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A ERA DOS SILICONES E O ALCANCE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
MÉDICO  

 
 

Fernanda Caroline Dantas Barreto1 

 
 

 

RESUMO 

 

O estudo analisa a possibilidade do dano estético cumulado com o dano moral, em 

decorrência do erro no resultado almejado em uma cirurgia estética de implantação 

de silicone. Nesse sentido, o estudo teve como base o instituto da responsabilidade 

civil e das normas previstas nos diplomas legais: Código Civil, Código de Defesa do 

Consumidor, Constituição Federal e Conselho Federal de Medicina. No trabalho são 

analisados a responsabilidade civil, as obrigações pactuadas com os médicos, a 

responsabilidade civil médica e os tipos de dano. Conclui-se, após a exposição de 

tais argumentos, pela possibilidade de cumulação do dano estético com dano moral 

em cirurgias plásticas com base nos diplomas legais. Com este trabalho se 

procurou, por conseguinte, discorrer sobre o tema que se constitui em centro de 

grandes polêmicas. Faz-se necessário alertar que esse artigo não se fez rogar pela 

apologia de um ponto de vista, mas sim apresentar uma perspectiva que se 

construiu no decorrer de muito estudo e pesquisa.  

Palavras-chave: Cirurgias plásticas. Obrigações. Responsabilidade subjetiva. Dano 

estético. Dano moral. 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

A presente pesquisa tem como proposta evidenciar sobre a era dos silicones 

e o alcance da responsabilidade civil do médico.  A escolha do tema nasceu dos 

ferrenhos embates, tanto no mundo acadêmico como na sociedade, de um modo 

geral, instando a apreciação dos tribunais pátrios.  Nesse contexto nota-se que as 
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cirurgias, sejam elas estéticas ou reparadoras, têm sido feitas largamente no Brasil, 

de forma indiscriminada, ao argumento de tentativa de busca ao belo. 

 Os indivíduos são influenciados por estereótipo apresentado pela mídia, o 

que os levam a procurar centros cirúrgicos para alcançar os padrões desejados. 

Assim sendo, observa-se que a cirurgia plástica reparadora traz em seu bojo um fim 

estético, pois, mesmo usada para corrigir uma deformidade congênita, tem como 

escopo, amoldar o individuo aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade. É 

inegável que a cirurgia plástica traz ao paciente a esperança de viver em harmonia 

consigo mesmo e perante os olhos da sociedade. 

Assim, observa-se que, muitas vezes, as intervenções cirúrgicas são 

desempenhadas sem observância das práticas e cuidados indispensáveis, por 

conseguinte, acabam por acarretar uma lesão ao paciente, ou em alguns casos 

podem levar ao óbito. Razão pela qual, far-se-á necessária a intervenção dos 

institutos jurídicos, em especial, o da responsabilidade do médico, para que o sujeito 

lesionado seja devidamente reparado. 

A finalidade deste trabalho é a de buscar esclarecer, à luz da doutrina e 

jurisprudência brasileiras, todas as questões atinentes ao dolo eventual na cirurgia 

plástica.  

Para a construção e aperfeiçoamento do estudo, acerca do tema proposto, foi 

utilizado o método dialético, o qual se caracteriza por ser uma progressão lógica, 

que serve de parâmetro para busca de novos conhecimentos. 

O desenvolvimento do raciocínio alicerça-se nos recursos inerentes à 

pesquisa bibliográfica, haja vista que a matéria demanda investigação em 

publicações doutrinárias, coletâneas de leis brasileiras, jurisprudências, acórdãos de 

Tribunais Superiores, e também textos científicos com o fito de elaborar uma 

pesquisa científica, atendendo aos requisitos necessários e instituídos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quando da elaboração de uma 

pesquisa científica. 

No que concerne ao objetivo geral do estudo pretende-se analisar quando um 

cirurgião plástico pode ser responsabilizado pelos seus atos no exercício da sua 

profissão. 
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2  DA CIRURGIA PLÁSTICA   

 

Nos dias atuais nota-se que a cirurgia estética ou reparadora, tem sido 

realizada largamente no mundo todo. O que vem chamando atenção é o fato de que 

as pessoas primam pelo ideal de beleza, sem, contudo inteirarem para os riscos 

inerentes à cirurgia. 

A Sociedade Brasileira de Medicina tem alertado sobre os riscos em 

decorrências dos procedimentos cirúrgicos, que são atribuídos ao fato da ampliação 

descontrolada e irregular no número de escolas de medicina, o que prejudica não só 

a qualidade e carreira dos médicos, como também à sociedade como um todo, em 

especial os consumidores que em perfeito estado de saúde, buscam um ideal de 

beleza, e sofrem com intervenções cirúrgicas mal sucedidas.  

Sobre o tema ensina Gomes  (2012 p. 43) que: 

O desejo de fazer uma cirurgia plástica simplesmente estética está 
ligado ao fato da realidade da sociedade moderna, a qual vive em 
função da vaidade impulsionada pela cultura de consumo, seja para 
o próprio bem estar ou por impulsos psíquicos vinculados à imagem. 
A cirurgia plástica, como subespecialidade da cirurgia geral, surgiu 
em decorrência da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ela visava 
corrigir e readaptar as funções do corpo dos feridos na guerra e 
desta forma buscava também “o embelezamento ou a simples 
melhora na aparência e o apaziguamento moral”.  

A primeira guerra mundial desencadeou a busca por cirurgias plásticas 

naquelas pessoas que, mesmo gozando de boa saúde procuravam a correção, a 

modificação ou a melhora nos aspectos físicos, com o intuito de alcançar os padrões 

de beleza impostos pela sociedade, demonstrando que a busca pela perfeição 

corporal já existia naquela época. 

A Sociedade Cientifica Francesa de Cirurgia Plástica e Estéticas foi instituída 

no ano de 1930, e os médicos que faziam tais procedimentos eram duramente 

criticado pela sociedade, e em decorrência disso surgiu uma rígida jurisprudência 

que estabelecia independente de culpa, que os considerava culpados por qualquer 

dano causado ao paciente. 

Leciona Magrine (2013, p. 54) que: 

Em Bucareste (1935), no Congresso Internacional de Dermatologia, 
surgiu à expressão Cosmetologia, também usada para referir-se às 
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cirurgias plásticas estéticas. Assim, em 1950, foi criada a sociedade 
Francesa de Cosmetologia, constituindo seus objetivos na terapia 
das laides. Diante de tais fatos, em 1950, os tribunais franceses, 
espanhóis e italianos passaram a admitir as cirurgias embelezadoras 
como atividade médica legal. 

E com o passar dos anos, o avanço tecnológico desses profissionais foram se 

aperfeiçoando cada vez mais e a cirurgia estética ganhou então bases para  difundir 

e popularizar-se, sendo amplamente utilizada nos dias atuais, movida pela cultura de 

consumo e pela mídia que trazem a ideia de esta ser um procedimento legítimo e 

necessário. 

Diante disso, notou-se que a cirurgia plástica não é apenas um capricho 

humano ou uma vaidade, ela busca acima de tudo corrigir as imperfeições não 

somente físicas, mas em muitos casos da alma humana. A medicina, no artigo 51 da 

Lei de 3.268/57, conhece como uma patologia o estado psíquico oriundo do 

descontentamento com a própria aparência. 

Na atualidade, percebe-se que não só no Brasil, mas, em todo mundo a 

cirurgia plástica vem sendo utilizada largamente. Ocorre que, uma das maiores 

reivindicações dos cidadãos brasileiros está no que tange a cirurgias más sucedidas, 

ou seja, quando pessoas sadias se submetem a procedimentos cirúrgicos e acabam 

sendo lesionadas, tendo, portanto frustradas suas expectativas quanto ao resultado, 

procurando, assim, os tribunais para serem ressarcidos. 

 

2.1 A Cirurgia Plástica na Sociedade Moderna  

 

A palavra “plástica” traz a ideia de forma, razão pela qual a Cirurgia Plástica é 

conhecida como a Cirurgia da Forma. A atuação do profissional especializado 

cirurgião plástico tem como objetivo corrigir a forma do corpo humano, inclusive da 

face, adequando-se às peculiares de cada paciente, de cada caso (CAVALIERI, 

2008, p. 165).   

O cirurgião plástico é visto por muitas pacientes como o médico dos sonhos, 

pois, é visto como alguém que pode corrigir algo que incomoda, seja na parte física 

ou psicológica, e através da intervenção desse profissional pode-se obter o equilíbrio 

e harmonia do corpo humano.  A atuação desse profissional se mostra bastante 

árdua, tendo em vista que, muitas vezes, o paciente tem em mente resultados 
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absolutamente fora da realidade, sem se conscientizar dos riscos que toda 

intervenção cirúrgica pode acarretar, ainda mais em se tratando de cirurgias que 

envolvem a aparência exterior do ser humano. 

Nessa seara, vale ressaltar que o conceito de beleza é totalmente subjetivo, o 

que aumenta ainda mais o risco de desagrado do paciente que se submete à 

intervenção cirúrgica plástica, vez que, muito embora as outras pessoas tenham 

achado o resultado satisfatório, o paciente pode ter opinião diversa. 

Para tanto esclarece Avelar (2010, p. 13) que: 

[...] resta evidente que médico e paciente devem manter um bom 
relacionamento, a fim de que o paciente possa estar ciente das 
limitações dos recursos técnicos com os quais conta o profissional da 
Medicina, bem como estar pautado na sensatez, racionalidade e nas 
dimensões do mundo real, antes de submeter-se à intervenção 
cirúrgica. 

A discussão sobre cirurgia plástica torna-se ainda mais abstruso, pelo fato de 

abarcar tanto o bem-estar físico quanto o psíquico, sendo bastante relevante ao 

conceito de saúde. Assim, na hipótese dos resultados sobrevindos da cirurgia 

plástica conseguir superar eventuais deformidades, estar-se-á eliminando também 

sentimentos negativos, complexos e neuroses que o paciente sentia em relação à 

sua aparência física. 

Acrescenta ainda Cavalieri (2008, p. 413): 

[...] que em consequência, temos que a cirurgia plástica também tem 
finalidade curativa, tendo em vista que abrange a dimensão 
psicossocial. Porém, não podemos nos esquecer de que, na 
atualidade, muitas pessoas buscam uma perfeição física 
absolutamente fora da realidade, sendo que, em muitos casos, tal 
obsessão mostra-se até mesmo patológica, necessitando de 
tratamento específico. Em suma, pode-se dizer que a atividade 
profissional do cirurgião plástico caracteriza-se como especialidade 
médica inserida na busca de meios para solucionar anomalias 
físicas, em sentido amplo, além de proporcionar adequada 
integração do paciente na sociedade, tendo em vista que as 
deformidades, sejam elas congênitas ou adquiridas, geram 
desarmonia no corpo ou face do ser humano, trazendo prejuízos 
estéticos e, muitas vezes, também psíquicos. 

Compreende-se que a integridade física/facial coopera sensivelmente para 

adequar o sentimento de normalidade, concordância e equilíbrio psíquico ao 

indivíduo. Porém, mister se faz esclarecer que o cirurgião plástico não “cria beleza”, 
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mas apenas ajusta e corrigi  os ângulos mal definidos, na medida do possível, 

visando harmonizar as características do corpo e da face. 

Cumpre advertir que a desagrado do indivíduo com a aparência externa 

pode decorrer de anomalias congênitas, defeitos decorrentes de acidentes ou de 

doenças, do envelhecimento fatal sucedido dos anos vividos, ou de simples busca 

pela “beleza”.  

Nas palavras de Souza (2011, p. 10): 

A cirurgia plástica, seja ela estética ou reparadora, apresentava um 
caráter reparador para que o indivíduo se sentisse bem com seu 
próprio “eu”.  Embora fortemente criticados, os médicos franceses 
passaram a realizar esse ato cirúrgico no intuito cosmetológico. Este 
é o marco teórico da cirurgia plástica: a sociedade tornou-se 
consumista em busca do belo. Há necessidade humana de se inserir 
nos padrões estéticos corporais e faciais impostos pela sociedade, 
independentemente, de terem ou não problemas físicos. As pessoas 
tornam-se adeptas da cirurgia plástica estética e reparadora para 
estarem bem com seu próprio psicológico. 

Observa-se que a cirurgia estética perdeu seu caráter reparador e ao longo 

dos anos foi adquirindo o fim estético. Nota-se que mesmo uma simples cirurgia 

reparadora, como a redução de mamas, proporciona um fundo estético. A bela moça 

de seios fartos sente-se eliminada da sociedade diante de sua forma física 

apresentada, então, resolve fazer uma cirurgia de caráter reparador, que ao invés de 

ter o intuito de reduzir o tamanho de sua mama, que poderia em momento futuro 

ocasionar-lhe problema de coluna, visa, contudo, obter o tamanho de seios que 

seriam impostos como o “bonito” e “ideal” para uma senhorita de sua estrutura física. 

As pessoas estão buscando cada vez mais uma beleza inatingível, o que tem 

acarretado insatisfação pessoal e resultados impossíveis, pois, não há problemas 

em corrigir um defeito congênito ou um simples acabamento estético, o problema 

está no exagero. A compulsividade pela realização de intervenções cirúrgicas para 

alcançar os padrões impostos pela sociedade tornasse uma patologia chamada 

transtorno biomórfica corporal. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o indivíduo nunca 

estará contente com seu físico, sempre descobrirá uma imperfeição e acabará, por 

conseguinte, caindo nas mãos de profissionais inescrupulosos que visam apenas o 

desenvolvimento financeiro, e esquece-se de orientar seus pacientes no sentido de 
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que a cirurgia plástica deve ser realizada em último caso, não sendo aplicada por 

mero capricho. 

Os maiores responsáveis pela indústria de cirurgia plástica ainda são os 

programas de televisão, que exibem programas voltados para o assunto e modelos 

quase beirando a perfeição, e em alguns casos ignoram por completo à necessidade 

de informação da sociedade quanto aos riscos cirúrgicos e pós-operatórios que 

essas intervenções podem oferecer. Estimulando, portanto, apenas o consumo. Seja 

ele de um corpo perfeito ou um sorriso impecável.  

 

2.2 Aspectos Conceituais da Cirurgia Médica  

 

A cirurgia plástica possui a finalidade de reconstruir (cirurgia reparadora), 

transformar ou embelezar (cirurgia estética) “parte externa do corpo alterada por 

enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, agrupado o nobilíssimo ramo da 

medicina que trata de doenças por meio de cirurgia com a beleza da arte de 

improvisar e criar”. A cirurgia plástica pode ser estética ou reparadora. 

Na versão de Magrine (2013, p. 54) a cirurgia plástica estética é “aquela que 

se destina a embelezar a imagem de um indivíduo, ela também é conhecida como 

embelezadora ou cosmetológica. Já a cirurgia restauradora, é aquela destinada a 

corrigir defeitos congênitos”. 

Já Cavalieri (2008, p. 243), ao discorrer sobre o tema, afirma que: 

A cirurgia corretiva visa corrigir um defeito físico congênito ou 
traumático. Nesses casos, às vezes são necessárias cirurgias 
sucessivas, pois o médico irá apenas obrigar-se a melhorar a 
aparência, não garantindo eliminar por completo o defeito. Sendo 
assim, mesmo sendo médicos-cirurgiões, a obrigação continua a ser 
de meio. 

O que se espera nas cirurgias estéticas é que o paciente seja informado 

quanto aos riscos oferecidos, não só os pontos positivos, mas dos riscos inerentes à 

cirurgia. Pois, se esse for omitido, será o suficiente para aplicar a responsabilidade 

civil médica. 

Ainda para Magrine (2013, p. 432): 

As cirurgias estéticas se caracterizam por meio de um contrato, onde 
o médico compromete-se a alcançar o resultado, gerando assim uma 
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obrigação de resultado. Já a cirurgia reparadora, caracteriza-se pela 
celebração de um contrato entre as partes que gera uma obrigação 
de meio, onde o médico obriga-se a cumprir o objeto do contrato, que 
diferentemente de ser o alcance do resultado ou a cura do paciente, 
é tão somente a prestação de cuidados. 

É conclusivo o fato de que a cirurgia plástica é considerada licita quando é 

permitida pela legislação vigente, pois, as intervenções cirúrgicas com a  finalidade 

estética são indicadas desde que necessárias ou quando o defeito a ser removido 

ou atenuado seja fator de desajustamento psíquico. 

Esclarece Bertoncini (2012, p. 54) que: 

A dor na alma é inestimável, esta gera perturbações que dissimulam 
as relações psíquicas. Deste modo, nem toda cirurgia plástica 
estética significa a ausência de uma patologia. Pois, pode o indivíduo 
procurar o cirurgião para corrigir lhe uma deformidade que lhe cause 

um complexo ou transtorno neurótico em relação a sua aparência. 

Analisando o tema, explica ainda Bertoncini (2012, p. 54): 

Que antes da realização do procedimento cirúrgico é pactuado 
contrato entre ambos os que gerarão a responsabilização do 
profissional de medicina e dos hospitais de forma subjetiva ou 
objetiva. Contudo, necessita que se  distingue estas duas obrigações 
antes de marcar a qual o médico cirurgião está vinculado. Nas 
obrigações de meio, o contratado se obriga a empregar os meios 
adequados para realizar sua tarefa, o contrato está adimplido quando 
o contratado comportou-se de maneira adequada, compatível com o 
que foi pactuado.  

Nas obrigações de resultado o médico-cirurgião empenha-se em 

desempenhar um determinado ato para alcançar um resultado específico, apontada 

a situação o ato será consolidado, sendo esse devido pelo cirurgião plástico estético. 

A obrigação contratual só será adimplida se o resultado designadamente pactuado 

for adquirido.  

Assim sendo, de acordo com as orientações da doutrina pátria, nota-se que a 

atividade desempenhada pelo medico é na verdade uma obrigação de meio, pois o 

profissional de medicina empenha-se unicamente a desempenhar sua atividade sem 

garantia do resultado. Entretanto, de acordo com os pesquisadores do tema, há 

exceções, como é o caso das cirurgias plásticas estéticas. Nestes tipos de cirurgia, 

incumbe ao cirurgião desempenhar suas atividades com toda presteza possível, e 
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acompanhar o paciente com todos os deveres de cautela. Sua atuação não se limita 

tão somente as atividades já mencionadas, cabendo-lhe desenvolver conduta 

específica para obtenção do resultado esperado. 

Nos procedimentos de cirurgias plásticas estéticas, extraindo-se o 

pensamento da doutrina vigente, existem obrigações de resultado, ou seja, o 

médico-cirurgião ao realizar sua atividade dentro dos padrões de excelência 

exigidos, se obriga, também na obtenção do resultado decorrente da contratação 

realizada com o paciente. 

Ao analisar que o objeto do contrato efetivado com cirurgião é a prestação de 

cuidados, ou a aquisição de um resultado e não a cura, o principal contexto 

empregado por grande parte dos civilistas é que, considerando que não há patologia 

a ser enfrentado, o responsável pela cirurgia compromete-se a prestar o resultado 

pactuado. 

Por isso se faz necessário a intervenção do ordenamento jurídico pátrio nas 

relações de medico e paciente, visando a preservação do direito de cada indivíduo, 

ressaltando-se que à evidência do caso, pode ser chamado de consumidor. O 

direito, nesse ponto, tem a obrigação de proteger as relações de consumo, 

principalmente por se tratar de um direito personalíssimo, que está acobertado pela 

legislação pátria, em especial pela Carta Maior. 

Porém, existem duas correntes doutrinarias que compreendem o tema em 

destaque, uma aparece de forma pacificada, adotando o posicionamento da não 

cumulabilidade. Porém, parte minoritária da doutrina, junto do entendimento 

sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, defende posição contrária, concedendo 

a possibilidade da cumulação destes dois danos, para que seja possível à reparação 

da lesão causada à vítima. 

No ensejo de garantir à proteção aos direitos de personalidade, imperioso 

destacar sobre a possibilidade de cumulação do dano estético com dano moral em 

questão. Tamanha é sua importância, que o Direito Brasileiro eleva esse direito de 

reparação por danos morais, patrimoniais e estéticos à categoria de direitos 

constitucionais.  

Versa Carvalho (2005, p. 18) que: 

A forma externa, ou seja, a imagem como uma pessoa se apresenta 
para sociedade faz com que ela seja única. Ao ser pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
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final”. “É lícita à cumulação das indenizações de dano estético e 
dano moral.” afetada, um desequilíbrio sobre sua aparência ocorrerá, 
fazendo com que ela não seja a mesma pessoa que era antes da 
lesão sofrida. Por isso, necessita-se que este dano seja reparado. 

Para abrangência da probabilidade de cumulação do dano estético com dano 

moral, far-se-á necessário o exame do que vem a ser cada um desses dois tipos de 

dano, delimitando assim, seus conceitos.  

Ao analisar esses dois tipos de dano e sua probabilidade de reparação, 

expeça-se ao estudo de outros institutos e seus conceitos, como o instituto da 

responsabilidade civil, que está diretamente ligado a essa situação, pois, é através 

dele que surge a possibilidade de indenização das vítimas. Deve-se ainda, distinguir 

as obrigações estabilizadas com os médicos nos contratos de fazer de cirurgias 

plásticas estéticas ou reparadoras.  

Esta distinção é de suma acuidade, visto que a primeira trata de uma 

obrigação de consequência, que é justificado pela doutrina ao predizer que é aquele 

onde o médico afiança atingir este, enquanto, de acordo com os pesquisadores do 

tema, nas cirurgias reparadoras o profissional de medicina empenha-se tão somente 

a tentar melhorar a estética da vítima, sem garantir o resultado almejado. 

É indispensável, demarcar a responsabilidade civil do médico e dos hospitais, 

pois, enquanto a primeira é limitada no Código Civil como subjetiva, a segunda é 

colocada de forma objetiva.  

Esta função remete a presunção de culpa no caso de cirurgias plásticas 

estéticas, onde o profissional de medicina, através da inversão do ônus da prova, 

deve provar que agiu de forma diligente e não tem culpa pelo resultado não obtido. 

Ao verificar detalhadamente cada instituto chega-se a resposta da questão 

colocada como objeto de estudo do presente trabalho, tornando-se possível a 

cumulação do dano estético junto ao dano moral, desde que pontuados e 

emoldurados de forma específica, mesmo que oriundos do mesmo fato, o que 

permite a separação destes dois institutos (DINIZ, 2009, p. 43). 

Seria um erro grosseiro enquadrar o dano estético como uma ramificação do 

dano moral, visto que sua reparação e autonomia são afiançadas 

constitucionalmente, além de, este tipo de dano apresentar uma natureza hibrida 

que abrange características patrimoniais e extra patrimoniais.  
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3  RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

É importante ressaltar que para adentrar no instituto da responsabilidade civil 

façamos uma retrospectiva desde os tempos remotos até os tempos hodiernos. 

Assim, é possível conseguir ter uma visão ampla e aprofundada sobre o referido 

assunto que é um tema atual e de grande relevância para o ordenamento jurídico. 

De acordo com a doutrina, a palavra responsabilidade teve origem do latim 

respondere, significa responder a alguma coisa, assegurar, que por sua vez tem 

raízes da palavra spondeo, onde o devedor e o credor eram atrelados a contratos 

verbais. 

Pamplona Filho Stolze (2010, p. 321) ressalta que “[...] descrever  sobre o 

tema „responsabilidade‟ não é, categoricamente, imputação das mais fáceis, tendo 

em vista que se trata de uma matéria de natureza interdisciplinar”, e o autor 

interpreta que, “não se refere exclusivamente ao Direito Civil, mas sim 

exclusivamente a todos os outros ramos relacionados ao direito”.  

 Destaca Diniz (2009, p. 543) que juridicamente “responsabilidade pressupõe 

a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma 

jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às 

consequências do seu ato (obrigação de reparar)”.  

O instituto da responsabilidade civil é amplo e de difícil conceituação, por isso 

não tem uma definição única. Destarte, cabe tecer alguns conceitos para melhor 

entendimento. 

Nesse ínterim, destaca Silvio Venosa (2008, p. 12) que mesmo sendo 

abrangente o campo da responsabilidade civil, o que importa mesmo é saber 

identificar o ato que caracterize na obrigação de indenizar. “Neste âmbito uma 

pessoa é responsável quando suscetível de for sancionada, independentemente de 

ter cometido pessoalmente um ato antijurídico”.  

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2010, p. 542) definem: 

A responsabilidade civil no ramo do direito é considerada como uma  
obrigação derivada – um dever jurídico contínuo – de admitir as 
implicações jurídicas de um fato, decorrências essas que podem 
mudar (reparação dos danos e/ou penalidade pessoal do agente 
lesionam-te) de acordo com os interessantes lesados. 
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A responsabilidade assegura uma prestação decorrente de algo que foi 

lesionado Diniz (2009, p. 55) entende a responsabilidade civil como: 

[...] a obrigação imposta pelas normas às pessoas no sentido de 
responder pelas consequências prejudiciais de suas ações; Sourdat 
a define como o dever de reparar dano decorrente de fato de que se 
é autor direto ou indireto; e Savatier a considera como a obrigação 
de alguém reparar dano causado por outrem por fato seu, ou pelo 
fato das pessoas ou coisas que dele dependam.  

Ressalte-se para o fato de que não será reparado qualquer dano causado a 

outrem. Caso haja obrigação de reparação deverá ser analisado como se sanará o 

prejuízo e em que condições. 

Helena Diniz (2009, p. 36) trata a responsabilidade civil sendo a aplicação de 

atos que tornem obrigatório a reparação de um dano moral ou patrimonial 

ocasionado a terceiros, em função de ato por ela mesma cometido por pessoa por 

quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição 

legal.  

Silvio Venosa (2009, p. 43) conceitua a responsabilidade civil como “a 

obrigação de reparar um dano, seja por transcorrer de uma culpa ou de uma ocasião 

legal que a justifique, como culpa presumida, ou por uma circunstância meramente 

objetiva”. 

Esta obrigação de reparar o dano decorre dos princípios de justiça. Pois, 

havendo culpa do agente o dever de reparar está configurado. 

O contrato de seguro é uma excelente solução para satisfazer o dano 

causado pelo agente e, desta forma, obsta, como diz Rodrigues (2009, p. 321), “que 

o dever de indenizar faça do responsável outra vítima”.  

 

3.1 Pressupostos da Responsabilidade Civil 

 

Trata-se de elementos básicos da responsabilidade civil, pois faltando um 

desses pressupostos não se pode falar de responsabilização do agente, uma vez 

que prescindem dos três elementos para sua caracterização e concretização a partir 

do ato jurídico. 

Na doutrina encontram-se grandes divergências quanto à caracterização dos 

pressupostos da responsabilidade civil. São três os pressupostos, observe-se: ação 
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ou omissão do agente, o dano e nexo de causalidade. Menciona-se, ainda, que 

Stolze e Pamplona Filho chamam o primeiro pressuposto de conduta humana. 

Percebe-se que no artigo 186 do Código Civil de 2002 são encontrados os 

elementos da responsabilidade civil quando aduz que: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

3.1.1 Ação ou omissão do agente 

 

É o ato do agente que causa dano e, consequentemente, o dever de reparar o 

direito do lesado, conforme preconizam os estudiosos do tema.   

Em conclusão, a responsabilização do agente será de acordo com a 

voluntariedade, ou seja, a partir da consciência do agente ao praticar seus atos.  

Dando sustentação a voluntariedade Caio Mário apud por Rui Stoco (2008, p. 

123) assevera:  

Cumpre, entretanto, anotar que se não coloca, na conjuntura de 
„voluntariedade‟ o escopo ou a consciência da implicação danosa, ou 
seja, a determinação ou a consciência de ocasionar prejuízo. Este é 
um elemento definidor do dolo. A voluntariedade implicada na culpa é 
a da ação em si mesma.  

E através da voluntariedade surge o dever de reparar para satisfazer o direito 

da vítima. 

Destarte, como observa Silvio Rodrigues (2009, p. 232): 

O ato do agente determinante do dano atribuir o dever de reparar 
não só quando há, de sua parte, infringência a um dever legal, deste 
modo ato exercido contra direito, como também quando seu ato, 
embora sem infringir a lei, foge da finalidade social a que ela se 
destina. Realmente atos há que não colidem diretamente com a 
norma jurídica, mas com o fim social por ela almejado. São atos 
praticados com abuso de direito, e, se o comportamento abusivo do 
agente causa dano a outrem, a obrigação de reparar, imposta 
àquele, apresenta-se inexcedível. 

A conduta humana, portanto, se classifica como sendo positiva, quando o 

agente age em detrimento do comportamento ativo; ou negativa, quando a conduta 

do agente for omissiva acarretando um dano. 
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3.1.2 Dano 

 

Conforme visto alhures, para ocorrer indenização necessária se faz a 

existência de um prejuízo ou dano. Mas o dano deve ser certo e atual. Sendo o 

agente obrigado a reparar o dano causado. 

A respeito deste assunto, Sérgio Cavalieri Filho (2008, p. 154) sintetiza: 

O dano é simplesmente o maior responsável pela responsabilidade 
civil, pois sem ele não se pode falar em responsabilização e 
ressarcimento . Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. A responsabilidade objetiva, 
qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento 
– risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui 
o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não 
haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até 
dolosa.  

Observando os requisitos do dano que devem ser certo e atual, percebe-se 

que quando se trata da perda da chance surge uma celeuma quanto a ser certo em 

algo incerto, pois como ser certo diante da possibilidade de incerteza do dano? 

 Silvio Venosa (2009, p. 29), arrazoando sobre a incerteza do dano comenta: 

“É claro, então, que, se a ação se fundar em mero dano hipotético, não cabe 

reparação. Mas esta será devida se considerar, dentro na ideia de perda de uma 

oportunidade (perte d‟une chance) e puder situar-se na certeza do dano”. 

A priori, cabe conceituar o verbete dano seguindo a instrução do exímio 

Aurélio Buarque (2000, p. 87), em seu Dicionário da língua portuguesa: 

DANO.[Do lat., damnu.]S.m. 1. Mal ou ofensa pessoal; prejuízo 
moral: Grande dano lhe fizeram as calúnias. 2. Prejuízo material 
causado a alguém pela deteriorização ou inutilização de bens seus. 
3. Estrago, deterioração, danificação: como o fogo, o prédio sofreu 
enormes danos. Dano emergente. Jur. Prejuízo efetivo, concreto, 
provado. [Cf. Lucro cessante] Dano infecto. Jur. Prejuízo possível, 
eventual, iminente. 

Nas palavras de Clayton Reis (2003, p. 11) dano “é a lesão acarretada a um 

bem jurídico, tendo duas vertentes clássicas, a patrimonial e a moral”. O dano 

patrimonial, portanto, acontece quando uma pessoa é ofendida em seus atributos 

econômico-financeiros, podendo, o dano, ser diretamente sofrido pela vítima (dano 
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emergente) ou corresponder àquilo que o lesado deixou de auferir razoavelmente – 

rectius: seguramente  durante verificado período (lucro cessante). 

Nada obstante o dano moral é analisado como tudo aquilo que não é 

patrimonial, ou mesmo aquilo que atingisse a psique o prejuízo que afeta ânimo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Por dano moral perceber que é toda amargura ou dor que se padece, 

independentemente de qualquer repercussão de ordem patrimonial, ou seja, o dano 

moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana, tendo como especialidade a 

violação à igualdade, liberdade, solidariedade e integridade psicofísica. 

 Ademais, por ser compreendido como o resultado da lesão, legitima-se a 

aplicação do instituto do dano moral no caso de “dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorida sensação sentida pela 

pessoa, conferida à palavra dor na mais larga definição” Isso porque, o dano moral 

deve ser entendido em relação ao seu conteúdo, que não é o dinheiro nem coisa 

comercialmente diminuída a dinheiro, e sim o sofrimento experimentado (VENOSA, 

2009, p. 87). 

Resta claro, que são inúmeros os conceitos de dano moral apresentados pela 

doutrina e pela jurisprudência, alguns genéricos, outros mais específicos, que 

enumeram circunstâncias em que o dano moral se distingue. Ousa-se, deste modo, 

assegurar que o conceito de dano moral estará sempre em constante evolução 

(DINIZ, 2009 p. 178). 

Deste modo, vê-se que este tipo de dano ainda é um conceito em evolução 

no ordenamento jurídico que gera profundas reflexões e desacordos, pois, seu 

conceito e mensuração evoluem e modificam-se conforme os anseios e 

transformações incididas na sociedade. 

A partir do dano e em conformidade com os doutrinadores podem-se extrair 

duas espécies: moral e material ou patrimonial. Do pensamento de Venosa conclui-

se que a primeira espécie trata do dever de reparar, através de ressarcimento 

pecuniário, em virtude de ato praticado pelo agente que causou prejuízo afetando o 

equilíbrio da vítima, seja moral, intelectual ou psíquico. A segunda espécie diz 

respeito à diminuição ou depreciação dos bens trazendo uma lesão ao patrimônio. 

Destarte, pode-se compreender sob duas óticas: dano emergente, sendo aquele que 
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trouxe prejuízo em seu patrimônio; e lucros cessantes, ou seja, é aquilo que a vítima 

não ganhou pelo prejuízo que ocorreu (VENOSA, 2009). 

 

3.1.3 Nexo de causalidade 

 

O nexo de causalidade é a ligação que interliga a conduta do agressor é o 

ônus a vitima, nas palavras do doutrinador  Silvio Venosa (2009, p. 39) O “[...] é o 

liame que une a conduta do agente ao dano É por meio do exame da relação causal 

que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento indispensável.” 

Sendo que se não acontecer o elo entre a conduta do agente e o dano sofrido 

pela vitima. Porem, não se fala em responsabilidade civil, se o nexo da casualidade 

não existir, sendo que o mesmo é indispensável. 

Através do conceito de Venosa (Op. cit., p. 36) é possível extrair que o nexo 

de causalidade espera a concretização da conduta e do dano que ao se relacionar 

acontece o nexo causal e concomitantemente o dever de reparação, pois presente o 

nexo causal sabe-se quem foi o causador do prejuízo. 

É importante ressaltar que o onus probandi do nexo de causalidade será feito 

pelo autor da ação. 

 

3.2  Responsabilidades Civil Subjetiva e Objetiva 

 

A Responsabilidade Civil Subjetiva, para a doutrina majoritária, é 

fundamentada através da culpa ou dolo ou por ação ou omissão, que em 

consequência a vitima sai lesada, sendo que essa lesão pode ser física ou 

psicológica. 

Segundo Rafael Silva (2009, p. 89): 

[...] pressupõe sempre a existência da culpa (lato sensu), 
compreendendo o dolo (pleno ciência do mal e direta intenção de 
cometer e a culpa (stricto sensu), abuso de um dever que o agente 
podia admitir e acatar, mas que inadimple por negligência, 
imprudência ou imperícia). Portanto é necessário que esse atos 
impliquem vulneração ao direito alheio e causem prejuízo a outrem, 
aparece a sujeição de compensar, contrapondo civilmente o culpado 
Sobre o assunto, asseguram a culpa (em sentido amplo) deriva da 
inobservância de um dever de comportamento, antecipadamente 
atribuído pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta 
violação é proposital, operou o agente com dolo; se emanou de 
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negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é apenas 
culposa, em sentido estrito.  

Portanto, a responsabilidade civil subjetiva tem característica probatória, para 

esse ato ser configurado como culpa ou dolo é necessário que a vítima o comprove. 

Sendo que a responsabilidade civil subjetiva emana de atos ilícitos. 

[...] a responsabilidade civil subjetiva é a obrigação derivada de ato 
ilícito. O sujeito que incorre na ilicitude é devedor da indenização 
pelos prejuízos decorrentes de sua conduta e o prejudicado, o 
credor. A prestação é a entrega de dinheiro valor correspondente aos 
prejuízos patrimoniais e compensadores extrapatrimoniais. Ato ilícito 
recorde-se, é a conduta culposa violadora de direito que causa 
prejuízo a outrem (CC, art. 186). Corresponde a comportamento 
repudiado pela sociedade, proibido por lei. 

 De acordo com o explanado, mesmo sendo um ato ilícito praticado pelo 

agente causador do dano, não havendo comprovação não ocorre à indenização, ou 

seja, a responsabilidade civil subjetiva parte do pressuposto que caso haja a culpa 

ou o dolo o autor terá de provar a culpa do réu, caso isso não aconteça não há 

indenização. 

À extração do pensamento dos autores supra mencionados, em se tratando 

de responsabilidade civil objetiva não há necessidade de culpa só são 

imprescindíveis os pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão do 

agente, dano e nexo de causalidade. O objetivo tem fundamento no risco, neste 

caso, aparece o que se denomina responsabilidade sem culpa. 

Zenum (2009, p. 213) ao fazer referência à objetividade da responsabilidade 

civil, destaca que “[...] é irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador do 

dano, uma vez que bastará a existência do nexo causal entre o prejuízo sofrido pela 

vítima e a ação do agente para que surja o dever de indenizar”. 

Cavalieri Filho (2008, p. 111) preceitua que: 

[...] a propagação dos cabimentos e das determinas de danos 
comprovou que a responsabilidade subjetiva mostrou-se imprópria 
para cobrir todos os casos de retaliação. Esta, com efeito, dentro da 
doutrina da culpa, deriva da vulneração de norma preexistente, e 
comprovação de nexo causal entre o dano e a antijuricidade da 
conduta do agente. Verificou-se, que nem sempre, o danificado 
abiscoita provar estes elementos. A teoria da responsabilidade 
prática, ou doutrina do risco, tem, pelo menos, o mérito de se inteirar 
daquele equívoco e, se passível de crítica, esta por certo não reside 
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no fato de contradição. Obedece, em termos científicos, à precisão 
de resolver casos de danos que pelo menos com acerto técnico não 
seriam aperfeiçoados pelo critério clássico da culpa. 

Então, o alcance da responsabilidade civil objetiva é ir de encontro aos casos 

em que a vítima fica em situação que não tem como provar a culpa do agente 

causador do dano, e sem contar que em muitos não existe nem se quer a 

possibilidade de pleitear a respectiva reparação pois falta o ônus da prova.  

É cediço que a responsabilidade objetiva busca-se da uma resposta a vitima, 

no caso que certo grau de dificuldade de comprovar a culpa do agente causador do 

dano. 

 

3.3  Responsabilidade Contratual  

 

O conceito de responsabilidade contratual pode ser extraído dos compêndios 

normativos pátrios, na qual é considerada como o compromisso assumido entre 

duas ou mais pessoas, que muitas vezes se faz através de cláusulas que  espera-se 

que sejam cumpridas pelas partes, para que o negócio possa ter o fim almejado,  

mas caso não aconteça o cumprimento pactuado busca com isso analisar os termos 

para analisar  a responsabilidade contratual daquele que deixou de cumprir o 

combinado entre as partes. 

Segundo Cavalieri Filho (2008, p. 432): 

[...] se em um negocio qualquer houver o descumprimento contratual 
pode,  até  em certas circunstâncias, causar danos materiais e 
morais.  E isso acontecendo o credor terá que compensar pelo 
descumprimento O dano moral resultante de inadimplência do 
contrato só não será passível de reparação, se houver ajuste de 
cláusula penal, que já contém, em si, uma prefixação, pelos 
contraentes, das perdas e danos, constituindo uma compensação 
dos danos sofridos pelo credor com o descumprimento da obrigação 
principal. 

Ainda a respeito, discorre Silvio Venosa  (2009, p. 177): 

Na responsabilidade contratual, antes da obrigação de indenizar surgir 
existe entre os contratantes uma vinculação jurídica originária de uma 
convenção. A indenização, em muitos casos, aparece, então, como 
substitutivo daquilo que foi contratado. E, ainda, na questão da prova, 
se o credor demonstrar o não cumprimento da obrigação, o onus 
probandi é transferido ao devedor inadimplente que, por sua vez, terá 
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que demonstrar a inexistência de culpa de sua parte, ou a presença 
de força maior, ou qualquer outra causa que exclua sua 
responsabilidade e que seja capaz de eximi-lo da obrigação de 
indenizar. 

Segundo o artigo 389 do Código Civil “Não cumprida a obrigação, responde 

o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 

Diante do que foi dito, entende-se que a responsabilidade contratual emana 

do contrato, ou seja, do que está ajustado em cada clausula contida nele. 

 

3.4  Responsabilidade Extracontratual e Aquiliana  

 

A responsabilidade Extracontratual ou Aquiliana traz à baila outra realidade 

enquanto na responsabilidade contratual é presumido, na extracontratual o ônus 

probatório é invertido, a vítima tem que provar que foi prejudicada, advertem os 

pesquisadores do tema. 

Sendo que a responsabilidade Extracontratual é caracterizada, portanto, 

como algo alheio a um contrato, ou seja, não há formalidades, não há ligação 

jurídica entre nenhuma das partes. 

Nesse sentido salienta Orlando Soares (2008, p. 180): na responsabilidade 

extracontratual “não há ligação jurídica nenhuma entre o agente que causa o dano e 

aquele que o suporta até que a atitude do agente infrator venha pôr em ação os 

princípios geradores de sua obrigação de indenizar”. 

É evidente que para existir responsabilidade extracontratual é necessário que 

haja dano, culpa do agente e o nexo casual, sendo que para se configurar a 

responsabilidade a vítima tem que comprovar a culpa e o dano que lhe causou. E 

para melhor compreensão o tópico seguinte tratará do dano moral.  

 

4 RESPONSABILIDADE CIVIL NA CIRURGIA PLÁSTICA  

 

A violação do dever jurídico caracteriza como sendo um pressuposto para a 

insurgência da obrigação de reparar, e esta transgressão pode ser oriunda de da 

violação da lei, ou ainda decorrente entre as partes que realizam determinado 

negócio jurídico. 



.20 
 

Nesse sentido, vale destacar o posicionamento da 6ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um médico a indenizar mãe e 

filha por erro médico. As autoras da ação se submeteram a cirurgias estéticas para 

colocação de próteses mamárias, abdominoplastia e lipoaspiração. Segundo elas, 

os resultados estéticos foram insatisfatórios. Também alegaram que o médico não 

informou dos riscos dos procedimentos aos quais se submeteram. 

Para o desembargador Luís Augusto Coelho Braga, relator do processo, o 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor determina que, nos casos de 

cirurgia estética, o cirurgião/médico assume a obrigação de resultado, devendo ser 

responsabilizado por danos decorrentes de eventual erro na prestação do serviço. 

Assim dispondo: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO ESTÉTICO. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER ANEXO DO MÉDICO DE 
INFORMAR OS RISCOS DE RESULTADO DIVERSO DO 
PRETENDIDO. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. DANO ESTÉTICO 
VERIFICADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A CONTAR 
DA DATA DO ILÍCITO. I. A contratação de cirurgia plástica estética 
configura espécie de obrigação de resultado, a qual comporta 
deveres anexos, primordialmente o dever de informar a parte de 
eventuais riscos de resultado diverso do pretendido. II. Uma vez 
demonstrado nos autos o descumprimento, pelo cirurgião médico 
demandado, do dever de informar à autora acerca dos riscos do 
serviço por aquele oferecido, e verificadas imperfeições decorrentes 
da intervenção cirúrgica de lipoaspiração, concernentes na 
assimetria das mamas e do abdômen, resta caracterizada a 
violação positiva do contrato, por descumprimento do dever anexo 
(Nebenpflichten) de informação, o qual, em se tratando de relação 
de consumo, encontra previsão expressa no art. 30 do CDC. 
Corolário lógico é o cabimento da indenização por prejuízo 
extrapatrimonial da espécie dano estético. III. Os juros de mora, 
neste caso, devem ser contados a partir do evento danoso a teor do 
que dispõe a súmula n.º 54 do STJ, por se tratar de 
responsabilidade extracontratual. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70029885506, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 
02/09/2010). 

 Ao analisar a decisão acima se percebe a caracterização do dano em 

decorrência do resultado da cirurgia. O dano à pessoa pode ser avaliado ainda 

sobre duas esferas: o biológico e à saúde. O primeiro trata do aspecto estático do 

dano ao ser humano, enquanto o segundo trata do dano à saúde, decerto que 

haverá o comprometimento do modo de ser da pessoa, afetado diretamente o bem-
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estar absoluto do sujeito, decorrente do dano biológico sendo de competência do 

judiciário a sua apreciação. O dano biológico, por sua vez, repercute na saúde da 

vítima, ao atingir o bem-estar integral em uma de suas dimensões. Este tipo de dano 

é avaliado por um médico-legista, pois ele afeta “a normal eficiência psicossomática 

do sujeito (CAHALY, 2005)”. 

Segundo o entendimento do STJ, a relação entre médico e paciente é 

CONTRATUAL e encerra, de modo geral, OBRIGAÇÃO DE MEIO, salvo em casos 

de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética (REsp 819.008/PR). 

A obrigação nas cirurgias meramente estéticas é de resultado, 

comprometendo-se o médico com o efeito embelezador prometido. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A sociedade constitui e estabelece o que é considerado belo. A estética, 

consequentemente, mesmo derivada de um conceito subjetivo, a variar de acordo 

com meio social em que o indivíduo está inserido, ao ser alcançado, vislumbra-se 

uma perda denominada dano estético. A profissão o Cirurgião Plástico como outras 

profissões de saúde, constitui uma ligação direta com o homem, procurando sempre 

seu bem-estar. 

Nesse contexto, observa-se que por esse motivo, a própria profissão  

ocasiona riscos, tanto para o profissional, quanto para seu paciente. Assim, do 

mesmo modo que os médicos, cirurgiões plásticos lidam com a saúde, a vida e 

outros elementos da personalidade humana, bens estes que são amplamente 

amparados pelo sistema jurídico. 

No desenvolvimento do estudo observou-se que é necessário que os 

profissionais da medicina, tendo como desiderato a prestação do melhor de seus 

serviços em prol dos seus pacientes, assim como visando à salvaguarda de 

responsabilização civil, busquem dedicar a cada paciente a atenção devida, 

utilizando-se de seus conhecimentos e habilidades no afã de dar solução às 

enfermidades, ou minorar lhes as consequências, apesar das dificuldades que hoje 

se observam para o exercício profissional. 

Destarte, nas cirurgias plásticas reparadoras, apesar do cirurgião não 

comprometer-se a obter um resultado que corrija a imperfeição por completo do 
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paciente, aquele não pode acarretar uma lesão maior à imagem do indivíduo 

operado, pois a diminuição em sua beleza estética, ou maior enefeiamento, 

caracterizaria o dano estético. Pois, mesmo sendo o paciente portador de um defeito 

congênito, este deve ser respeitado em sua dignidade humana. 

Por fim, conclui-se que o dano estético derivado de cirurgias plásticas, sejam 

elas estéticas ou reparadoras, uma vez indenizado, cabe cumulação com dano 

moral. Ao fundamento de que aquele decorre da lesão a esfera física da vítima, 

enquanto o dano moral fica configurado quando há uma lesão ao íntimo do indivíduo 

ligado ao sentimento de dor, sendo assim, o sofrimento é duplo, necessitando de 

uma dupla indenização, pois tratam-se de danos distintos, o que possibilita sua 

acumulação 
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THE AGE OF SILICONES AND THE CIVIL LIABILITY OF REACH OF MEDICAL 
 
 
 

Fernanda Caroline Dantas Barreto2 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The study examines the possibility of the aesthetic damage cumulated with the moral 

damage as a result of error in the desired result in a cosmetic surgery silicone 

implantation. In this sense, the study was based on the Institute of liability and the 

rules laid down in legislation: the Civil Code, the Consumer Protection Code, the 
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Constitution and Federal Council of Medicine. In the work are analyzed the liability, 

obligations agreed with the doctors, medical liability and the types of damage. It 

follows after exposure to these arguments, the possibility of overlapping of the 

aesthetic damage with moral damage to plastic surgery based on the legislation. This 

work was sought, therefore, discuss the issue which constitutes the center of great 

controversy. It is necessary to warn that this article did not plead the defense of a 

point of view, but to present a perspective that was built in the course of much study 

and research. 

Keywords : Plastic surgery. Bonds. Subjective responsibility. Aesthetic damage. 

Moral damage. 

 
 

 


