medular sugerida pelo médico antes de realizar um segundo exame.
	O exame laboratorial é feito a pedido do médico e o resultado é a ele dirigido, de forma que para um diagnóstico, haveria necessidade de avaliação clínica e de exames feitos pelo médico e não pelo laboratório, que se limitou a dar a quantidade de leucócitos por metro cúbico, sem fazer referência a nenhuma doença.
	Portanto, vê-se que o laboratório não pode responder por uma interpretação dada pelo médico, principalmente quando não existem provas que o resultado do exame estava errado, uma vez que o segundo exame de sangue foi feito em lapso temporal na qual a situação clínica do paciente pode ter se modificado.
	A responsabilidade civil só existe na presença de dano. E este dano deve ser certo. Pode ser presente ou futuro, mas tem que ser certo. No caso, o Apelado não conseguiu demonstrar o nexo causal, na medida em que foi seu médico e não o laboratório quem levantou suspeitas de doença grave. O medo da morte que afligiu o Apelado foi decorrente de interpretação de exame que não foi dada pelo laboratório.
	Deste modo, o Apelo merece ser provido, ficando prejudicado o Recurso Adesivo que pedia majoração dos danos morais.
	
	Diante de todos os fundamentos expostos, DOU PROVIMENTO AO APELO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO.
	Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.
	Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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