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A PVA Corretora de seguros é uma das mais destacadas no mercado 
segurador. Diferenciada pela consultoria e gestão de seguros em  todos os 
ramos, está há mais de 20 anos cuidando de pessoas e patrimônios.  
 

Possui escritórios nos estados de Pernambuco, Ceará e Amazonas. 
 

Visão 
“Tratar nossos clientes de maneira diferenciada, atendendo suas 
necessidades e permanecer entre as melhores corretoras do mercado.” 
 

Missão 
“Tornar-nos diferenciados pela nossa consultoria e gestão de seguros, com 
profissionais formados e habilitados, sendo reconhecidos pelo alto padrão 
de qualidade dos nossos serviços prestados.” 

www.pvacorretoradeseguros.com.br 



    Apresentação 

     A Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética é uma entidade 
associativa, nos moldes do artigo 5º, inciso XVII da Constituição da República, 
combinado com os artigos 53 e seguintes do Código Civil Brasileiro, que tem 
por objetivos, entre outros, primordialmente, promover a defesa de médicos 
e odontólogos quando demandados judicial ou administrativamente em 
decorrência de atos profissionais. 

www.anadem.org.br 



    Sobre a ANADEM 

     Criada em Porto Alegre - RS, em 20 de setembro 
de 1998, primeiramente como Associação Nacional 
de Advogados Defensores de Médicos, a Sociedade 
Brasileira de Direito Médico e Bioética, hoje com 
sede em Brasília, DF e correspondentes em todo o 
Território Nacional, conta, em seus quadros com 
cerca de 18.000 médicos e Cirurgiões-Dentistas 
ativos de diversas especialidades, que usufruem da 
MAIOR REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA 
PROFISSIONAL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO 
BRASIL. 



    Análise do Risco – Conceituação do Erro Odontológico  

     O erro é caracterizado pelo dano corporal causado ou provocado no paciente 
decorrente da ação ou omissão no exercício profissional, sem a intenção de produzi-lo, 
ou seja, sem a vontade direcionada em cometer o dano, resultante, portanto, de 
negligência, imprudência ou imperícia. 
 

     Do ponto de vista jurídico, caracteriza-se o erro pela conduta negligente, imprudente 
ou eivada de imperícia, por parte do profissional oficiante em tratamento 
medicamentoso ou na intervenção cirúrgica que, ao final, provoque dano ao paciente. 
Será então negligente, o dentista que não realiza de forma correta os procedimentos 
necessários à cura do paciente. Por outro lado será imprudente o Cirurgião-Dentista que 
realiza procedimentos odontológicos sem respaldo científico ou ainda, que praticando os 
corretos procedimentos odontológicos, deixa de informar ao paciente os riscos de 
efeitos colaterais do tratamento medicamentoso ou da cirurgia recomendada. 



    Análise do Risco – Os processos Judiciais 

           De acordo com o presidente da Anadem, Raul Canal, as relações humanas estão 
judicializadas. “O paciente do século 21, que na verdade é um consumidor de serviços de 
saúde, é um novo personagem; mais esclarecido, mais exigente, menos tolerante e cada 
vez propenso a atitudes belicosas e a submeter os danos sofridos ao poder judiciário ou, 
simplesmente, as suas insatisfações”. 
 

     Existem mais de 600 mil ações tramitando sobre direito de saúde em varas de todo o 
país, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Já o número de processos judiciais 
tramitando no STJ sobre suposto erro médico/odontológico aumentou 1.600% entre 
2000 e 2012. 
 

     As demandas judiciais sobre saúde cresceram, em média, 350% em todos os tribunais 
estaduais. Os números foram coletados nos sites dos Tribunais de Justiça Estaduais e do 
STJ entre 2000 e 2015. “Isso demonstra que o aumento da quantidade de processos não 
tem sido absorvido pela justiça brasileira”, afirma Canal, um dos maiores especialistas 
em direito da saúde do país. 



    Análise do Risco 

      

• Os processos indenizatórios por danos físicos, corporais, materiais, morais, estéticos e 
existenciais decorrentes de atos odontológicos aumentaram 1.600% no Brasil, nos 
últimos 10 anos. 

• Os processos éticos nos CRMs e CROs cresceram 302% no mesmo período. 
• O número de Cirurgiões-Dentistas condenados eticamente nos CROs aumentou 

180%. 
• 7% dos Cirurgiões-Dentistas já ́respondem a processos. 
• 43% dos processos indenizatórios movidos contra médicos e Cirurgiões-Dentistas são 

julgados PROCEDENTES (condenando os profissionais a indenizações patrimoniais). 
• As condenações variam de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 2.000 (dois mil) salários 

mínimos. 



A partir de um amplo debate jurídico promovido pela ANADEM envolvendo 
médicos, dentistas e advogados, foi criado o FUNDO PRESTAMISTA DE 
DEFESA PROFISSIONAL – FUMDAP. O FUMDAP tem como objetivo principal 
oferecer serviços de assistência jurídica a médicos, odontólogos, hospitais e 
clinicas odontologicas mediante convênios e proteger o associado médico, 
amparando-o em qualquer dificuldade que enfrente em sua jornada 
profissional. 
 
O FUMDAP não é um simples seguro de responsabilidade civil profissional, 
mas, um SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO JURÍDICA E PATRIMONIAL, 
que dispõe, TAMBÉM, de uma apólice coletiva por adesão, pactuada com a 
CHUBB (segunda maior Seguradora do Mundo em Responsabilidade Civil), 
com cobertura de até R$ 500.000,00 em eventual condenação judicial.  

    O Seguro 



    O Seguro - Coberturas 

• Disponibilizar ao ASSOCIADO serviço de gerenciamento de crise, 
sempre que houver algum dano corporal, por ato culposo, provocado a 
algum paciente, com repercussão negativa na mídia. Tal serviço 
consistirá em assessoria de imprensa especializada e monitoramento de 
redes sociais; 

• Oferecer aos seus associados assessoria de gestão jurídica do risco da 
atividade odontológica como medida profilática para mitigar os riscos 
jurídicos da atividade; 

• Plantão jurídico 24 horas e central de atendimento gratuita: 
 
 
 



• Sem carência (retroatividade de até 23 anos); 
• Sem franquia; 
• Sem denunciação à lide; 
• Pagamento de antecipação de tutela (quando no princípio do processo, 

antes da instrução probatória, o Juiz determina certos pagamentos 
antecipados. Tais valores são custeados pela Anadem/FumDap, 
mediante reembolso do Participante até o limite de 02 salários mínimos 
mensais por processo); 

• Cobertura de honorários periciais – No decorrer do processo 
indenizatório, o Juiz pode determinar a realização de prova pericial e o 
pagamento dos honorários do Perito Oficial. Essas perícias são custeadas 
pela ANADEM/FUMDAP, mediante reembolso até o limite de 05 salários 
mínimos por processo, caso seja determinado pelo Juiz o pagamento 
pelo Participante; 

    O Seguro - Coberturas 



• Cobertura de Honorários Assistente Técnico – A nomeação da figura do 
Assistente Técnico no processo é facultativa, mas importante para 
auxiliar o Participante na fase da prova pericial, acompanhando o 
trabalho do Perito Oficial. A contratação do assistente técnico depende 
de autorização prévia da Diretoria Executiva da ANADEM, havendo 
previsão de reembolso de seus honorários até 03 salários mínimos; 

• Defesa JURÍDICA e CIENTÍFICA em todas as esferas (cível, criminal, ética 
e administrativa). 

• Cobertura de todos os processos protocolizados a partir da data da 
adesão do Participante; 

    O Seguro - Coberturas 



    O Seguro - Coberturas 

• Havendo o trânsito em julgado de sentença judicial condenatória em 
desfavor do Participante por danos estéticos, materiais e morais em 
processo por acusação de erro odontológico, a ANADEM proporciona 
uma cobertura até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), desde de que 
contratado esse valor; 

• ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO DA SAÚDE - Todos os 
Advogados que militam em defesa dos Associados ANADEM são 
membros e Conselheiros Jurídicos da Sociedade Brasileira de Direito 
Médico e Bioética. Alguns são membros da Sociedade Ibero Latino 
Americana de Direito Médico e da Sociedade Mundial de Direito Médico. 
São renomados palestrantes na área e têm livros publicados sobre o 
assunto; 
 
 



    Mais Vantagens 

• Dedutível do IR = Art. 75, inciso III da RIR (deduz até 25% do livro caixa 
dos profissionais autônomos); 

       

• Acesso ao clube de vantagem ANADEM: 
 

 São diversos fornecedores e produtos com descontos de até 30% além 
de promoções exclusivas. 

 Uma central de turismo exclusiva para você não apenas viajar, aqui você 
acumula boas lembranças. 

 Os melhores centros de ensino, da creche até a graduação, com 
condições exclusivas para toda sua família. 

 Diversos serviços exclusivos voltados para a saúde de sua família. 
 
 

https://anadem.temmaisvantagens.com.br/login 
 

https://anadem.temmaisvantagens.com.br/login
https://anadem.temmaisvantagens.com.br/login


    Contribuições Mensais – EXCLUSIVO para o CRO-PE   

Cirurgiões-Dentistas 
 
Através da parceria com o Conselho Regional de Odontologia de 
Pernambuco, os Cirurgiões-Dentistas que aderirem a ANADEM por meio da 
PVA CORRETORA DE SEGUROS contarão com uma condição especial: 
 

Desconto de 10% sobre o plano aderido! 
 

Plano normal: 
 

Capital segurado de R$ 500.000,00 –  Mensalidade de R$ 258,00 
Capital segurado de R$ 100.000,00 –  Mensalidade de R$ 117,00 
 

                                       Desconto Especial CRO-PE:                          

CAPITAL SEGURADO MENSALIDDE 

R$ 500.000,00 R$ 232,20 

R$ 100.000,00 R$ 105,30 



         

Obrigado! 
 

Manoel Raposo Resende 
 

+ 55 81 98694 – 2381 
+ 55 81 3466 – 8977  
manoel@pvacorretoradeseguros.com.br  
www.pvacorretoradeseguros.com.br 

mailto:manoel@pvacorretoradeseguros.com.br
http://www.pvacorretoradeseguros.com.br/

