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RESUMO 

 

A presente pesquisa, tem por objetivo demonstrar a necessidade da reparação civil pelo médico nas cirurgias 
plásticas em se tratando da cirurgia estética, uma vez que o profissional médico tem o dever de agir de acordo 
com as técnicas e dentro dos limites de seu conhecimento empírico, devendo adotar todos os meios 
necessários e condizentes para se obter o resultado esperado, tanto de seu paciente quanto pelo profissional 
ao qual realiza a atividade. Sabe-se que as cirurgias plásticas têm como objetivo não apenas o 
embelezamento, mas uma harmonia entre o físico e a psique do paciente e assim colaborando para a 
elevação de sua autoestima e aceitação no meio onde convive. Desse modo, é sabida a necessidade da 
reparação cível do médico em face do paciente, uma vez que o mesmo não tenha atingido o resultado 
esperado. Cumpre salientar, que a atividade desenvolvida pelo médico na cirurgia estética embora exista 
divergências doutrinárias, trata-se de uma obrigação de resultado, conforme compreende a jurisprudência 
majoritária, pois, o paciente busca os serviços médicos com o fim de melhoramento, e assim se submete a 
uma intervenção médica, pagando pela mesma, e esperando os resultados garantidos pelo profissional que 
assumiu tal obrigação. Ademais, as cirurgias plásticas na área da estética, têm como relação jurídica 
contratual e nesse viés, deve a mesma ser honrada de boa-fé. Portanto, a reparação civil será apurada 
mediante a comprovação da culpa pois trata-se de responsabilidade subjetiva. Cabendo ao paciente a devida 
indenização reparatória.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Reparação; Obrigação de resultado; Responsabilidade Objetiva; Responsabilidade 
Subjetiva.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que, a responsabilidade é efeito de atos comissivos e omissivos e que 
todos podem ser responsabilizados por estes. Desse modo, também são responsáveis por 
seus atos os profissionais liberais, dentre eles e especificamente os médicos cirurgiões 
plásticos, quando causarem danos a outrem no exercício de sua profissão.  

Atualmente, tem-se tornado crescente a realização das cirurgias plásticas com fim 
estético, uma vez que a necessidade de se ter uma boa aparência tanto socialmente quanto 
no trabalho se intensificaram através do uso das mais variadas redes sociais. Entretanto, 
as cirurgias plásticas estéticas não são somente utilizadas como meio de embelezamento, 
mas uma reparação psíquica quando o paciente visa o tratamento para melhorar sua 
aparência, e, assim ficar bem consigo mesmo.  

Embora, o profissional exerça sua atividade com diligência e de acordo com as 
técnicas empregadas, o mesmo não fica isento em sua profissão de cometer erros mesmo 
que grosseiros. Sendo-lhe, neste caso, imputado o dever de reparação civil em face ao seu 
cliente – paciente, nos meios cabíveis da responsabilidade civil. 

Trata-se de uma relação contratual entre o paciente e o médico profissional, que se 
comprometeu a realizar a cirurgia e melhorar a aparência do paciente. Neste viés, é que se 
fala em obrigação de resultado, de responsabilidade subjetiva, em que a culpa do médico 
cirurgião plástico será presumida, pois aquele que procura um profissional, não o busca 
apenas para uma mera cirurgia, e sim, o seu aperfeiçoamento físico, nos moldes do que 

mailto:gessicamayara1234@gmail.com


 

XI EPCC 

Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

fora acordado entre ambos. Portanto, se o bem pretendido, que no caso em tela é a cirurgia 
com fim estético não for almejado, ou se tal causar danos ao paciente, caberá a ele a devida 
indenização, tanto por danos morais, quanto por danos estéticos.  

Nestas circunstâncias, a cirurgia não vindo a atender às expectativas do paciente, 
poderá ensejar a responsabilização do profissional médico que, embora continue sendo 
subjetiva, responderá com culpa presumida, cabendo – lhe o ônus de demonstrar a 
ocorrência de fatos ou atos que possam ilidir o dever de indenizar, (MELO, 2014, p. 140).  

Neste diapasão, é que se observa a necessidade de que o médico profissional 
demonstre nos autos processuais que não houve de sua parte inadimplemento da 
obrigação pretendida, e tão pouco a ineficácia da prestação de seus serviços, para que 
assim não lhe recaia o dever de reparar os danos causados a outrem.  

Destarte, quanto ao dano experimentado pela vítima, importante salientar que a dor 
sofrida, o abalo emocional, e a frustração do paciente perante a sociedade diante de uma 
cirurgia frustrada, ou que tenha causado danos de grande monta em sua fisionomia, 
corroboram para que o mesmo seja corretamente indenizado por danos morais. 

Nos dias que correm, nenhuma dúvida há quanto à plena possibilidade de se 
compensar o dano moral, ou seja, o dano decorrente da “privação ou diminuição daqueles 
bens que tem um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de 
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos 
(...) dano que afeta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc); e dano 
moral puro (dor, tristeza etc.) (KFOURI NETO, 2013, p.128). 

Nesse sentido, também é certamente cabível ao paciente, que o mesmo seja 
ressarcido pelo insucesso do profissional em danos estéticos, diante do prejuízo estético 
sofrido, e a modificação de sua imagem, bem como se o resultado da cirurgia gerar ao 
paciente complicações como necroses e cicatrizes.  

 Entretanto, deve ser levado em conta a localização dos danos, a possibilidade 
apresentada contratualmente pelo médico de um resultado completo ou parcial, as 
características do paciente, como idade, sexo, profissão, e entre demais características 
como esclarece o doutrinador, (KFOURI NETO, 2013, p.125). 

Veja-se que o paciente, nos casos em que a cirurgia plástica lhe acarreta 
deformidades, ou demais problemas, será devida uma nova cirurgia plástica de caráter 
reparador, realizada por outro profissional qualificado para tal.   

Mediante a responsabilidade civil do profissional médico cirurgião plástico, há dois 
tipos de responsabilidade civil de acordo com a legislação brasileira. 

Haverá, a responsabilidade civil do médico como profissional liberal, quando 
comprovado que o mesmo em sua atividade tenha agido com negligência, imperícia e 
imprudência, conforme determina o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 951. 

E, por tratar-se a cirurgia plástica com fim estético, de uma prestação de serviços 
realizada pelo médico como um prestador do serviço e o paciente, como o usuário do 
serviço contratado, é que se estabelece uma relação de consumo entre ambos, e assim, 
conforme estabelece o artigo 14, §4° do Código de Defesa do Consumidor, a 
reponsabilidade civil do médico será pessoal, como profissional liberal, porém com culpa 
presumida (ônus do médico) (MELO, 2014, p. 140). 

Ademais, quanto ao dever de indenizar se faz presente em nossa Constituição 
Federal de 1988 o artigo 5°, inciso X, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil 
Brasileiro, que aduzem que aquele que por ato ilícito causar dano a um terceiro, restará 
obrigado a repara-lo.  

Portanto, a responsabilidade do médico, inicia-se no momento em que se propõe a 
realizar o desejo de seu paciente, não prestando os devidos esclarecimentos da prestação 
de seus serviços, e causando danos ao seu paciente.  
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração da presente pesquisa foram necessárias as análises bibliográficas 
de doutrinadores que trabalharam com tema específico, afim de, demonstrar a necessidade 
de se responsabilizar o profissional médico cirurgião plástico da área da estética, quando 
não atingiu o resultado conforme o prometido, ou que ao realizar o procedimento estético 
tenha causado danos ao seu paciente.  

Nesta mesma vertente, também foi utilizada a legislação brasileira que atribuiu a 
responsabilidade civil do médico e a indenização cabível diante do dano.  

Outrossim, fez-se necessário o estudo de jurisprudenciais com o fim de se alcançar 
os objetivos propostos na pesquisa.  

Por fim, o método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o método 
dedutivo.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Atualmente a cirurgia plástica com fim estético tem como finalidade trazer benefícios 
ao paciente, tanto físicos, psicológicos, como sociais.  

Segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência brasileira, a responsabilidade civil 
médica, trata-se de uma obrigação de resultado e não de meio, como as demais obrigações 
médicas. Pois, parte-se de um entendimento de que o médico cirurgião plástico na área da 
estética, ao se comprometer junto ao seu paciente, garantindo a realização do 
procedimento estético e assegurando ao mesmo um resultado conforme o esperado.  

Desse modo, se o paciente vier apresentar um resultado diverso do proposto e 
garantido pelo profissional após o procedimento estético, haverá um inadimplemento da 
obrigação por parte do profissional, e neste viés sua culpa será presumida.  

Portanto, cabe ao médico demonstrar a existência de uma força maior que o impediu 
de alcançar o resultado por ele garantido.  

Ademais, em relação ao dano estético e moral, há muitos julgados no STJ que 
reconhecem acumulação de ambos os pedidos na mesma demanda.  

Não é só possível, mas principalmente justa, a cumulação do dano estético com o 
dano moral por serem dois tipos de danos morais à pessoa, ou seja, atingem bens jurídicos 
diferentes. O dano estético (dano físico) é dano moral objetivo que ofende um dos direitos 
da personalidade, o direito à integridade física. Não precisa ser provado, é o dano damnum 
in re ipsa o sofrimento e a dor integram esse tipo de dano. O dano moral é o dano à imagem 
social, à nova dificuldade na vida de relação, ao complexo de inferioridade na convivência 
humana, (MAGALHÃES, 1999, p. 126-127). 

Portanto,  

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme pesquisa exposta, o presente resumo busca demonstrar que, diante da 
sociedade em que vivemos, e com a grande influência das redes sociais, muitas pessoas 
buscam a realização de cirurgias plásticas com fim estético, como meio de melhorar sua 
aparência e sua autoestima, bem como aceitação social. Com a grande procura do 
mencionado procedimento, é que muito se fala em responsabilidade civil do médico – 
cirurgião plástico. 



 

XI EPCC 

Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Embora, o médico tenha o dever de zelar pelo bem-estar de seu paciente e de 
garantir o resultado esperado e assegurado por ele, muitas vezes, o profissional não atinge 
as expectativas que se esperava, ou até mesmo chegam a causar danos ao seu paciente, 
colocando a vida do mesmo em risco, dando início a sua responsabilidade civil subjetiva, 
perante o resultado ocorrido.  

 Importante salientar, que no momento em que o médico se compromete junto ao 
seu paciente a realizar a cirurgia, está também firmando uma obrigação de resultado, e 
desse modo, restando – lhe o dever de reparar por danos causados a outrem no exercício 
de sua atividade, conforme dispõem a legislação.  
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