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Introdução: Responsabilidade Civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra, seja ele de ordem física,
emocional ou material. O Código Civil obriga a reparação ou indenização pelo exercício de atividade profissional, sem
distinção da categoria.
Objetivos: Verificar a percepção dos docentes sobre Responsabilidade Civil dos Enfermeiros, identificando o conhecimento a
respeito do assunto, a opinião sobre os fatores que levam a erros, e as ações que podem minimizar a responsabilização.
Resultados: Os resultados evidenciaram que a temática é de extrema relevância, apesar dos profissionais terem pouco
conhecimento das implicações ético-legais. A falta de conhecimento técnico-científico, a jornada excessiva de trabalho e as
condições laborais inadequadas são os principais fatores indutores de erros. Ainda, na ótica dos docentes, além do
conhecimento dos aspectos legais, a educação permanente, a melhoria da qualidade do ensino e a oferta de condições
adequadas de trabalho representam fatores mitigadores das responsabilizações por danos.
Conclusão: O enfermeiro necessita conhecer os aspectos legais do seu exercício profissional, a fim de não incorrer em
problemas de responsabilidade civil ou criminal que podem resultar em perda do direito de exercer a profissão ou pena de
restrição da liberdade.
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