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Resumo: Com o aumento da demanda pelas cirurgias plásticas, os casos de danos 

causados por elas também aumentaram. Desta feita, importante a analise da 

responsabilidade civil causados por erro médico nas cirurgias estéticas como forma de 

ressarcimento. Para tanto, será apresentado, inicialmente, um panorama geral da 

responsabilidade civil, seus pressupostos e classificações. Posteriormente, será analisada 

mais especificamente a responsabilidade do médico nos casos das cirurgias plásticas 

buscando enquadrá-la nas classificações apresentadas. 
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Abstract: With the increase of demand for plastic surgery, the cases of damage caused 

by them also increased. Thus, it’s important to analyze the liability caused by medical 

error in aesthetic surgery as a form of compensation. Therefore, it will be presented an 

overview of liability, its conditions and classifications. Later, it will analyze more 

specifically the medical liability in cases of plastic surgery trying to frame it in the 

presented classifications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho terá como principal finalidade o esclarecimento sobre o 

dano estético decorrente das cirurgias plásticas. Atualmente, percebe-se que este tipo de 

demanda médica vem aumentando vertiginosamente e, consequentemente, os danos 

causados. Havendo alguns entendimentos divergentes acerca de sua classificação. Assim, 

importante o estudo da responsabilidade civil, tendo em vista o papel de 
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reestabelecimento do equilíbrio referente a um dano causado, a fim de se garantir um 

julgamento mais adequado ao caso concreto. O estudo será realizado com base na 

legislação, doutrina e jurisprudência, sendo dividido em quatro partes principais: a 

presente introdução, a responsabilidade civil e o dano, a responsabilidade civil no dano 

estético e a conclusão. 

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL, REQUISITOS E CLASSIFICAÇ ÕES 

 

A responsabilidade civil tem como finalidade o reestabelecimento de 

um equilíbrio patrimonial ou moral lesado. Ademais, atualmente há um fenômeno de 

alargamento das lesões indenizáveis. Permitindo que as vítimas de algum dano sejam 

ressarcidas2. Além do papel indenizatório da responsabilidade civil, também há sua 

função desestimuladora da ação lesiva. Ou seja, busca-se, por um lado, o 

reestabelecimento do status quo ante3 e, ao mesmo tempo, a repressão do ato lesivo4. 

Ademais, a sua natureza é obrigacional, ou seja, com o dano causado, cria-se uma 

obrigação entre a vítima e o autor, resolvendo-se em perdas e danos5. 

Os principais requisitos para a confiuração da relação jurídica de 

responsabilização civil são, basicamente, três: a ação ou omissão, o dano e o nexo causal6. 

No caso da ação ou omissão, conforme Maria Helena Diniz7, ela pode ser lícito ou ilícito, 

voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou terceiro, bem como aquele 

causado por animal ou coisa inanimada, causando dano a outrem, gerando o dever de 

indenizar. 

Outro requisito para a imputação da responsabilidade é o nexo de 

causalidade, que diz respeito à relação entre o dano e a ação ou omissão. Para que se 

preencha este pressuposto, basta a verificação de que o dano não ocorreria se determinado 
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fato gerado pelo agente não tivesse acontecido8. Em outras palavras, é uma relação de 

causa e efeito entre o dano gerado e o comportamento do agente9. 

Pode-se dividir a responsabilidade civil em subjetiva e objetiva10. No 

primeiro caso há necessidade de comprovação de culpa por negligência, imprudência ou 

imperícia, no ato gerador do dano11. Quanto ao segundo caso, são aqueles casos em que 

se responsabiliza o agente independente de culpa, a partir da teoria do risco (art. 927, CC). 

Conforme Maria Helena Diniz12, a criação deste corrente objetivista se fez necessária por 

conta daqueles casos em que há dificuldade de se comprovar a culpa do agente (por 

exemplo, nas relações de consumo). 

Uma segunda classificação trata da responsabilidade civil contratual e 

a extracontratual (também chamada de aquiliana). No caso da contratual, o dever de 

indenizar nasce do inadimplemento contratual (art. 395, CC). Já no caso da 

extracontratual este dever tem origem no ato ilícito (artigo 186, CC). 

Entretanto, em que pese a existência desta última classificação no 

campo teórico, não há uma efetiva diferença ontológica. Desta forma, pode-se aduzir que 

há um paradigma abstrato no que tange ao dever de indenizar. Permitindo, assim, uma 

perspectiva unitária da responsabilidade civil. 

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO NO DANO ESTÉTIC O 

 

A responsabilidade civil do médico tem natureza contratual e não 

delitual, sendo esta hipótese excepcional em nosso ordenamento13. O médico deve seguir 

todos os procedimentos necessários para que não incorra em atos de negligência, 

imprudência ou imperícia14. 

Atualmente, também se discute acerca da extensão da responsabilidade 

civil do médico, não se restringindo ao indivíduo, mas também aos estabelecimentos 

hospitalares ou pessoas jurídicas que tem na medicina sua área de atuação. Assim, 

importante esta disitnção quanto aos efeitos da responsabilidade subjetiva (nos casos de 
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danos causados pelo indivíduo pessoa física) e responsabilidade objetiva (quando a lesão 

foi decorrente da pessoa jurídica prestadora de serviços médicos) 15. 

Uma importante diferenciação trata da obrigação de meio e de resultado 

da atividade médica. Ou seja, as obrigações de meio são aquelas nas quais apenas se 

prestam os cuidados adequados, sem que se tenha o dever de atingir um fim, como no 

tratamento de doenças. Já as obrigações de resultado são aquelas nas quais se busca atingir 

uma finalidade16, por exemplo, nas cirurgias plásticas estéticas. 

Outrossim, nos casos em que há obrigação de meio, a responsabilidade 

imputada ao médico só será configurada quando comprovada a culpa (responsabilidade 

subjetiva)17. Em contrapartida, quando a obrigação for de resultado, caso não se atinja a 

finalidade desejada, não há necessidade de comprovação da culpa (responsabilidade 

objetiva). 

Ademais, importante diferenciar as cirurgias plásticas recuperadoras e 

as cirurgias plásticas estéticas. A primeira busca o tratamento do paciente, prestando-se 

todos os cuidados devidos (obrigação de meio). No segundo caso existe a finalidade de 

se melhorar a aparência física (obrigação de resultado) 18. 

Acrescente-se que há a possibilidade de cumulação entre o dano 

estético e o dano moral quando, além da lesão ao aspecto estético, também há afetação 

do aspecto psicológico. Entretanto, as suas quantificações, por não haver possibilidade de 

aferição pecuniária do sofrimento da vítima, o magistrado deverá considerar diversas 

circunstâncias, como: a natureza e a extensão do dano, idade, sexo, condição social, entre 

outros 19.  

Assim, conforme já visto, a responsabilidade no dano estético causado 

por erro médico configura-se como sendo subjetiva, referente a uma obrigação de 

resultado que, caso não seja atingido, o médico deverá indenizar o paciente.  

 

4. CONCLUSÃO 
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A reparação do dano por meio da responsabilidade civil se faz 

importante para que a vítima seja ressarcida e o comportamento lesivo desestimulado. No 

que diz respeito à atividade do médico em cirurgias plásticas, constatou-se que é uma 

obrigação de resultado e a sua responsabilidade é subjetiva. Portanto, caso o resultado 

pretendido pelo paciente não seja atingido, o médico poderá ser responsabilizado, sendo 

seu dever informar o paciente dos riscos, vantagens e desvantagens. 
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