A não-linearidade da relação médico paciente (teoria do caos)
Medicina e Direito: Artigos e banners premiados no IX Congresso Brasileiro de
Direito Médico, Conselho Federal de Medicina. Brasília: CFM, 2020. ISBN: 978-6587360-02-7.
Moacir Fernandes de Godoy (Médico: Livre-docente Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto/SP – FAMERP) mf60204@gmail.com;
Homaile Mascarin do Vale (Advogado: Doutorando FAMERP)
homaile@homaile.com.br;
Marcelo Augusto de Freitas (Advogado: Mestrado FAMERP)
advogadomarcelofreitas@gmail.com.

Introdução
A tecnologia e o acesso a informação alteraram a relação médico paciente
trazendo benefícios e riscos. Também protagoniza mudança nessa relação o excesso
de médicos alçados ao mercado que cresce na mesma dimensão que os processos por
erro médico o que se desdobra em desconfiança de ambas as partes no trato. A relação
médico-paciente passou de paternalista para uma interação mais horizontal, com maior
participação do paciente (Oliveira & Albertin, 2014; Tan & Goonawardene, 2017).
O ano de 2017 terminou com mais de 26.000 novos processos contra
médicos por erros no exercício da medicina. No Brasil também se somam 3 novas ações
por hora, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Consoante o Instituto de Estudos
em Saúde Suplementar (IESS, 2017), apenas em cidades de grande porte1 relatou-se
36.170 mortes que poderiam ter sido evitadas, além do aumento do custo saúde na
monta de R$ 10,6 bilhões e da dilação do prazo médio de internação em 14,4 dias.
Em contraponto aos dados numéricos-financeiros tem-se da Demografia
Médica de 2018 realizada pela USP, CFM e CREMESP que 53,8% dos médicos recémformados declaram que o curso de medicina deveria ter exigido muito ou um pouco mais
deles. Também conforme a formação, o facultativo exame do CREMESP reprovou em
2018, 38,2% dos examinandos sendo que 86% erraram abordagens de vítimas de
trânsito, 69% não sabiam mensurar pressão arterial e 68% desconheciam socorros à
pacientes com indícios de infarto.
Adicionadas essas variáveis e a iminente e irreversível inclusão da
robótica, inteligência artificial, internet das coisas, impressoras de três dimensões,
dentre outras novidades, presume-se em curto prazo o crash da relação médico
paciente que merece, nesse diapasão, atenção científica especial.
A relação médico paciente, assim como outros sistemas complexos,
derivam de interligações e mantém forte sensibilidade e uma grande riqueza de
comportamentos possíveis(1). A Teoria do Caos guarda em seu bojo
transdisciplinaridade(2) que se emoldura à relação médico paciente, dado que, a mesma
carrega em seu íntimo as profissões de medicina, a psicologia, o direito; permeando a
ética, a moral, as finanças, e até o sentimento de confiança, dentre tantos segmentos
que podem ser elencados.
No que tange o paciente, sua insatisfação e de seus familiares com o
médico está frequentemente associada a problemas de comunicação (Biglu, Nate q,
Ghojazadeh, & Asgharzadeh, 2017).
Em contraposição à ideia de ausência de ordem que intuímos, a Teoria do

Caos está justamente ligada à descoberta de padrões e leis razoavelmente
simples governando uma série de fenômenos complexos. Mas não se
confunda esta existência de padrões com a possibilidade de previsão. Uma
característica dos sistemas caóticos é que qualquer mínima alteração em uma
das suas condições iniciais pode provocar profundas mudanças de trajetória
ou comportamento. Daí a imprevisibilidade(2).

Cidades que abriguem entre 500 mil habitantes até 1 milhão de habitantes: «População das cidades médias cresce mais que no
resto do Brasil». IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 28 de julho de 2008
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Recentemente denotada em tese de mestrado(3) originou-se a fórmula do
erro médico caracterizada por: ocorrências indesejáveis x capacidade de dano = erro
médico. Percebe-se:

Figura 1. Fatores associados a possível erro médico

Com efeito, a linearidade da fórmula remonta a necessidade aumentar a
pesquisa sobre o tema. É linear quando o comportamento do sistema como um todo é
refletido pela soma dos comportamentos de suas partes(1), ou seja, sem qualquer
parcela não-linear na relação, o que de plano se pretende explorar nesse estudo.
A possibilidade de inclusão de não linearidades, indubitavelmente, torna
extremamente atraente o uso de ferramentas de Sistemas Dinâmicos;
quando isso ocorre, efeitos bastante interessantes acontecem,
variando desde comportamentos descritíveis por oscilações
autossustentadas isoladas até os chamados comportamentos
caóticos, resultantes da extrema sensibilidade as condições iniciais,
ligada às não-linearidades (Piqueira, 1994).

O fenômeno do erro médico no Brasil é assombroso, dado que, em
conformidade com o IESS, estudo de 2015, logrou-se a morte de mais de dois brasileiros
a cada três minutos por consequência de um erro que poderia ter sido evitado. Essas
mortes foram a primeira ou segunda causa de óbitos no país, à frente de doenças
cardiovasculares e câncer que em 2013 mataram 339.672 e 196.954 respectivamente.
O judiciário condena o médico sem conhecer fidedignamente a medicina e
seus sistemas, e, mesmo a culpa sendo do hospital raramente um médico se escusa da
condenação. Fato que não encontra mais explicação em âmbito acadêmico-práticocientífico.
O físico Thomas Kuhn, no livro As Estruturas das Revoluções Científicas(4)
utiliza o conceito de paradigma para questionar o progresso científico.

Dentro deste enfoque a ciência está em estado de evolução contínua,
gradual e linear. Cada cientista supõe implícita ou explicitamente que
o paradigma no qual desenvolve seu trabalho é válido e correto. Este
lhe fornece um marco de referência e a justificação para o que crê, diz
e faz. A própria definição do que seja progresso científico faz parte do
paradigma. Por isso, discrepâncias entre paradigmas não podem ser
resolvidas racionalmente, requerem perspectiva divina. Kuhn vê a
pesquisa formal como uma tentativa de impor à natureza esquemas
lógicos de interpretação. Parte-se do pressuposto que uma
comunidade científica sabe como é o mundo. Para ele, ao contrário, o
verdadeiro progresso científico é descontínuo e só se produz quando
um paradigma é substituído por outro sem ligação com o primeiro. É a
revolução. O processo de substituição de paradigma tem início quando já
não se consegue explicações satisfatórias para os fenômenos. (Wood,
1993)

A luz de tal entendimento o que se pretende altercar com o presente estudo
é a relação médico paciente como pressuposto do erro médico mensurando as variáveis
que compõem essa relação sob a ótica da Teoria do Caos (conduta não linear).
Cabe enfatizar algumas limitações e dificuldades desta pesquisa ante a
novidade ora corroborada e sua associação às ciências médicas, jurídicas e
psicológicas, dentre outras.

Objetivo
Frente ao exposto e buscando oferecer subsídios para a construção e
aplicação de um novo enfoque sobre a problemática do erro médico oriundo da relação
médico paciente e suas variáveis lineares e não lineares o presente estudo propõe uma
revisão narrativa de literatura apresentando aspectos relevantes a serem considerados
na dosimetria da culpa presumida do médico e sua relação com o paciente.

Metodologia
Trata-se de um estudo com obtenção de dados por meio de fontes
primárias e secundárias, levantamento bibliográfico via pesquisa qualitativa, explicativa
e básica.
A pesquisa bibliográfica, nesse estudo, é fundamental para formar
arcabouço teórico em razão da novidade do tema proposto. A compilação de
documentos e teses eletrônicos democratiza o acesso à informação científica. Também
foram utilizados livros e teses. O propósito geral da revisão de literatura envolve
localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia (revistas cientificas,
livros, atas de congressos, resumos, etc.) relacionada com a área de estudo; é, então,
uma análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o
tema(5).
A busca dos artigos e da literatura realizou-se nos seguintes bancos de
dados .............................. Também se utilizou os seguintes descritores em idioma inglês
e português: Teoria do Caos, Dinâmica não linear, Revisão de literatura, Relação
médico paciente, Erro médico e Robótica na medicina.

Os critérios de inclusão que guarnecem a seleção de artigos foram: artigos
publicados em português, inglês e espanhol, artigos na íntegra, livros e dissertações
com temáticas que abarcam os descritores confluindo para a revisão de literatura. Não
foi preconizado prazo mínimo ou máximo de publicação.

Resultados
Juridicamente a culpa do médico comporta divisão clássica composta por
ato lesivo causador de dano, nexo causal (elo entre conduta e dano) e culpa subdividida
em dolo específico e culpa no sentido estrito materializada por imprudência, negligência e
imperícia. Oscilante ainda, no contexto jurídico, questões que vertem à determinadas
especialidades, se a obrigação é de meio ou de resultado e formas da prestação de
serviços médicos.
Entre 2013 e 2015 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
logrou 204 processos contra médicos sendo que desses 57% foram improcedentes,
22% parcialmente procedentes, 2% extintos e apenas 19% procedentes(6) o que faz
emergir a dúvida sobre a real origem do litígio.
De longe que a relação médico paciente, nascedouro dos processos,
guarda em seu bojo variáveis que, mesmo emolduradas pelo ordenamento jurídico
denotam subjetividade que não perquirem uma facilidade de enquadramento, ou seja,
certamente existem excelentes médicos, na acepção técnica do termo, que já foram e
serão processados e péssimos profissionais que, talvez, jamais o serão.
A título de exemplo Carvalho et al preconiza que um paciente em unidade
de terapia intensiva recebe em média 178 intervenções por dia e o risco de erro ou
evento adverso aumenta em 6% a cada dia de internação(7). Pois bem, caso ocorresse
o erro quem seria o médico responsável de fato? Em muitas ocasiões a internação está
em nome do titular do serviço que sequer sabe quem é o paciente.
Entoar unicidade na análise da conduta do médico baseada
exclusivamente no que o direito e a legislação propõem é uma forma de exceção que
trata o médico à margem da realidade da saúde hoje prestada, tanto em âmbito público
quanto privado.
Há mais de uma década Wendy Levinson, professora da Universidade de
Toronto, relatou em sua pesquisa que cirurgiões que nunca haviam sido processados
ficavam cerca de três minutos a mais com cada paciente (18,3 minutos) enquanto os
médicos processados ficavam 15 minutos(8). Ainda, eles tendiam a fazer comentários
“explicativos” (Primeiro vou examiná-lo, depois conversaremos sobre seu quadro” ou
“Vou reservar um tempo para suas questões”). Empenhavam-se mais em escuta ativa
dizendo “conte-me mais, continue” além de rir e serem engraçados durante a consulta.
Importante notar que não havia diferença na quantidade de informação
prestada aos pacientes e sim em como os médicos conversavam com eles. Portanto,
não é necessário saber como um cirurgião opera para calcular as chances de ele ser
processado. O que se deve entender, na verdade, é o relacionamento entre esse médico
e seus pacientes.(9)

A complexidade do sistema se caracteriza por ser reproduzido por “um
conjunto de agentes individuais com liberdade para agir de modo nem sempre
totalmente previsível e cujas ações são interconectadas de tal forma que a ação de um
agente altera o contexto para outros agentes”(10, 11).
Um médico pode ser processado por ter esquecido um instrumento
cirúrgico dentro de um paciente e pode também ser processado por ter desenvolvido
seu trabalho com excelência, talvez porque alguém incentivou o paciente com promessa
de lucro ou pelo fato da antipatia estabelecida no atendimento ou ainda por vingança.
De plano, os dados apresentados pelo judiciário brasileiro nessa esfera formam opinião de
massa mas não refletem a realidade operacional da medicina / saúde.
Como o direito torna estática as posições de médico e paciente e na prática
existem uma infinidade de possibilidades, tem-se que o médico é alvo de processos e
que sua defesa é mitigada pela hipossuficiência declarada ao consumidor (paciente),
inobstante, pela dificuldade de provar a conduta correta por parte do médico. Nesse
sentido temos Caos.
O conceito de Caos é um dos tópicos de pesquisa mais excitantes e que
mais rapidamente tem se expandido nas últimas décadas.(12) O termo Caos deve ser
entendido aqui não no seu sentido popular com conotação negativa, de confusão,
desordem, desorganização, desarrumação, balbúrdia, escuridão, trevas, entre outros,
nos termos da definição encontrada nos dicionários(13-15), mas sim no seu sentido
filosófico-científico moderno, brilhantemente conceituado por Edgar Morin (1999)(16),
como interação entre Ordem e Desordem, entre Desintegração e Organização, isto é,
um questionamento sobre um sistema tido como estático, mas que conserva em seu
âmago uma gama infindável de pormenores analíticos.
Alheio ao erro de fato, a psicóloga Nalini Ambady ouviu gravações entre
médicos e pacientes, selecionou dois trechos de dez segundos de cada conversa e
excluiu da fala sons de alta frequência que nos permitem reconhecer palavras
individualmente. Sobrou um som confuso, mas que preconizava entonação e ritmo.
Após isso pediu para algumas pessoas classificarem os sons de acordo com a
cordialidade, hostilidade, domínio e ansiedade. Constatou que, com essas categorias
poderia prever quais médicos seriam processados(17).
As pessoas que fizeram a classificação não sabiam as qualificações
profissionais dos médicos, ao menos o que foi dito e sim o tom de voz. “Na verdade a
análise era elementar: se a voz do cirurgião fosse classificada como dominante, ele
tenderia a estar no grupo dos processados; se a voz soasse menos dominante e mais
preocupada tenderia a estar no grupo dos não processados”.(9)
Fica claro nesse sentido que a moldura evangelizada pelo ordenamento
jurídico, estática e inalterável, não preconiza a realidade fática do atendimento médico,
muito menos consegue mensurar o tecnicismo aplicado ao ato clínico ou cirúrgico
ficando às expensas do médico, na possibilidade de figurar como réu em ação
indenizatória de erro médico, a comprovação da higidez de sua conduta.
A teoria do caos aplicada à relação médico paciente tenta explicar o
fenômeno do crescimento de processos por erro médico sob o prisma da relação médico
paciente tendo como pressuposto a culpa presumida do médico tanto pela legislação
quanto pela condenação midiática de massa que demoniza o médico como arauto do
erro médico sem contextualizar a saúde brasileira.

O estudo do caos, estudo da ordem altamente complexa, tem aplicação
na interpretação do comportamento social, dos processos de tomada
de decisão, das atividades organizacionais e administrativas e do
comportamento cognitivo, entre outros. Há referências da aplicação
desses estudos em campos por vezes bastante distintos tais como
Meteorologia, Finanças e Psicologia. (Godoy, 2003)

Caos e Complexidade são fenômenos interconexos, sendo que alguns
argumentam que Caos é a teoria geral que engloba o estudo de sistemas complexos,
enquanto outros argumentam exatamente o contrário, ou seja, que Complexidade é a
teoria geral que engloba o estudo do Caos.(18)
Importante mencionar que o avanço da ciência e da tecnologia neste
século é considerado como sendo o maior que tudo que tínhamos conseguido avançar
anteriormente(19), nessa órbita e ante a envergadura transdisciplinar, multidisciplinar e
interdisciplinar desse trabalho merece conceituação os níveis de interações do tema
proposto:
1. Multidisciplinaridade – segundo Piaget “ocorre quando a solução de um
problema torna necessário obter informação de duas ou mais ciências ou
setores do conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no processo
sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas”.
2. Interdisciplinaridade – o mesmo autor se inclina a utilizar esse termo para
designar “o nível em que a interação entre várias disciplinas ou setores
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações reais a uma
certa reciprocidade no intercâmbio levando a um enriquecimento mútuo”
3. Transdisciplinaridade – o conceito perscruta “não só as interações ou
reciprocidade entre projetos especializados de pesquisa, mas a colocação
dessas relações dentro de um sistema total, sem quaisquer limites rígidos
entre as disciplinas”(20).

Forçoso reconhecer que o estudo proposto permeia gama indeterminável
de ciências e setores do conhecimento podendo assim ser reproduzido sob a ótica da
complexidade:

Figura 2. Representação em cadeia complexa do setor saúde e suas influências / dependências
(adaptado de http://psy.med.br/textos/complexidade/complexidade.pdf). Esquema de Lalonde M. A
new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Government of Canada, 1974.

Não é possível que diante de um todo indissociável e de uma moldura
multi referenciada a jurisprudência e a lei ainda preconizam que cabe ao profissional
(médico) o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades:
negligência, imprudência ou imperícia (aplicação do art. 14 , § 4º , do CDC)2.
Cediço que ao médico cabe investir na relação médico-paciente para se
esquivar dos processos que o alçam como alvo central da problemática e ao
ordenamento atualizar-se e assumir os ônus do Estado quando este participa e conflui
para a ocorrência de eventos indesejáveis.
A relação médico-paciente, sob um primeiro prisma, decorre de
atendimento clínico e ou cirúrgico com fulcro em o médico proporcionar ao paciente cura
ou a busca pela mesma reduzindo seu sofrimento. Entretanto, o subjetivismo dos
comportamentos dos agentes evidencia, sob a ótica do Caos, “sensível dependências
das condições iniciais” onde pequenas mudanças nesse sistema podem alterar
drasticamente os resultados futuros.(18)
James Gleick, na obra Caos – A criação de uma nova ciência, usou o termo
“efeito borboleta” para vincular os fatos futuros às dependências das condições
iniciais(21), provavelmente em decorrência de uma palestra ministrada em 1972 por
Edward Lorenz em um encontro em Washington, intitulada “Does de Flap of a Butterfly’s
Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?”. A ideia persiste no sentido de que eventos
de grande magnitude ou mesmo catastróficos podem ocorrer após um determinado
tempo, tendo como origem um acontecimento trivial, figurativamente “um bater de asas
de borboleta”. Na próxima vez que a borboleta bate as asas, entretanto, pode não
acontecer consequência alguma (diferenças mínimas nas condições iniciais produzem
resultados muito diferentes).(18)

Discussão

O mundo cientifico produz, atualmente, aquilo que parece ser a busca de
um novo paradigma universalista para a ciência(1). Modelar a relação médico-paciente
sob a égide da teoria do caos não é tarefa fácil; admite-se, neste estudo, que o que se
tenta é dar esse contorno, mas jamais superar essa discussão que, de início, resta
salientar seu estágio embrionário.
Há, na relação médico-paciente relação de causa e efeito preconizada pelo
trato humano, em muitas ocasiões, irrelevante o erro cometido ou a inaptidão técnica do
médico. Parte-se do princípio que só haverá processo por erro médico se houver o
atendimento médico e que o mote gerador principal do litígio é a relação médicopaciente.

2 Código

de Defesa do Consumidor - Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A relação médico-paciente, sob o prisma do Caos, busca oferecer uma
explicação causal de certo acontecimento, deduzindo uma situação que a descreva,
mesmo em sua subjetividade, utilizando nessa premissa, à inferência e uma análise às
condições iniciais do atendimento.
Embora haja relação de causalidade entre médico e paciente e seu
desdobro processual, não se pode dizer que há correlação, haja vista que não há
cogente dependência do evento para o nascedouro de um litígio.
Exemplos:

1. O médico pode ser processado por ser sócio do real cometedor do
erro em determinada pessoa jurídica;
2. O médico pode ser processado por fazer parte de equipe e corpo
clínico, mesmo não figurando no atendimento do paciente;
3. O médico pode ser processado por assumir plantão com
inobservâncias técnicas do médico anterior;
4. O médico pode ser processado por erro cometido por membros da
sua equipe, dentre eles: enfermagem, técnicos, assistência social,
etc;
5. O médico pode ser processado pelo atendimento prestado por sua
secretária.
“N” são as possibilidades de um médico figurar como réu em processo por
erro médico ou em sindicância (processo administrativo de natureza ético-disciplinar)
sem sequer ter concorrido para a causa.
Ainda resta abordar, sob a ótica do direito, o que é e como se enquadra a
responsabilidade civil do médico.
Partindo do conceito que responsabilidade civil provém da violação de uma
norma jurídica preexistente, a qual gerará uma obrigação ao causador do dano de
indenizar o lesionado(22). Tem-se é o corolário financeiro-patrimonial, sob a luz do
ordenamento jurídico, do descumprimento de uma obrigação.
A responsabilidade civil ainda se desdobra em duas vertentes; contratual
(arts. 389 e seguintes e 395 do Código Civil) e extracontratual (arts. 186 a 188 ato ilícito
e abuso de direito e 927 e seguintes do Código Civil).
A responsabilidade civil extracontratual tem como bojo a culpa intrínseca
ao ato ilícito perpetrado, ou seja, independe de elo contratual pretérito à condut a
culposa, já a reponsabilidade civil contratual, como de fácil cognição, deriva de contrato
existente entre as partes envolvidas.
Pode-se ainda dividir a responsabilidade civil, sob a ótica da culpa, em
duas frentes:

Resp. Civil Subjetiva – 4 elementos:
Conduta Humana (Fato)
Nexo de causalidade – vínculo entre agente
causador e resultado danoso
Dano - efetiva violação a um interesse jurídico
tutelado, o qual pode ser patrimonial
(material) ou extrapatrimonial (moral)(22)
Culpa

Resp. Civil Objetiva – 3 elementos:
Conduta Humana (Fato)
Nexo de causalidade – vínculo entre agente
causador e resultado danoso
Dano - efetiva violação a um interesse jurídico
tutelado, o qual pode ser patrimonial
(material) ou extrapatrimonial (moral)
XXX

A responsabilidade civil objetiva não demanda análise de culpa para se
configurar, isto é, deriva da avaliação de nexo de causalidade, da conduta humana e do
dano experimentado. Embasa-se, dentre outras, na teoria do risco, pela qual toda
pessoa que exerce alguma atividade que gera risco de dano a terceiros, se o dano
ocorrer, deve ser reparado, mesmo que não haja concorrido com culpa.(22)
Ao médico ainda milita outra subdivisão clássica. Caso atue diretamente
com o paciente caberá apuração de culpa na modalidade de responsabilidade civil
subjetiva, caso trabalhe em hospital ou centros de atendimento fica desnecessária a
averiguação de culpa desde que a instituição empregadora figure como ré no mesmo
processo, dificultando a defesa no espectro probatório processual em desfavor do
médico.
Importante salientar que toda e qualquer teoria carrega em seu mister a
mutabilidade. Talvez seja essa a razão pela qual, geralmente, apenas ramos da ciência
chegam a adquirir a forma de um sistema de teorias elaborado e logicamente bem
construído(23).
Segundo Poincaré:

“se soubéssemos exatamente a lei da natureza e a situação do
universo no momento inicial, poderíamos prever exatamente a situação
daquele mesmo universo em um momento posterior. Mas mesmo que
fosse o caso de as leis naturais não terem quanto mais algum segredo
para nós, ainda poderíamos apenas conhecer a situação inicial
aproximadamente, se ela nos permitisse prever a situação seguinte
com a mesma aproximação, isso é tudo o que precisamos, e
deveríamos dizer que o fenômeno tinha sido previsto, que é, mas nem
sempre é assim: pode acontecer que pequenas diferenças nas
condições iniciais produzam fenômenos muito grandes nos fenômenos
finais. Um pequeno erro no primeiro produzirá um enorme erro no
último. A predição se torno impossível e temos um fenômeno
fortuito”(24).

Na prática, um pequeno erro, falta de atenção ou displicência pode causar
dano irreparável, como são os casos noticiados de membros erroneamente amputados,
cirurgias desnecessárias, dentre um “n” infindável das atuais mazelas da medicina
contemporânea.
As teorias são redes lançadas para capturar aquilo que denominamos “o
mundo”: para racionalizá-lo, explicá-lo, dominá-lo. Nossos esforços são no sentido de
tornar as malhas da rede cada vez mais estreitas(23).

Conclusão

O mundo da ciência e o universo acadêmico são formados por disciplinas
que, em vista do avanço tecnológico deste século e a expansão das faculdades de
medicina no país, traz a necessidade básica de pesquisar à medicina com ótica
transdisciplinar.
O erro médico se tornou questão de relevância no plano internacional e no
Brasil seus efeitos e crescimento são exponenciais, merecendo a devida atenção ao
tema.
Com este estudo buscou-se analisar variáveis lineares compostas de
imprudência, negligência e imperícia e variáveis não lineares compostas de
comportamento e conduta médica além da gama de possibilidades que o paciente tem
de processar o médico, mesmo quando não há erro de fato retratado no tratamento ou
conduta.
Em virtude da culpabilidade presumida do médico guarnecida pelo
ordenamento jurídico brasileiro, em especial pela inversão do ônus da prova, franqueiase ao médico dificuldade processual inicial e protraída durante todo o processo por erro
médico.
Verificou-se que a Teoria do Caos é ciência que permeia conjunto
interminável de zonas do saber e que busca estudar a subjetividade de uma cadeia de
acontecimentos sempre suscetíveis de oscilação vis a vis pequenas alterações no início
do processo e seus desdobros.
Buscou-se, com este estudo, permear ciências humanas e sociais
aplicadas com fulcro em trazer nova ótica sobre relevante tema de saúde pública e
demonstrar que o nascedouro da problemática é a relação médico-paciente.
O entendimento dos debates e das teorias aqui preconizadas podem
permitir ao analista melhor compreender o problema, seus vieses e consequências,
servindo ainda como alerta ao poder judiciário e legiferante no enquadramento e
tratativa do erro médico e à especificidade da medicina.
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