
Simulação de cenários de perda para Responsabilidade Civil Pública, 
Responsabilidade por Produtos e Serviços, Erros e Omissões, 
Responsabilidade do Empregador e para Ensaios Clínicos.

Muitas empresas na indústria de Life Science enfrentam uma série de exposições 
particulares e de riscos complexos, então, o que pode esperar se precisar de 
participar um sinistro empresarial connosco?  
 
Entendemos que as empresas precisam regressarà atividade e ao funcionamento 
o mais rápido possível, então, asseguramos que os sinistros sejam geridos por um 
profissional de sinistros da Chubb, com conhecimento sólido da indústria  Life 
Science.

Cobertura Erros e Omissões

Causa Embalagem defeituosa

Tipo de organização Organização de fabrico  
sob contrato

Descrição do evento 
Uma organização de fabrico sob contrato (CMO) foi contratada 
para fabricar um medicamento para ser usado num ensaio 
clínico. O cliente da CMO afirmou que um erro da parte da 
CMO comprometeu o seu produto, e a sua falha em cumprir as 
especificações do contrato em relação ao produto provocaram um 
atraso no ensaio clínico e subsequentemente perdas financeiras. 
A investigação revelou que o design da embalagem do CMO 
possivelmente contribuiu para a degradação do produto do ensaio.

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 1.700.000

Cobertura Erros e Omissões

Causa Erro de fabrico

Tipo de organização Organização de fabrico sob 
contrato

Descrição do evento 
Uma organização de fabrico sob contrato forneceu ao cliente 
sulfato radioativo que era menos radioativo que o indicado no 
rótulo. Isso causou resultados insatisfatórios na experiência do 
cliente, forçando o cliente a repetir seu trabalho.

Resolução
O sinistro foi resolvido por EUR 400.000

O seguro de Responsabilidade Civil da Chubb para empresas de Life Science  
pode ajudar a mitigar os riscos financeiros associados a uma série de cenários de perda.

Embalagem defeituosa compromete 
os ensaios clínicos

Radioatividade insuficiente causa 
resultados insatisfatórios

Seguro de responsabilidade civil para 
empresas Life Science

Cobertura Ensaios clínicos

Tipo de organização P&D de biotecnologia/
farmacêutica

Descrição do evento 
Um voluntário saudável desenvolveu dano neurológico facial 
durante a participação num ensaio para testar a segurança do 
medicamento em investigação do segurado.

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 175.000

O paciente do ensaio clínico 
sofre dano neurológico

Cobertura Responsabilidade do empregador

Tipo de organização Organização de pesquisa por 
contrato

Descrição do evento 
Enquanto limpava uma proveta, o empregado cortou uma 
artéria da mão, o que exigiu tratamento de emergência e  um 
especialista em cirurgia da mão. O empregado precisou de três 
meses para curar a mão, mas foi-lhe dado trabalho leve durante 
a recuperação.

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 30.000

Empregado fere-se a si 
próprio acidentalmente



Defeito em aparelho de ventilação 
causa danos cerebrais

Procedimento de consentimento 
informado deficiente

Cobertura Responsabilidade de produtos  
e serviços 

Causa Defeito do produto

Tipo de organização Empresa de dispositivos médicos

Descrição do evento 
Uma criança foi submetida a uma tonsilectomia e supostamente 
não recebeu ventilação adequada na recuperação e sofreu danos 
cerebrais. A empresa de dispositivos médicos que fabricou o 
aparelho de respiração foi processada, junto com o distribuidor, 
o hospital, o anestesiologista e o cirurgião. O dispositivo foi 
sujeito a um recall voluntário nove meses antes do incidente. 

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 1.500.000

Cobertura Ensaios clínicos

Causa Formulário de consentimento 
inadequado

Tipo de organização Empresa de 
pesquisa e desenvolvimento

Descrição do evento 
O reclamante fazia parte de um ensaio clínico para um novo 
medicamento e sofreu toxicidade hepática. Ele alegou que o 
fabricante não revelou totalmente os riscos do medicamento em 
estudo no documento de consentimento informado. Embora 
tenha havido um aviso geral dos possíveis efeitos adversos, esse 
efeito específico não foi abordado, apesar de alguns estudos em 
animais mostrarem o potencial para toxicidade hepática. 

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 800.000

Cobertura Responsabilidade de produtos  
e serviços

Causa Erro de fabrico

Tipo de organização Organização  
de fabrico sob contrato

Descrição do evento 
Um fabricante de colutório (enxaguante bocal) sob contrato foi 
processado quando lesões de pacientes foram rastreadas a um 
contaminante bacteriano no seu colutório. O paciente pediu 
indemnização por danos corporais e perdas financeiras. 

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 1.000.000

Contaminação bacteriana 
levou a lesão

Cobertura Responsabilidade civil pública 

Tipo de organização Biotecnologia

Descrição do evento 
Um empreiteiro estava no local durante a manutenção de 
rotina na maquinaria e instalações do segurado. Uma válvula  
de pressão com defeito partiu, ferindo o empreiteiro no local.

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 80.000

Acidente no local durante 
manutenção
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Cobertura Responsabilidade de produtos  
e serviços 

Causa Falha no produto

Tipo de organização Empresa de dispositivos médicos

Descrição do evento 
Quebra do aparelho ortopédico externo para dar suporte 
ao joelho do paciente depois de cirurgia de LCA (ligamento 
cruzado anterior) quando o paciente desceu do autocarro. 

Resolução
O sinistro foi avaliado em cerca de EUR 50.000

Falha de aparelho ortopédico


