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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0014388-76.2010.815.2001
RELATOR          : Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)        :Riudaty Fernandes da Rocha
ADVOGADO(A/S)   : Diana Angelica Andrade Lins
01 APELADO(A/S) : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico

e outros
ADVOGADO(A/S)   :Hermano Gadelha de Sá e Leidson Flamarion Torres 
Matos
02 APELADO(A/S) : Fernando Ramalho Diniz
ADVOGADO(A/S)   :Jorge Ribeiro Coutinho
03 APELADO(A/S) : Eduardo Antônio Lopes Barros
ADVOGADO(A/S)   :Onivaldo da Rocha Mendes
04 APELADO(A/S) : Hospital Unimed João Pessoa

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR  –
Apelação Cível – Ação de danos morais  –
Cirurgia – Retirada das trompas – Alegação
de  erro  médico  –  Responsabilidade
subjetiva  -  Obrigação   –  Ausência  de
demonstração de negligência,  imprudência
ou imperícia -  Intelecção do art. 333, I, do
CPC – Não comprovação -   Dano moral –
Não configuração –   Desprovimento.

-  O Código de Processo Civil, em seu art.
333, estabelece que incube ao autor o ônus
de  provar  os  fatos  constitutivos  do  seu
direito, enquanto que cabe ao réu a prova
dos  fatos  extintivos,  impeditivos  e
modificativos do direito do autor.
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– A responsabilidade  civil  do  médico  é
expressamente disposta no art. 14, § 4º do
CDC,  o  qual  dispõe  que  essa
responsabilidade será apurada mediante a
verificação  da  culpa,  devendo  ser
necessário  demonstrar  que o médico agiu
com negligência, imprudência ou imperícia.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 280.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de indenização de danos
morais  promovida  por  RIUDATY  FERNANDES  DA  ROCHA em  face  de
EDUARDO  ANTÔNIO  LOPES  BARROS,  FERNANDO  RAMALHO  DINIZ,
HOSPITAL  UNIMED  JOÃO  PESSOA  E  UNIMED  JOÃO  PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO.

Em apertada síntese, aduziu a autora que,
em dezembro de 2007, após sentir fortes dores na região do ovário direito, foi
submetida a uma cirurgia para retirada de uma formação cística hipoecóica e
com ecos “omorfos de permeio”. Asseverou, ainda, que em março de 2008,
novamente com intensas dores no ovário direito, procurou a emergência do
Hospital Unimed, onde foi atendida pelo Dr. Eduardo Antônio, ora promovido.

No atendimento, a promovente explicou seu
histórico, alegando se tratar de novos cistos no ovário direito. No entanto, o
demandado insistiu tratar de hipótese de gravidez tubária. Assim, a paciente
foi encaminhada para um exame de ultrassonografia de abdômen total e foi
solicitado um exame B-HCG para verificar a existência da gravidez.

Ocorre  que,  em  razão  do  resultado  do
exame de ultrassonografia,  o  Dr.  Eduardo Antônio  levou a promovente  de
imediato para a sala de cirurgia, sem esperar sequer o resultado do exame da
gravidez, sob a  alegação de que necessitava realizar urgentemente a cirurgia
para retirar as trompas e o ovário. Acompanhou a promovente, além do Dr.
Eduardo Antônio, o também promovido, Dr. Fernando Ramalho Diniz.

Por  fim,  afirmou  a  promovente  que  foi
submetida a uma cirurgia  que apresenta sérios riscos,  sendo colocada em
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risco a sua vida, retirando trompas saudáveis e não solucionando o problema
da formação cística apresentada pela paciente. Além disso, alegou que teve
sufocado o sonho de ser mãe.

Juntou documentos às fls. 10/18.

Citada,  a  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa  de  Trabalho  Médico  atravessou  a  contestação  de  fls.  27/60,
arguindo,  preliminarmente,  a  sua  ilegitimidade  passiva,  pugnando  pela
extinção do feito sem resolução de mérito, posto se tratar de responsabilidade
de natureza profissional, somente os médicos vinculados ao evento reputado
danoso poderiam ser responsabilizados.  No mérito,  alegou que a atividade
médica é uma obrigação de meio e não de resultado,  não cabendo assim
direcionar a demanda contra a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho.

O  Dr.  Fernando  Ramalho  Diniz,
devidamente citado, também apresentou contestação, aduzindo que a parte
autora  distorceu  a  verdade  dos  fatos,  tentando  induzir  esse  juízo  a  erro.
Asseverou,  ainda,  que  a  responsabilidade  do  profissional  na  medicina  é
apurada mediante a verificação de culpa. Afirmou, também, que após análise
do quadro clinico da paciente  e dos seus exames, não teve dúvida de que o
caso era  de  realização  imediata  da  cirurgia,  tendo  sido  adotado  todos  os
procedimentos normais,  não sendo comprovado nenhum ato ilícito,  dano e
nexo causal. Juntou documentos às fls. 81/152.

O  Dr.  Eduardo  Antônio  Lopes  Barros  ao
apresentar  contestação,  afirmou  que  mediante  a  impossibilidade  de
diagnóstico  definitivo  da  patologia  causadora  das  dores  serem  elucidadas
pelos  exames feitos  e  vendo  que existia  uma alteração na trompa direita,
através do exame de ultrassonografia realizado,  decidiu pela realização da
cirurgia com urgência, para evitar que a demora pudesse ocasionar maiores
consequências, como a morte da promovente. 

O  Hospital  da  Unimed  João  Pessoa  não
ofereceu contestação, conforme certidão de fl. 166v.

Impugnação à contestação às fls. 168/173.

Em  sentença  exarada  às  fls.  227/236,  o
MM.  Juiz  “a  quo”  julgou  improcedente  a  ação  de  indenização  por  danos
morais, com base nos arts. 927 do CC c/c art. 333, inc. I, do CPC, e art. 5º, V
e X, da CF/88 c/c art. 2º, 3º e 14, parágrafo 4º do CDC, e 269, inciso I, 459 do
CPC,  uma vez  que  as  provas  restaram infundadas  e  insuficientes  para  a
caracterização do  suposto  erro  médico,  não havendo que se  falar  em ato
ilícito ensejador de reparação. Condenou a promovente no pagamento das
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custas e honorários advocatícios, que conforme o art. 20, § 4º, do CPC, fixou
em R$ 1.000,00 (hum mil reais). No entanto, a execução restou sobrestada na
forma do art. 12 da Lei 1.060/50.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de  apelação,  requerendo  a  reforma  da  r.  sentença,  com  a  consequente
condenação dos promovidos ao pagamento de indenização de danos morais
causados  à  promovente,  tendo  em  vista  que  foi  submetida  a  cirurgia
laparatomia exploradora, com a retirada de trompas saudáveis e ainda não
fora  solucionado  o  problema  da  promovente  que  voltou  a  apresentar  a
formação cística bem como teve a capacidade reduzida de uma gestação (fls.
239/244).

Às  fls.  247/256,  a  recorrida  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contrarrazoou o apelo, requerendo
a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  apelatório  sem
manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção ministerial (fls. 267/268).

É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
autora, ora apelante, aduziu que realizou uma cirurgia desnecessária para a
retirada das trompas, no Hospital Unimed, após ter dado entrada na urgência,
com fortes dores no ovário direito. Por tal motivo, ajuizou a presente ação,
pleiteando a indenização por danos morais.

Assim, o cerne da questão é saber se os
médicos,  ora  promovidos,  praticaram  erro  médico  passível  de  indenizar  a
parte autora em danos morais.

Como é  cediço, a tese da irreparabilidade
dos danos morais encontra-se completamente superada, tendo o legislador
constitucional  previsto  a  possibilidade  de  sua  indenização,  sempre  que
violados direitos subjetivos de outrem. Veja-se:

Art. 5º. Omissis
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,  moral
ou à imagem;  
(...)
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X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e  a  imagem  das  pessoas,  assegurando  o  direito  a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;

De  igual  forma,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (Lei  nº.  8.078/90)  em  seu  art.  6º,  incisos  VI  e  VII,  prevê  a
possibilidade de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.
Observe-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
VII  o  acesso  aos  órgãos  judiciários  e  administrativos,
com  vistas  à  prevenção  ou  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados

O  Código  Civil  (Lei  nº.  10.406/2002)
também reconheceu a possibilidade de ressarcimento da vítima por danos
morais e materiais sofridos. Confira-se:

Art.  186.  Aquele que,  por ação ou omissão voluntária,
negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral,  comete ato
ilícito.

No  caso  em  questão,  compulsando  os
autos,  não  há  como  entender  que  o  caso  narrado  configura  dano  moral
indenizável.

É que a responsabilidade civil do médico é
expressamente  disposta  no  art.  14,  §  4º  do  CDC,  o  qual  dispõe  que  a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação da culpa.

Dessa  forma,  a  paciente  para  ser
indenizada  por  danos  morais,  deverá  provar  de  modo  irrefutável  a
imprudência,  negligência  ou  imperícia  do médico,  restando  demonstrada a
culpa do profissional.

Nesse  sentido,  é  pacífico  o  entendimento
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO ,DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  AGRAVO  RETIDO.
DESPROVIMENTO.  ALEGADO  ERRO  MÉDICO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACOMPANHAMENTO
DO  PACIENTE  PELO  MÉDICO  DURANTE  O
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PERÍODO  PÓS-  OPERATÓRIO.  COMPLICAÇÕES
QUE  INTEGRAM  O  RISCO  DO  PROCEDlMENTO.
NECESSIDADE DE OUTRAS CIRURGIAS. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DE  CONDUTA  NEGLIGENTE  OU  DE
ERRO DE DIAGNOSTICO. ILICITUDE DA CONDUTA
DO  MÉDICO  NÃO  DEMONSTRADA
,IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  RECONHECER  A
RESPONSABILIDADE  DO  MEDICO  E  DO
ESTABELECIMENTO  HOSPITALAR.  INDENIZAÇÃO
INEXIGÍVEL.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Embora o médico não/contrate a cura~ nem assuma em
geral, uma obrigação de resultado, impõe-se o dever de
agir  com cuidado e  atenta  vigilância na  execução dos
serviços profissionais, o que, in casu/ restou devidamente
comprovado nos autos. - O dever de indenizar só será
cabível  quando  demonstrada  a  ocorrência  de
imprudência,  negligência  ou  imperícia,  ocorrida  por
ocasião da cirurgia ou após essa, ocasionando danos que
poderiam ter sido evitados. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00479464920048152001, 4ª Câmara cível, Relator Des.
João Alves da Silva , j. em 25-02-2014) 

E:

APELAÇÃO  CíVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PROVA , ESCASSA
E INCONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO
COMPROVADA.  ACERTO  NA  "'ORIGEM.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DES'PROVIMENTO
DO APELO. - Caso em que os elementos de convicção
disponíveis,  notadamente  as  provas  colacionadas  aos
autos, afastam a ocorrência de erro médico, bem como
evidenciam que  o  procedimento  indicado  em casos  de
sintomas de infarto .foi aquele adotado, não há que se
falar em Obrigação de indenizar. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00525420820068152001, 1ª Câmara cível, Relator DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 11-02-2014) 

Ainda:

APELAÇÕES  CÍVEIS  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -
PROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -  CIRURGIA  -
ERRO  MÉDICO  -  DANO  MORAL  COMPROVADO  -
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  -  APLICAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  -  MANUTENÇÃO  -
DESPROVIMENTO.  -  (...)  A  Responsabilidade  do
Hospital em casos de erro médico, tem-se que é do tipo
objetivo,  não existindo do  paciente  a  comprovação da
culpa do nosocômio, mas tão somente a prova do dano e
do  nexo  de  causalidade  (...)  No  que  se  refere  à
responsabilidade do médico, para que ela possa existir,
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é preciso que haja a comprovação da culpa, ou seja, é
necessário  demonstrar  que  o  médico  agiu  com
negligência,  imprudência  ou  imperícia.  (...) Exseurge
explicitamente a responsabilidade objetiva dos planos de
saúde  pelos  erros  médicos  e  falhas  de  prestação  de
serviço hospitalar verificados no atendimento destinado
a seus usuários, já que disponibiliza e esses um quadro
próprio  de  profissionais,  exercendo,  por  conseguinte,
verdadeira  intermediação  dos  serviços  médicos
prestados.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020011244296003  -  Órgão  (PRIMEIRA  CÂMERA
CÍVEL) - Relator DES. MANOEL SOARES MONTEIRO
- j. em 03/05/2012 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00047147420108152001, 3ª Câmara cível, Relator Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides , j. em 28-01-2014) 
(grifo nosso).

É  cediço  que  o  ônus  da  prova,  salvo
algumas exceções, cabe a quem alega,  enquanto que cabe ao réu a prova
dos fatos  extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do  direito  do  autor. Neste
sentido, determina o art. 333 do CPC o seguinte:

“O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”

Consoante  lição  do  mestre  HUMERTO
THEODORO JÚNIOR1, “provar é demonstrar de algum modo a certeza de um
fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Já  a  expressão  “ônus”  significa  encargo,
dever, gravame, ou seja, segundo  VOLTAIRE DE LIMA MORAES2 significa
”todo encargo, dever ou obrigação que pesa sobre uma coisa ou uma pessoa,
em virtude do que está obrigada a respeitá-los ou a cumpri-los. É o gravame.”

Dessa  forma,  entende-se  por  “ônus  da
prova” todo encargo ou dever que a parte tem de demonstrar a veracidade de
sua afirmação. Por isso assevera JOSÉ FRANCISCO PELEGRINI3 que:

“O que na verdade caracteriza o ônus da prova é a idéia
de  risco que  ele  contém.  Em outras  palavras:  à  parte
onerada não se impõe provar como atitude indispensável
para  evitar  uma  conseqüência  desfavorável  que  se
apresenta  como  inevitável.  O  que  ocorre  é  que  ela

1 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense, 5.ed., p. 446.
2 MORAES. Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e 
no Código de defesa do consumidor. p. 64
3 PELEGRINI. José Francisco. Revista Ajuris. 16/46.
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assume  o  risco  de  que  a  prova  não  venha  para  o
processo, e diante dessa ausência probatória o juiz se vai
pronunciar  na  conformidade  com  as  regras
determinantes do ônus da prova, vale dizer, proferindo
julgamento contra aquele que necessitando provar não o
fez.”

Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

A propedêutica processual moderna ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento,  visto  que,  uma  vez  produzida  a  prova,  esta  pertencerá  aos
autos, não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma,  caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim
não fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer
a baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA4:

“Em verdade, no momento da produção da prova pouco
importa quem está produzindo este ou aquele meio de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da
prova, segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as
provas não mais pertencem a qualquer das partes, e sim
ao juízo,  nada importando,  pois,  quem as produziu.  O
juiz só deverá considerar as regras sobre a distribuição
do ônus da prova,  portanto,  no momento de julgar o
mérito,  eis  que  só  assim  poderá  verificar  quem  será
prejudicado  em razão  da  inexistência  de  prova sobre
determinados  fatos.  Assim,  é  que  a  inexistência  de
provas sobre o fato constitutivo levará a improcedência
do pedido. Provado o fato constitutivo, no entanto, pouco

4 in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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importa quem levou aos autos os elementos de convicção
para que se considerasse tal fato como existente, e a falta
de prova sobre a existência de fato extintivo do direito do
autor,  por  exemplo,  deverá  levar  o  juiz  a  julgar
procedente a pretensão.
Em outras palavras,  provados os fatos da causa, o juiz
não dará qualquer aplicação às regras de distribuição
do ônus da prova. Se, porém, a investigação probatória
for  negativa,  ou  seja,  quando  os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição
do  ônus  da  prova produzirão  seus  regulares  efeitos”.
(sem destaques no original)

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a
promovente afirmou que ocorreu erro médico posto que foi submetida a uma
cirurgia sem esperar  o resultado do exame BHCG, bem como retirou suas
trompas que estavam saudáveis, ao invés de ser extraído apenas os cistos do
ovário direito.

Da  análise  dos  documentos  juntados  aos
autos, observa-se que a autora chegou na urgência do Hospital da Unimed
com fortes dores em 10/03/2008. Após a realização de uma ultrassonografia
do  abdômen  total,  restou  concluso  no  diagnóstico  do  exame,  conforme
verifica-se  à  fl.  16,  a  formação  heterogênea  em  região  anexial  direita  de
natureza  a  esclarecer  (Salpingite?  Gestação  Ectópia?),  determinando  que
fizesse correlação com o B_HCG.

Afirmou a autora que o médico solicitou o
exame de B_HCG para verificar  a  existência  de uma gravidez tubária.  No
entanto, os médicos não aguardaram o resultado do exame solicitado B_HCG,
levando a paciente de imediato para a sala de cirurgia, sob a alegação de que
necessitava fazer urgentemente a cirurgia para a retirada do ovário direito e
das trompas.

Ocorre   que  após  a  cirurgia,  afirmou  a
autora  que  o  médico  Dr.  Fernando  Ramalho  informou  que  realmente  a
promovente não estava grávida e que na cirurgia só havia sido retirada as
trompas, posto que havia suspeita de inflamação.

No entanto, após sair do hospital, a autora
recebeu o resultado da biopsia das trompas, que concluiu “ tuba uterina dentro
dos padrões histológicos normais” (fl. 17).

A  demandante  ressaltou,  também,  que
após  tal  procedimento,  voltou  a  sentir  dores  no  ovário  direito,  sendo
submetido  a  novo  exame  de  ultrassonografia  abdômen  total,  em data  de
21/08/2009, que constatou :
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“Ovário direito  aumentado de volume,  à  custa  de um
cisto, medindo 4,5 x 4,0 cm, multitrabeculado, sugerindo
retrocido  do  coágulo,  correspondente  a  um  provável
cisto de corpo lúteo hemorrágico”. 

Por todo o exposto, a autora alegou que foi
tratada com negligência,  imprudência  e imperícia  dos réus,  posto que não
prestaram  atenção  devida  ao  seu  estado  clínico,  submetendo-se  a  uma
cirurgia desnecessária, e pior, com suspeita de uma absurda gravidez tubária,
tendo-lhe retirado suas trompas, as quais não tinham nenhuma inflamação.

No  entanto,  da  análise  detida  dos  autos,
verifica-se  que  os  médicos  diante  do  quadro  clínico  apresentado  pela
paciente,  com  dores  insuportáveis  no  abdômen  e   com  o  exame
ultrassonográfico  encartado  à  fl.  16,  concluíram  que  era  caso  de  uma
intervenção  cirúrgica  de  urgência,  posto  que  a  demora  na  sua  realização
poderia ser desastrosa, não havendo necessidade de esperar o exame do B-
HCG.

Ademais,  em  que  pese  a  documentação
juntada pela parte autora, verifica-se da explicação dos médicos, em sede de
contestação que “foi realizada uma Salpinjectomia Unilateral Direita, não se
tratando de ato mutilatório,  até porque a trompa extraída já se encontrava
desfuncionalizada pela Hidrosalpinge” (fl. 70). 

Os médicos aduziram, ainda, que no exame
da ultrassonagrafia (fl. 16) “nota-se em região anexial direita uma formação
mista homogênea, predominantemente hiperecóica, que mede cerca de 3,7x
1,9 x1,9 cm”. Além disso, no exame da biópsia da tuba uterina (fl. 17), apesar
da conclusão ser pela normalidade, restou atestado que a ela media 5,0 x 0,9
cm e possuía superfície externa tortuosa, compatível com uma trompa fora
dos padrões normais.

Além  disso,  no  termo  de  declaração  da
autora às fls. 210/211,  verifica-se que ela não se submeteu a uma cirurgia
desnecessária, uma vez que já havia passado por duas cirurgias no mesmo
ovário direito por cistos hemorrágicos. Veja-se:

“a  declarante  estava  sentindo  dores  na  região
abdominal  inferior,  mas  precisamente  no  seu  ovário
direito; que a declarante já tinha se submetido a dois
procedimentos  cirúrgicos  no  seu  ovário  direito
anteriormente  por  cistos  hemorrágicos;  que  a
declarante  foi  submetida  a  um terceiro  procedimento
cirúrgico para ser retirado cisto do referido ovário;
(…)
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que  da  segunda  cirurgia  para  a  terceira  se  deu  num
período de oitenta e cinco dias;”

Observa-se,  ainda,  que  a  autora  declarou
que o médico não iria mas esperar o resultado do exame, posto que como
não havia possibilidade de ser gravidez tubária e está sentindo fortes dores,
era  novamente,  o  ovário.  Assim,  o  médico  não  ignorou  a  informação  da
paciente de tratava-se de novos cistos, e não de gravidez tubária. Veja-se:

“que a declarante naquela madrugada foi atendida pelo
Dr. Eduardo, que disse “provavelmente é o seu ovário
novamente”, que a declarante fez uma ultrassom; que o
ultrassonografia  disse  para  a  declarante  que  era  uma
gravidez  ectópia (tubária); que a declarante disse que
não havia possibilidade de estar grávida pois não tinha
namorado, não era casada; que foi solicitado um outro
exame BHCG, mas a declarante estava sentindo muitas
dores, que o Dr. Eduardo medicou a declarante e não
iria esperar o resultado do exame pois já que não havia
possibilidade de gravidez tubária,  era o ovário que já
tinha sido operado duas vezes.”

Por fim, vê-se, também, em sua declaração
que o médico, após a cirurgia explicou o ocorrido, demonstrando que agiu
com zelo e prudência, bem como que a retirada da trompa não dificultou uma
gravidez futura:

“que no outro dia Dr. Fernando entrou no apartamento
que  a  declarante  estava,  levando  o  exame  BHCG  e
dizendo que ela não estava com gravidez tubária  e que
tinha retirado a trompa da declarante, que a trompa era
tortuosa, que ele Dr. Fernando “achava” que tinha um
nódulo dentro da trompa, que foi feito biopsia, mas o
resultado não constava nada, a trompa estava normal;
que  o  Dr.  Fernando  disse  que  no  ovário  direito  da
declarante tinha micro cistos e que cauterizou e que a
declarante ainda tem seu ovário direito e que às vezes
sente dores; que a declarante mesmo com uma trompa,
engravidou, tendo gravidez com problemas pelo fato do
seu  ovário  direito  ter  policístiscos;  que  a  declarante
afirma  que  o  fato  dela  ter  tido  uma  gravidez  com
problemas foi devido ao ovário policísticos e não pelo
fato de uma de suas trompas ter sido retirada”

Assim, o fato da paciente ter se submetido
a uma cirurgia não demonstrou que os promovidos agiram com imprudência,
negligência ou imperícia, não houve prova reveladora de erro grosseiro, ao
contrário,  restou  estampado  que  os  médicos  realizaram  os  exames
necessários e entenderam ser caso de uma intervenção urgente para que a
autora  não tivesse risco de  morte  e  que a retirada da  trompa deu-se por

11



                                                                                Apelação Cível nº 0014388-76.2010.815.2001  

prudência, em razão dela está tortuosa, bem como fora cauterizados os micro
cistos no ovário direito, não sendo caso de sua retirada.

Além  disso,  o  fato  da  autora  alegar  que
após o procedimento continuou a sentir dores no ovário direito, não demonstra
ser caso de imprudência médica, uma vez que o exame realizado foi quase
um ano e seis depois depois da cirurgia, demonstrando a presença de ovários
policísticos, os quais não decorrem da retirada da trompa e podem ter surgido
após a cirurgia.

Por  todo  o  exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

      É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena em substituição
ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves
do Egito de Araújo Duda Ferreira.

 Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

 

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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