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Direito Médico
e da Saúde RITA ANNEYS

Advocacia Especializada
O advogado especializado em Direito
Médico e da Saúde é o profissional
capacitado a atuar na prevenção de
conflitos, orientando quanto à
adequação de práticas à legislação
vigente (Código Civil, Código de Defesa
do Consumidor, Código de Ética
Profissional, Resoluções etc.) e na
solução de demandas judiciais que
envolvam questões relacionadas à
responsabilidade civil ou ética de
profissionais e instituições da área de
saúde (médicos, enfermeiros,
psicólogos, fisioterapeutas, clínicas,
hospitais, operadoras de planos de
saúde), questões documentais
(prontuários médicos, termos de
consentimento informado, contratos
médicos etc.) e indiretas de saúde,
bem como questões ligadas à
prestação de serviços de saúde
pública, saúde complementar e a
suplementar, fornecimento de
medicamentos, órteses, próteses,
negativas de planos de saúde, aumento
de mensalidades dos planos de saúde
e questões similares.
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COMPLIANCE E
DOCUMENTOS

Consulta e parecer jurídico
Compliance e documentos
Sindicâncias e processos
éticos e judiciais

Alguns Serviços:

Soluções jurídicas especializadas
priorizando sempre o que melhor
atender o objetivo de entregar
resultados positivos ao cliente.

Proposta de valor

Missão
Prestar serviços jurídicos
especializados e de excelência na área
do Direito Médico e da Saúde, no
Direito Bancário e na área cível
Notarial/Registral, com sensibilidade e
respeito, priorizando mecanismos
extrajudiciais, quando estes se
revelarem mais vantajosos ao cliente,
pela celeridade, economia e segurança
jurídica, patrocinando ações judiciais
nos casos em que assim seja mais
apropriado, eficaz ou esteja de acordo
com o direito/interesse a ser tutelado. 

CONSULTA E
PARECER JURÍDICO

Valores
Seriedade, sensibilidade, experiência,
atenção, efetividade, aprimoramento
técnico e científico constante,
integridade, responsabilidade social. 

Ética e Publicidade na sua área de
atuação enquanto clínica de
saúde ou hospital, envolvendo
qualquer tipo de comunicação ao
público em geral inclusive no uso
das mídias sociais pois está se
tornando comum a abertura de
sindicância e processo ético-
profissional por conta de
infrações às regras de publicidade
médica. Lembre-se que o
responsável técnico da clínica
pode responder por uma possível
atuação publicitária que venha a
ferir o Código do respectivo
Conselho Profissional.
Referente ao sigilo profissional,
que envolve o dever de sigilo em
consulta, além dos documentos
relativos ao paciente sobre os
quais os hospitais e clínicas
detém a guarda; bem como
análise e orientações legais sobre
o conteúdo de documentos
médicos, especialmente Termo de
Consentimento (TCE e TCLE), para
que seja preenchido de forma
adequada e seja útil como meio
de prova.

Criação de ouvidoria interna e externa;
Gerenciamento de riscos jurídicos
relacionados ao cuidado com o
paciente no interior da sua clínica ou
consultório,
bem como fazemos anotações e
orientações acerca de eventuais
pontos críticos.
Termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) para cada
procedimento.
Contratos, firmados com o paciente,
outras clínicas, laboratórios,
fornecedores etc;
Acordos extrajudiciais.

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS ÉTICOS E

JUDICIAIS
Defesa em processos por erro
profissional ou por conta de falhas na
prestação de serviços;
Defesa em processos por quebra de
sigilo profissional, inclusive aqueles
em virtude da Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD;
Defesa em processos por falta de
consentimento informado e ausência
do dever de informação;
Ações de regresso em face de
prestadores. 


