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RESUMO 

 

O contexto nos dias atuais vem mostrando com frequência erros graves provenientes 
tanto de consultas, cirurgias ou mesmo diagnósticos, ocorrendo tanto em hospitais 
públicos como também em particulares, visto que a procura vem se tornando maior 
em tais procedimentos, e tem um aumento nas horas médicas trabalhadas para que 
tal profissional consiga satisfazer esse amplo consumo. Uma das modalidades que 
vem ganhando destaque logo após a primeira guerra mundial, foi a cirurgia plástica 
onde a mesma tinha a finalidade de readaptar os feridos e traumatizados que tivesse 
alguma sequela física ou psicológica devido as lesões causadas pelo conflito. Ocorre 
que devido a demanda desenfreada nos dias atuais e tendo sua divulgação ampliada 
e acessível, vem estimulando as pessoas para a procura de uma melhor aparência 
para seus corpos, colocando assim que pratica como algo de primeira necessidade. 
Tendo assim, em regra a cirurgia plástica como uma obrigação de resultado e não de 
meio, uma vez que, sua busca visa a melhora na forma estética do paciente chagando 
assim ao resultado esperado 

 

Palavra-chave: Responsabilidade médica; Cirurgia Plástica; Dano corporal; Erro de 
Meio; Lesão Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The context in the present day has frequently shown serious errors coming from con-
sultations, surgeries or even diagnoses, occurring both in public hospitals and private 
hospitals, as demand has become greater in such procedures and has an increase in 
medical hours worked so that this professional can satisfy this ample consumption. 
One of the modalities that has gained prominence soon after the First World War was 
plastic surgery where it was intended to readapt the injured and traumatized who had 
some physical or psychological sequelae due to the injuries caused by the conflict. It 
happens that due to the rampant demand in the current days and having its spread 
and accessible disclosure, has been stimulating people to look for a better appearance 
for their bodies, thus putting practice as something of first necessity. Having thus, as a 
rule, plastic surgery as an obligation of result and not a means, once, its aim is to 
improve the aesthetic form of the patient, thus come to the expected result 

 

Keywords: Medical responsibility; Plastic surgery; Body damage; means error; Bodily 
injury. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cirurgia plástica se apresenta desde os primórdios da humanidade como 

técnica para modificação corporal, onde muitas vezes se procuravam meios de me-

lhorar a imagem. Nesse caminho da história, pode-se observar a grande demanda e 

crescente procura pelos procedimentos estéticos, desta forma, a partir dessas ques-

tões começam a surgir tanto a responsabilidade civil do médico como os casos de 

erro médico. 

Ocorreram consideráveis avanços ao longo do tempo, primordialmente o 

melhoramento de técnicas se fez de forma mais contundente, que visavam minimizar 

muitas vezes o dano causado. Porém, por acharem que o médico era detentor de um 

dom divino não havia punição pelo erro causado. Aprimorando-se tanto o pensamento 

como as técnicas utilizadas, pode-se chegar nos dias atuais onde o avanço nessa 

área é enorme evidenciando porcentagens significativas de pessoas que por ano re-

alizam algum tipo de procedimento estético. 

Havendo uma crescente demanda nos dias atuais, levando-se em conta o 

surgimento das mídias e também pelo fato das pessoas se sentirem fora do padrão 

de beleza apresentado, procuram, assim, na cirurgia plástica o reconforto que a alma 

necessita.  

Desta forma, ao longo da história muitos filósofos e religiosos defendiam 

que não era necessário a realização de tais procedimentos, que era necessário so-

mente a elevação do espirito para se quebrar tais padrões de beleza. Sendo conside-

rada algo em comum coletivo onde quase todos se têm acesso. 

No erro médico o fato de o profissional da área, lidar com vida a humana 

torna essa atividade bem mais complexa. E é por essa complexidade que muitas das 

vezes que o médico faz suas funções fracionadas, cada procedimento em seu tempo. 

Para que se possa obter um melhor resultado sem que haja nenhum imprevisto. 

Assim o erro médico se caracteriza pela falta de se atingir o meio ao qual 

ele se propôs alcançar. Na ideia de Genival Veloso França (2014), tal erro pode ser 

difundido em duas ordens a pessoal e a estrutural, sendo este quando se ocorre um 

ato lesivo por omissão ou despreparo técnico e intelectual do médico. 
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Neste enfoque temos o tema responsabilidade civil em relação à questão 

da saúde, sendo esta de grande valor uma vez que se refere a um bem jurídico de 

grande valor tutelado pelo Estado, que é não somente a vida, mas também a digni-

dade da pessoa. Dessa forma, destaca-se que tal oficio, é de primordial interesse 

social já que visa o direito a saúde, este sendo de obrigação do Estado.  

Levando-se que a responsabilidade civil somente é contemplada s houver 

uma atividade que cause dano a outrem, com isso se te a violação de um direito já 

existente, estando ele a obrigação e reparação do ano causado. O que vem mudando 

e aumentando nos últimos anos ações judiciais sobre responsabilidade civil por erro 

presumido ou por falta de esclarecimento contra médicos, não somente no ordena-

mento brasileiro, mas também em vários outros países. 

Contudo existe no direito as hipóteses de excludentes da responsabilidade 

do medico que se dá quando existe a inexistência do dano ou a sua relação de cau-

salidade e a cláusula de não indenizar. estando assim o médico sujeito a situações de 

fatores internos como aqueles que ele não tem nenhum controle, nesses casos onde 

o profissional não deu causa ao erro, mas sim uma situação de força maior fica ele 

isento de qualquer responsabilidade. 

Por conseguinte na questão onde todo procedimento ocorreu tudo bem, 

mas por imprudência do paciente se deu algum problema médico fica excluso da res-

ponsabilidade, contudo outro modo de ficar excluso de tal responsabilidade é no ato 

do negocio contratual tiver uma cláusula que o tire totalmente de qualquer fato que o 

possa a vir ocorrer com o paciente. 

Assim sendo tais procedimentos se tem a obrigação de meio onde nela o 

médico, se favorece de todo conhecimento adquirido e dos fatores externos para as-

sim se ter sucesso em todo o processo da cirurgia plástica.  
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CAPÍTULO 1 HISTÓRIA DA CIRURGIA PLÁSTICA 

 

Tal capitulo proporciona uma abordagem acerca da conceptualização so-

bre a história da cirurgia plástica em seu contexto histórico, sobre as mudanças ao 

longo dos anos que ela sofreu e suas modificações e nessa perspectiva uma aborda-

gem mais direta para a cirurgia reparadora e cirurgia estética. A evolução dessa área 

permitiu a milhões de pessoas se beneficiarem dos procedimentos, tanto físico como 

psicologicamente. 

 

1.1 Conceito e Evolução histórica  

 

A cirurgia plástica se caracteriza como uma das modalidades de cura mais 

antiga do mundo, onde se está em busca de correções de imperfeições e cicatrizes 

de algum castigo sofrido, contudo ao realizarem tais procedimentos estavam obtendo 

o aperfeiçoamento dos seus corpos. Tais métodos tem-se registro de 4.000 a.C. 

Um dos primeiros relatos que se tem sobre cirurgia plástica vem do Antigo 

Egito que se encontra no papiro de Ebers, do ano de 3.500 a.C., no qual se destaca 

a realização de transplante de tecidos, outro papiro encontrado nas escavações no 

Egito o de Edwin Smith, é como um guia de cirurgia, ambos achados no Tebas.  

O indiano Sushruta é o primeiro cirurgião que se tem notícia, ele realizava 

vários procedimentos de rinoplastia1 na Índia, escreveu sobre o transplante de pele 

em tais tratamentos em seu livro Sushruta Samhita. 

Com o aparecimento de pessoas com Buda, Lao Tse e Confúcio no século 

V a.C., começaram a difundir a preservação do corpo e com isso houve um declínio 

nos procedimentos estéticos na época, buscando mais o espiritual que a modificação 

do corpo. 

Nessa mesma época na Grécia Antiga, eles proibiam a dissecação de ca-

dáveres humanos, com a filosofia de que o homem precisa ser respeitado mesmo 

após a morte. Hipócrates o “pai da medicina” no século V a.C., passou várias receitas 

                                                 
1 A rinoplastia é um procedimento que tem como principal função remodelar o nariz, a etimologia da 
palavra provém das duas palavras do grego antigo rinos, que significa nariz, e plastia, que significa 
reconstrução. Apesar do que muitos acreditam, nem sempre a rinoplastia é feita com propósitos esté-
ticos somente. Muitas disfunções respiratórias, como, por exemplo, o desvio de septo, podem ser cor-
rigidos através de uma rinoplastia. 
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de unguentos e pomadas estéticas e deixou várias anotações sobre como suceder 

em casos específicos.  

Assim foi elaborado o juramento de Hipócrates, formulando que médicos e 

cirurgiões de respeito não poderiam usar bisturi deixando assim tais tarefas conside-

radas selvagens para profissionais com menor status. 

Na Roma Antiga no século I deve seu destaque Aulus Cornelius Celsus que 

em sua época foi considerado o “pai da cirurgia plástica”, realizava trabalhos na área 

de implantações e transplantes de tecidos, Aulus era reflexo da escola de Medicina 

de Alexandrina, que supra se destacou como uma das melhores sobre tal tema na 

sua era.  

Já no Ocidente a medicina assim como a cirurgia plástica tiveram um 

avanço lento, levando em questão que o conhecimento Oriental estava começando a 

se propagar e foi sendo refinado e adaptado para novas aplicações. 

Com a queda do império romano o ocidente entra no caos, levanto muitos 

manuscritos da época a serem perdido. Sendo que nessa época começaria a surgir 

os feudos e assim começaria a difundir o poder da igreja. 

Segundo Kleilton de Carvalho Araujo (2014, s/p) 

 

Assim a igreja passou a comandar, o que foi um retrocesso na história 
da medicina, uma vez que tais métodos foram dados como sendo algo 
proibido tendo apenas alguns padres podendo exercer tal profissão. 
Difundindo ensinamentos já ensinados que não precisava melhorar o 
corpo, mas sim buscar a perfeição da alma através da religião. Como 
a igreja que mandava muitos manuscritos foram guardados por mon-
ges Beneditinos em seus monastérios.  

 
 

Durante um longo período de dez séculos os ensinamentos científicos fo-

ram saturados e estagnados por muitos motivos, mas o principal era a religião. Tendo 

que a igreja controlava tudo tais práticas eram tidas como bárbaras como a cirurgia e 

com seu poder impediu todo tipo de pesquisa que envolvesse dissecação algo que foi 

mantido até 1480. Sendo assim a ciência estava tanto lugar ao misticismo e a religião.  

É na Idade Média onde a cirurgia plástica ganha seu momento mais obs-

curo, já que se tem a primeira escola de medicina que é a de Salerno no século IX 

d.C.,  que transmitiam o ensino verdadeiro e capacitavam seus alunos com diplomas, 

contudo tais profissionais que saiam de tal instituição tinham que se manter ligado à 

igreja e ter um vínculo com a mesma, passando a ser somente por métodos teóricos 
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uma vez que os métodos práticos eram considerados desonrosos e ia contra o que a 

igreja pregava na época. 

De acordo com Kleilton de Carvalho Araujo s/p, nessa época o médico se 

dividiu em duas categorias, os médicos da igreja que eram “médicos” que não derra-

mavam sangue e usavam togas longas e os cirurgiões barbeiros, que usavam togas 

curtas e realizavam atos cirúrgicos. Os médicos exigiam submissão dos cirurgiões 

barbeiros por terem na época uma patente mais alta que eles. 

No século XV em diante, com o surgimento de uma nova fase os Europeus 

vislumbram também uma era na história da cirurgia plástica, sendo que apenas no 

século XVI que de fato os cirurgiões ganharam autonomia com o cirurgião Ambroise 

Peré, que foi o primeiro medico a se dedicar exclusivamente a cirurgia. 

No ano de 1540 em Londres, os cirurgiões e barbeiros se juntam e for-

mando uma companhia de cirurgiões e barbeiros, que em 1880 a companhia iria virar 

o Royal College of Surgeons. 

O Papa Inacio III, no século XIII proíbe os padres de realizarem cirurgias 

segundo as leis da igreja. Em 1480 o Papa Sisto V autoriza as dissecações anatômi-

cas, pratica que já vinha sendo realizada na época às escuras. 

Conforme Kleilton de Carvalho Araujo (2014, s/p) 

 

Foi durante o renascimento que houve um avanço na ciência e tecno-
logia e com isso mudou muita coisa na prática de cirurgia plástica. 
Técnicas de cirurgia maxilo-facial, pálpebras, tratamento de gineco-
mastia e método de redução cirúrgico das mamas foram descritas num 
texto islâmico do século V, nominado de Cirurgia Imperial. 

 
 

Somente com a criação da imprensa e com a divulgação da ciência que a 

medicina sai de um sono de um milênio, tendo a anatomia como uma condição de 

vital importância para tal avanço na cirurgia, pois conhecendo o corpo humano se 

pode ter mais controle sobre aquilo que quer se fazer para modificá-lo. Na época do 

Renascimento que o estudo da anatomia tomou um impulso com Leornado da Vinci e 

Andreas Vesallius2. Em 1543 a obra “De Humani Corporis Fabrica”, marca o início da 

anatomia moderna.  

                                                 
2 Andreas Vesalius, o maior dos anatomistas da Renascença, um dos primeiros a praticar a disseca-
ção do corpo humano, cujas observações permitiram corrigir as noções errôneas de Galeno, conside-
rado o “pai da anatomia moderna” e autor do atlas de anatomia “De Humani Corporis Fabrica”, morre 
em Zakinthos, na Grécia, em 15 de outubro de 1564. 
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Em 1442 na região da Sicília, Branca de Catânia ou Messina, realizava ci-

rurgias faciais, porem a sua especialidade era a rinoplastia, através do antigo método 

hindu para a reconstrução, levando outros a utilizar tal modo de reparação.  

Gaspare Tagliacozzi 3foi um dos pioneiros mais importantes de sua época 

sobre cirurgia plástica reconstrutora, chegando a escrever um tratado de 298 páginas 

intitulado de Curtorum Chirurgia per Institionem, publicado em Veneza no ano de 1597 

e reimpresso em 1598 na cidade de Frankfurt. 

Porém Gaspare foi atacado por teólogos da igreja que acreditava que o 

corpo deveria permanecer do jeito que veio ao mundo sem mudanças, por tais práticas 

irem contra a vontade de Deus, então Gaspare foi morto e o tribunal de inquisição 

mandou queimar sua obra para que tais ensinamentos não fossem difundidos para 

outros, ficando assim a rinoplastia abandonada até o século XVIII. Nesse período de 

tempo uma companhia inglesa oriental presenciou a realização de tal procedimento 

em um soldado hindu, a partir daí o método hindu de rinoplastia passou a ser utilizado 

novamente na Europa e agora na América.  

Segundo Kleilton de Carvalho Araujo (2014, s/p)  

 

Mas somente no século XIX que a especialidade passou a ser reco-
nhecida como um importante ramo da cirurgia e nessa época apare-
ceu nomes renomados dessa área entre eles estão Johann Friederich 
Dieffenbach, em 1814 que deu um enorme salto na cirurgia plástica e 
que trouxe de volta o método italiano na Alemanha. Jonh Peter Met-
tauer, o americano que em 1827 realizou a primeira palatorrafia4. E 
Warren Jr. Que foi o primeiro americano em 1834 que realizou a rino-
plastia nos Estados Unidos. 
 
 

Essa necessidade sempre esteve presente na humanidade se existir lesão 

corporal, trauma, patologias, vão sempre procurar métodos de satisfazer tais imper-

feições. Mas com o surgimento das armas de fogo essas lesões se tornaram com mais 

frequência necessário o que foi depois do período da renascença. 

Antes do século XIX. A cirurgia plástica era ilimitada pela falta de amenizar 

a dor da cirurgia em si, e passou a ter uma maior taxa de mortalidade, tendo dado um 

                                                 
 
3 O italiano Gaspare Tagliacozzi é um dos pioneiros da Cirurgia Plástica; em particular, rinoplastia. Ele 
nasceu em 1546 em Bolonha, uma cidade que até então tinha uma longa tradição universitária. Sua 
universidade entrou precisamente em 1565 para se tornar um médico. 

 
4 Operação cujo objetivo é remediar as perdas de substâncias, congênitas ou adquiridas, do véu pala-
tino e da abóbada palatina; estafilorrafia. 
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enorme passo ao utilizar o éter como anestesia geral por William T.G. Morgan em 16 

de outubro de 1846.  

Ignaz Philipp Semmelweis5 afirmou que a lavagem de mãos antes de toda 

cirurgia diminuiria as infecções hospitalares, Louis Pasteur6 provou que as bactérias 

provocavam infecções e Joseph Lister 7idealizou a primeira cirurgia antisséptica em 

1865. Fazendo assim as infecções diminuírem em no pós-operatório chegando a re-

duzir de 50% para 15% no número de mortalidade. Conforme Kleilton de Carvalho 

Araujo (2014, s/p), com esse passo iniciou-se uma nova fase na cirurgia plástica, com 

a anestesia que aumenta a possibilidade e a antisséptica a margem do êxito nas ope-

rações tanto na cirurgia reparatória como na estética.  

Reverdin8 em 1869 publica sua tese, onde mostra a possibilidade de se 

transferir pele de um local para o outro (enxerto livre), era necessário passar relatórios 

para a igreja que pressionava os serviços de cirurgia a fim de impedir o avanço da 

mesma.  

Mas é somente no século XV que a cirurgia plástica, após séculos de evo-

lução estagnada, se aproxima do que é hoje. De acordo com Kleilton de Carvalho 

Araujo (2014, s/p), é nesta época que as técnicas cirúrgicas começam a ser utilizadas 

em favor da estética. Graças aos estudos de Heinrich Von Pfolspeundt9, o pioneiro 

cirurgião alemão que conseguiu realizar a reconstrução completa do nariz, utilizando 

a pele em excesso do braço. 

                                                 
5 A teoria do húngaro Ignaz Philipp Semmelweis sobre a febre puerperal baseada na assepsia das 
mãos como cuidado básico antes de procedimentos médicos, mesmo após 160 anos de sua dissemi-
nação, continua sendo uma medida bastante atual no controle das infecções, além de ser o cuidado 
preventivo mais usual e eficaz para evitar contaminações. 
 
6 Louis Pasteur (1822-1895) foi um cientista, químico e bacteriologista francês que revolucionou os 
métodos de combate às infecções. Entre outros trabalhos, estudou a fermentação do vinho e da cer-
veja, descobriu o processo de “pasteurização” do leite e criou a vacina contra a hidrofobia ou “raiva”. 

 
7 Graduou-se, em 1852, pelo University College, em Londres, e durante vários anos exerceu a medicina 
em Edinburgh. Em 1860 assumiu a cátedra de cirurgia na Universidade de Glasgow e, em 1869, na de 
Edinburgh. Quando passou a trabalhar em Edinburgh, Lister já havia conseguido introduzir a técnica 
da assepsia com agentes químicos, reduzindo sensivelmente os óbitos pós-operatórios 
 
8 Jacques-Louis Reverdin 28 de agosto de 1842 - 9 de janeiro de 1929 foi um cirurgião suíço natural 
de Cologny . Ele estudou na Universidade de Paris , tornando-se um interne de hospitais em 1865. Em 
1869 ele se tornou assistente de Jean Casimir Félix Guyon (1831-1920) no departamento de cirurgia 
no Hospital Necker em Paris . Posteriormente, mudou-se para Genebra , onde acabou se tornando ci-
rurgião-chefe do Hôpital Cantonal de Geneve e professor da Universidade de Genebra . 
 
9 Médico alemão e membro da Ordem Teutônica dos Cavaleiros. Pfolspeundt foi um dos primeiros mé-
dicos do final do período medieval do Renascimento a levar as práticas médicas para além das condi-
ções brutas que prevaleceram durante a maior parte da Idade Média . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Surgeon&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhh6wlOQWgL3xKfAdsLmZJddxxPSvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cologny&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhh6fC6fwPWArPJGY9hSfkpXjZl1cA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhioC_Qvcoy37r5FryXJECJ9OsM4gg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Casimir_F%25C3%25A9lix_Guyon&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiiY7aW8PgG4YUKEhX_wQnZoWrcvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25B4pital_Necker&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiXv7X74aNFsPslqYEbs21R32ZruQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paris&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjqQwMlvjoKrzrbqQbhK_AMp0egFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhrbJUbTlUqg_-Wy8-Iiygw_qromA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Geneva&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgTxzbe2ZJwFJhaXNDVXVeaZ6BnAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/ancient-history-middle-ages-and-feudalism/middle-ages&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgAPZLFrZEn3PKDs_HJ69QM-LOnUA
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O século XX foi marcado pela grande explosão de cirurgia plástica, que se 

converteu em interesse social e humanista, principalmente por causa das duas gran-

des guerras mundiais que ocorreram nessa época. 

Somente com a primeira guerra mundial que levou a cirurgia plástica para 

um novo patamar dentro do estabelecimento médico. Com a primeira grande guerra, 

pacientes mutilados, com lesões em face, membros e outras regiões forçaram o de-

senvolvimento principalmente na Alemanha, França e Inglaterra da cirurgia plástica 

reparadora.  

Nesse período de guerra foi realizado 11.572 operações principalmente 

rosto, face no Queen’s hospital, Kent na Inglaterra, a cirurgia plástica começou de fato 

a crescer logo depois da primeira guerra mundial.  

As duas grandes guerras mundiais serviram possibilitando aos cirurgiões 

que trabalhavam no front de batalha, adquiriram uma vasta experiencia de reparação 

dos feridos das guerras, e então puderam transmitir para o mundo cientifico. Nas guer-

ras milhares de soldados morreram e mais de doze milhões de feridos, gerando uma 

demanda enorme de cirurgias de reconstruções e reparação estética.  

Com a tecnologia da medicina evoluindo, os procedimentos de cirurgia 

plástica foram no mesmo ritmo, já que técnicas reconstrutivas foram criadas e aper-

feiçoadas. Além da descoberta do antibiótico, o que passou a ser possível a realização 

de cirurgias mais longas e sem o risco de infecções. 

Daí para frente não somente a medicina, mas também a cirurgia plástica 

só cresceu, com o surgimento de vários outros métodos tanto reconstrutivos e estéti-

cos que vem avançando até os dias atuais.  

Sendo assim, segundo Denise Bernuzzi de Sant’Anna (2016) a sociedade 

vê a cirurgia plástica como um modo de vencer a passagem de tempo atendendo 

assim as urgências da vida por um “novo corpo”. Salienta-se o aumento da demanda 

na procura de profissionais para a realização de tais procedimentos, o que gera uma 

procura alta resultando assim na procura por pessoas não qualificadas para a sua 

realização, deixando assim o Brasil no segundo lugar na realização de cirurgias plás-

ticas 

O campo da cirurgia plástica agora tem muitas especializações, oferecendo 

uma variedade de procedimentos de cirurgia plástica aos pacientes interessados. A 

cirurgia plástica continua evoluindo e melhorando, e esta evolução contínua permitiu 

a milhões de pessoas se beneficiar dos procedimentos, tão externa como 
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internamente. Além do fato de ser algo que está ao alcance da maioria da população 

e que visa o seu bem-estar.  

  

1.2 Cirurgia Reparadora 

 

Tal cirurgia plástica tem como finalidade corrigir lesões deformantes, defei-

tos congênitos ou adquiridos e é considerada tão necessária quando qualquer outra 

intervenção cirúrgica. 

A cirurgia reparadora surgiu na primeira guerra mundial com a necessidade 

de se reparar os danos sofridos pelos soldados, um médico que se destacou nessa 

época na realização de cirurgia facial foi Sir Harold Gillies10 no início do século XX.  

Guillies desenvolveu uma técnica que retira um tubo de pele saudável para 

então conectar uma das extremidades do tubo ao local em que o transplante será 

realizado, tudo isso sem interromper o fluxo sanguíneo. 

Essa técnica foi amplamente desenvolvida por Guillies nos anos que se 

seguiram, isso porque diminuía drasticamente o risco de ocorrer infecção, tendo que 

os antibióticos foram criados mais tarde. 

O primeiro paciente a ser submetido a essa técnica e a ser tratado por Gui-

lies foi Walter Yeo11 que na época tinha 25 anos e sofreu um acidente com uma arma 

que resultou em profundas queimaduras, onde conseguiu um resultado já esperado 

para a época. 

                                                 
10 Nascido em Dunedin, na Nova Zelândia, em uma grande família em 1882, Harold Gillies tornou-se 
conhecido como o pai da cirurgia plástica. Ele foi prodigiosamente talentoso como um menino, não 
apenas se destacando em matérias acadêmicas, mas também sendo um notável esportista e violi-
nista. Sua notável capacidade de golfe não foi prejudicada por um cotovelo rígido. Ele fez sua educação 
médica no Gonville and Caius College, em Cambridge, onde representou tanto o colégio quanto a uni-
versidade no remo, e estava no azul vencedor do barco em 1904.  Após a qualificação, ele ganhou seu 
FRCS e decidiu se especializar em cirurgia de ouvido, nariz e garganta, sendo anexado ao famoso 
cirurgião de Bart, Sir Milsom Rees. Anexado ao RAMC em 1915, ele realizou alguns trabalhos cirúrgicos 
gerais, mas encontrou vários casos de lesões faciais, particularmente quando foi enviado a Boulogne 
para trabalhar ao lado do dentista franco-americano Auguste Charles Valadier. Percebendo que o nú-
mero de lesões faciais só aumentaria, ele conseguiu persuadir o ramo cirúrgico do exército a desen-
volver uma ala dedicada no Hospital Militar de Cambride, Aldershot, reunindo uma pequena equipe de 
cirurgiões, dentistas, anestesistas e outros. 
 
11 Walter Ernest O'Neil Yeo (20 de outubro de 1890 – 1960) foi um marinheiro da Primeira Guerra Mun-
dial. Foi a primeira pessoa a ser submetida uma cirurgia plástica, realizada por Harold Gillies. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia_pl%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harold_Gillies
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Ele foi responsável pela primeira cirurgia de mudança de sexo feminino 

para masculino, o procedimento ainda continua em uso nos dias atuais para constru-

ção de pênis em pacientes transgênero. Foi em Laura Dillon12, estudante de medicina 

na época, a cirurgia foi iniciada em 1919. 

Apesar de todo esforço dos envolvidos não foram todos os procedimentos 

realizados que obtiveram sucessos alguns permaneceram desfigurados mesmo após 

inúmeras tentativas de reconstrução.  

Em 1917 ele descreveu uma serie de casos em que o musculo temporal foi 

utilizado como retalho de transposição para deformidades causadas por perda do zi-

gomático. Sua inspiração para essa técnica provinha de cirurgias realizadas na ale-

mães que usavam retalhos de face temporal para paralisia temporal.  

Entre 1917 a 1925 o doutor Guillies e sua equipe atenderam cerca de 5 mil 

pacientes. Pela quantidade de pacientes no curto espaço de tempo, Guillies e sua 

equipe contribuiu imensamente para o avanço do ramo das cirurgias plásticas. 

Apesar disso, quando o mesmo era dito como um pioneiro na área da ci-

rurgia plástica, era humilde em dizer que isso já era uma arte antiga. Uma de suas 

frases mais conhecidas e de que “a cirurgia reparadora é uma tentativa de retornar o 

paciente à normalidade, já a cirurgia estética ema tentativa de ultrapassar a normali-

dade”. 

No entanto apesar de focar primariamente na cirurgia plástica facial e re-

paradora, Guillies também tinha interesses em expandir o uso de retalhos na cirurgia 

microvascular e correção de amputação de membros. Além disso, interessava-se tam-

bém pelo tratamento cirúrgico, com enxertos e retalhos pediculados, de pacientes com 

lesões por radioterapia externa, tal modalidade na época era utilizada para as mais 

diversas patologias. 

São procedimentos em que a cirurgia plástica procura aprimorar ou recu-

perar as funções, e ainda restabelecer a forma mais próxima possível do normal. 

O presidente da sociedade brasileira de cirurgia plástica- regional de Goiás 

(SBCP-GO), o médico Luiz Humberto Garcia de Souza, chama a atenção para a im-

portância da cirurgia reparadora, que contribui para devolver a autoestima e restabe-

lecer funções perdidas por pacientes. Uma pesquisa realizada pela SBCP mostrou um 

crescimento nesse tipo de cirurgia de 2009 até 2014. 

                                                 
12 Realizou em 1919 a primeira cirurgia de faloplastia em Laura Dillon, que, tornada Michael, foi a pri-
meira militante à mudança de sexo do feminino para masculino. 
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Um caso conhecido de cirurgia reparadora foi o caso da menina de 11 anos 

que se acidentou no kartódromo internacional de Anápolis no dia 19 de março de 

2017, e que foi encaminhada para Goiânia e deve uma equipe bem especializada no 

caso o que foi de suma importância para a reconstrução do coro cabeludo da mesma. 

 

1.3 Cirurgia Estética  

 

Essa modalidade de cirurgia nasce com o cirurgião Jacques Joseph13, ale-

mão que no ano de 1896, realizou a primeira intervenção estética para corrigir as ore-

lhas de abano de uma criança. E em 1988 depois de estudar o caso de um homem 

com problema no nariz o qual o procurou para solução de seu problema, Joseph acei-

tou realizar tal procedimento.   

Nesta ocasião a cicatriz foi realizada no dorso do nariz; o resultado foi sa-

tisfatório e a transformação ocorrida no paciente foi assombrosa. Em 1904 Joseph 

relata 43 casos de rinoplastia (cirurgia do nariz): 30 em homens e 13 em mulheres; 

descreve esse novo método, realizado mediante incisões internas, e o material cirúr-

gico, desenhado especialmente para isso. É interessante ressaltar que, paradoxal-

mente, a maioria dos pacientes, pioneiros na cirurgia estética, são homens. 

O ramo da cirurgia estética cuida da alma, procura devolver a autoestima 

aos pacientes que se encontram perturbados psicologicamente por algum problema 

real e que precisa ser corrigido esteticamente são os casos de rejuvenescimento facial 

para apresentar uma aparência mais jovial, rinomegalia (nariz grande), gorduras inde-

sejáveis localizadas em locais que antes não existiam, bolsas palpebrais enfim todos 

os problemas que já conhecemos e que nos incomoda como seres humanos que so-

mos e que sempre estamos em busca do nosso bem estar. o que aliás faz parte do 

conceito de saúde.  

Definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e nestas cirurgias os 

pacientes trocam um estado maior por um menor, o que seria este estado seria uma 

mama flácida, feia caída por uma mama bonita “em pé” dura, dentro da normalidade 

                                                 
13 Jacques Joseph (6 de setembro de 1865 - 12 de fevereiro de 1934) foi um cirurgião plástico alemão, 
ele foi o terceiro filho do rabino Israel Joseph e sua esposa Sara. Ele foi um inovador em cirurgia plás-
tica moderna e cirurgia reconstrutiva que desenvolveu métodos para cirurgia plástica estética, incluindo 
a rinoplastia cosmética. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgeon&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiNkzXlDFDHivo4ZLOIbU3qP9sfpA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Germany&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgL-Ecc2MniYm8_OdM-shLaTEOmSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhh8nPXszlcBZEXnaDLR6-fGkvBlbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhh8nPXszlcBZEXnaDLR6-fGkvBlbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhh8nPXszlcBZEXnaDLR6-fGkvBlbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoplasty&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhjLTq5dz9cQRnV13W3h4fifGUyxw
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é claro, porém com uma cicatriz quase inaparente de boa qualidade dois anos depois. 

Neste caso o estado menor seria a cicatriz a cirurgia plástica procura camuflar as 

cicatrizes, nas pregas cutâneas naturais do corpo para que fiquem disfarçadas e ina-

parentes com o passar dos anos. 

Segundo pesquisa realizada em 2017 pela Sociedade Internacional de Ci-

rurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil é o segundo país tendo 2.524.115 de proce-

dimentos já realizados onde, pelo fácil acesso a tais procedimentos esse número só 

tem a aumentar.  

Contudo, em nenhuma outra época o saber médico e o seu discurso tive-

ram uma relação tão simbiótica com as práticas estéticas. A cirurgia plástica do tipo 

estética é o fenômeno mais visível, no entanto, áreas como a dermatologia, endocri-

nologia, oftalmologia, gerontologia, dentre outras, também contribuem com as deman-

das estéticas. 

Nesse tema temos o caso das pessoas que querem parecer com os famo-

sos bonecos ou até mesmo com seus artistas favoritos e para tal se submetem a 

diversas modificações estíticas corporais para tentar ficar parecidos com tais perso-

nagens.  

Rodrigo Alves, o ken, brasileiro ganhou mídia depois de alguns dos proce-

dimentos não ter dado certo e contrair várias bactérias, entre elas uma que comeu a 

própria carne isso tudo para ficar como o boneco e se sentir satisfeito com seu corpo 

e sua aparência.  

De acordo com Denise Bernuzzi de Sant’Anna (2016), uma coisa que con-

tribui bastante na divulgação desta crença é a revista feminina na medida que o enfo-

que de maneira superficial, o sofrimento como forma de exaltar a beleza. 

Além disso, a cirurgia estética, atualmente é considerada um fenômeno co-

letivo, levanto em consideração o elevado número de procedimentos realizados, não 

sendo algo mais pontual, de monopólio de alguma classe social, gênero ou idade. 

Com relação a isso Denise Bernuzzi de Sant’Anna (2016), fala que em re-

lação a cirurgia estética, não se deve perder de vista o fato de ser esta uma especia-

lidade média, ou seja, da área da saúde, por isso não se deve prescindir do seu com-

promisso com o bem estar integral do paciente, o médico não pode minimizar do seu 

compromisso ético com a saúde. 

De acordo com Denise Bernuzzi de Sant’Anna (2016): 
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Ao recorrer a procedimentos cirúrgicos ou outras formas de alteração 
corporal, as pessoas buscam uma forma de melhorar sua imagem e 
autoestima, mas assim corre o risco de entrar em uma disfunção men-
tal ligado ao corpo por conta dessa busca da imagem perfeita. 

A cirurgia estética possui um impacto na saúde, e assim se faz necessário 

uma troca da visão biomédica por outra cuja a compreensão da saúde seja a de um 

complexo processo funcionamento sistêmico e integral. 

Como regra geral, os médicos quando assumem uma obrigação perante o 

paciente essa é conceituado por ser de meio, sendo que o profissional utiliza todos os 

seus conhecimentos científicos e profissionais para se obter determinado resultado. 

Sendo assim a obrigação de resultado sendo aquela que se exige a execu-

ção de determinado fim para a qual ela está, somente se exime quando o fim prome-

tido é alcançado.  

Quando não se tem o fim que queria, passa a ser considerado um inadim-

plemento, devendo assim responder pelos prejuízos decorrentes do seu insucesso. 

Kfouri Neto, 1998 citado por Silvio Venosa (2017, p. 536) sobre essa relação entre a 

obrigação e o resultado:  

 

Dizem a doutrina e a jurisprudência que a cirurgia plástica constitui 
obrigação de resultado. Deve o profissional, em princípio, garantir o 
resultado almejado. “Há, indiscutivelmente, na cirurgia estética, ten-
dência generalizada a se presumir a culpa pela não obtenção”. 

 

 

Não resta dúvida de que a cirurgia estética ou meramente embelezadora 

trará em seu bojo uma relação contratual. Como nesse caso, na maioria das vezes, o 

paciente não sofre de moléstia nenhuma, e a finalidade procurada é obter unicamente 

um resultado estético favorável, entendemos que se trata de obrigação de resultado. 

Nessa premissa, se não fosse assegurado um resultado favorável pelo cirurgião, cer-

tamente não haveria consentimento do paciente.  

Em regra, a responsabilidade civil para o erro médico é subjetiva, mas 

quando se treta de procedimento estético essa responsabilidade passa a ser objetiva, 

uma vez que o profissional não conseguiu alcançar o resultado final a qual o paciente 

o procurou tento em vista que quem procura um procedimento estético visa ficar com 

100% de satisfação, o que não ocorrendo surge as ações judicias. 
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CAPÍTULO 2 A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil tem como principal característica, resguardar o di-

reito quando outrem vier o violar, abordando então seu conceito, seus princípios os 

elementos que é feito suas espécies para que se tenha de fato ocorrido a responsa-

bilidade. 

 

2.1 Conceito De Responsabilidade Civil  

 

A Responsabilidade Civil de acordo com Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pam-

plona Filho (2017), refere-se quando alguém em virtude de alguma atividade pratica 

dano a outrem, violando assim um direito preexistente, seja legal ou contratual. Sujei-

tando-se assim à obrigação de reparação do dano causado. 

Contudo tal responsabilidade vai derivar de uma agressão a um interesse par-

ticular, estando sujeito o infrator ao pagamento a vítima de uma compensação pecu-

niária, acaso não consiga a restituição in natura da coisa ao estado que se encontrava 

antes do dano. 

Verifica-se que responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo, onde 

tem que haver uma quebra de obrigação, um dever jurídico originário, violando tal 

obrigação estará surgindo daí a responsabilidade, o dever de repor o prejuízo causado 

pela quebra de tal obrigação. É um tema de grande importância nos tempos atuais, 

por se tratar de restauração de um equilíbrio civil não só moral, mas patrimonial des-

feito.  

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 23):  

 

O instituto da responsabilidade civil é parte integrante do direito obri-
gacional, pois a principal consequência da prática de um ato ilícito é a 
obrigação que acarreta, para o seu autor, de reparar o dano, obrigação 
está de natureza pessoal, que se resolve em perdas e danos. Cos-
tuma-se conceituar a “obrigação” como “o direito do credor contra o 
devedor, tendo por objeto determinada prestação”. A característica 
principal da obrigação consiste no direito conferido ao credor de exigir 
o adimplemento da prestação. É o patrimônio do devedor que res-
ponde por suas obrigações. 
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A responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntaria que viola um 

dever jurídico, ou seja, a pratica de um ato jurídico, o ato jurídico também conhecido 

como uma espécie de fato jurídico, estes podem ser classificados em fatos naturais 

(sentido estrito) e fatos humanos (sentido amplo). Sendo que o primeiro recorre da 

natureza e o segundo da atividade humana.  

Segundo Paulo Nader (2016) a responsabilidade civil tem como finalidade 

de acordo com várias correntes doutrinarias três dimensões: reparação, prevenção de 

danos e punição. Na primeira ela visa o ressarcimento da lesão sofrida pelo ofendido, 

quando possível com o retorno do possível statu quo ante, seguindo de tal princípio 

restitutio in integrum. Na segunda se reforça nas pessoas a consciência sobre a im-

portância de não lesar outrem, sendo inegável, mais importante do que a reparação é 

o efeito preventivo, gerando assim uma atividade pedagógica, educativa, chegando 

em muitos casos assim evitar a pratica de um ato ilícito. Na última modalidade temos 

a finalidade punitiva que visa mais a esfera criminal, uma vez que no âmbito civil é 

bastante relativo a questão tendo em vista que nem sempre ressarcir outrem impõe 

sacrifícios pessoais ao ofensor. 

Silvio Venosa (2014) discorre sobre, que os princípios da responsabilidade 

visam a restauração e o equilíbrio tanto patrimonial como moral que foi violado. Sendo 

que um dano ou prejuízo causado não reparado e um fato gerador de inquietude so-

cial, levando isso em consideração os ordenamentos contemporâneos vem buscando 

cada vez mais aumentar as esferas em que se pode aplicar tal dever de indenizar. 

Porém o dano que se tem o dever de indenização e de índole jurídica, contudo pode 

ser de cunho moral, social, ético, religiosa, entre outros. 

A responsabilidade civil na questão da obrigação de ressarcimento do pre-

juízo Maria Helena Diniz (2014, p. 23) discorre sobre tal obrigação: 

 

A responsabilidade civil constitui uma responsabilidade obrigacional 
que tem por objeto a prestação do ressarcimento. Tal obrigação de 
ressarcir o prejuízo causado pode originar-se: a) da inexecução de 
contrato; e b) da lesão a direito subjetivo, sem que preexista entre le-
sado e lesante qualquer relação jurídica que a possibilite. 
 

 

Sendo assim a responsabilidade civil implica em uma relação entre a pes-

soa a qual sofreu o prejuízo e a pessoa que deve repara-lo. 
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2.2 Espécies de responsabilidade civil  

 

No caso das espécies da responsabilidade civil deduzimos que ela se di-

vide em responsabilidade subjetiva e objetiva; responsabilidade contratual e extracon-

tratual; e a responsabilidade direta e indireta essas classificações se dão de acordo 

com a perspectiva que se apresenta tais situações envolvendo a responsabilidade 

civil.  

Quando se tratar de espécie de responsabilidade subjetiva e objetiva esta-

mos falando quanto ao fundamento: 

 

2.2.1 Responsabilidade Objetiva 

 

Nessa espécie abordamos a questão do dano causado tanto por uma ação 

dolosa ou culposa do agente, nesse caso se caracterizará como tal responsabilidade 

civil quando se atuar com negligencia ou imprudência do autor, como descrito no art. 

159 do Código Civil de 1916 que foi mantido e aperfeiçoado no art. 186 do Código 

Civil de 2002.  

Segundo o entendimento de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2017, p. 66) sobre não ser necessário a caracterização da culpa: 

 

[...]Segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou a culpa na con-
duta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, haja 
vista que somente será necessária a existência do elo de causalidade 
entre o dano e a conduta do agente responsável para que se surja o 
dever de indenizar. 
 

 

Diante disso o art. 927, parágrafo único do Código Civil de 2002 inova fa-

lando que haverá sim a reparação do dano, inevitavelmente se houve ou não culpa 

nos casos específicos para a lei ou quando tais ações do agente impliquem para os 

direitos do outrem. 
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2.2.2 Responsabilidade Subjetiva:  

 

Vemos aqui que dentro da doutrina subjetiva cada um terá que responder 

pela própria culpa, unus cuique sua culpa nocet, tendo que tal fato se caracteriza como 

um fato do direito reparatório ficando assim o autor da ação responsável por apresen-

tar o ônus da prova contra o réu.  

De acordo com Silvio Venosa (2017, p. 390): 

 

[...] cada vez mais a necessidade do exame da culpa se torna desne-
cessário: a responsabilidade com culpa ou subjetiva ocupa atualmente 
local secundário, pois existe inúmeras situações legais de responsa-
bilidade objetiva ou sem culpa. O ocaso da culpa mostra-se, portanto 
evidente. 
 
 

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a medida subjetiva, conforme está 

no texto do art. 186 do Código Civil de 2002, que fixa a regra geral da responsabilidade 

civil. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 47), sobre tal espécie de res-

ponsabilidade civil: 

 

Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na 
ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 
necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabili-
dade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou 
culpa.  
 

 

A responsabilidade subjetiva existe como uma regra necessária sem preju-

ízo mesmo com a adição da responsabilidade objetiva.  

A responsabilidade civil contratual e extracontratual está na classificação 

quanto ao seu fato gerador em vista de tal assunto Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho (2017) discorre que existe uma certa dificuldade quando a conduta 

ensejadora do dano vem de um descumprimento contratual, sendo então presumida 

a culpa, tendo que a própria parte se obrigou diretamente a tal obrigação, enseja des-

cumprida. 
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2.2.3 Responsabilidade Contratual 

 

Essa espécie se dá pelo inadimplemento de negócio jurídico tanto unilateral 

como bilateral, ensejando assim na quebra de uma obrigação.   

Segundo Maria Helena Diniz (2014) tal responsabilidade é uma infração a 

um dever já estabelecido pelas vontades das partes dos contratantes, por isso decorre 

de uma relação já preexistente e isso pressupõe da culpa por tal inexecução.  

De acordo com Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 

69): 

 

[...] se, entre as partes envolvidas, já existia norma jurídica contratual 
que as vinculava, e o dano decorre justamente do descumprimento de 
obrigação fixada neste contrato, estaremos diante de uma situação de 
responsabilidade civil contratual. 

 
 
Em tal espécie é permitida a estipular cláusula para se reduzir ou excluir a 

indenização, desde que não vá contra a ordem pública e os bons costumes, sendo o 

contrato fonte de obrigações sua inexecução também será. 

Ainda discorrendo sobre, Maria Helena Diniz (2014), a responsabilidade 

contratual é um resultado da violação de uma certa obrigação anterior, logo, para que 

tal obrigação exista e imprescindível a preexistência da mesma. Sendo assim a obri-

gação decorrente de um contrato é diferente daquela que nasce de sua inexecução.  

O ônus nessa modalidade cabe ao devedor sua comprovação diante do 

inadimplemento a inexistência de culpa ou a qualquer excludente que o devedor de 

indenizar.  

 

2.2.4 Responsabilidade Extracontratual  

 

Dar-se- a pelas práticas de um ato ilícito por uma pessoa capaz ou incapaz, 

estes não tendo nenhum vínculo anterior ao fato ensejador de tal ação, por não terem 

nenhuma ligação obrigacional ou contratual. 

De acordo com Maria Helena Diniz (2014) que tendo como fonte tal res-

ponsabilidade a inobservância da lei, ou melhor, é uma lesão a um direito, sem que 

entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer relação jurídica. 
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Tais atos ilícitos praticados na responsabilidade extracontratual são abso-

lutos, pois não necessitam de uma relação especial entre o ofensor e o ofendido. 

O ônus probandi fica a encargo da vítima, sendo ela que devera provar a 

culpa do agente. 

 

2.3 Elementos da responsabilidade civil 

 

Os elementos da responsabilidade civil são classificados em conduta hu-

mana tanto positiva como negativa, dano ou prejuízo e o nexo de causalidade. 

 

2.3.1 Conduta do Agente  

 

Segundo Paulo Nader (2016), o ato ilícito pressupõe uma conduta do 

agente, violando assim a lei ou então de ato negocial causando assim ferimento no 

direito alheio. Assim sendo o ato ilícito um ato jurídico tem que ser manifestado pela 

vontade. 

Tal ato pode ser praticado tanto por pessoa física quanto jurídica. Havendo 

sido praticado por pessoa jurídica um fato gerador abusivo essa responsabilidade civil 

irá se estender aos seus administradores ou sócios, como está descrito no termo do 

art. 50 do Código Civil e que também está descrito no art. 28 do Código de Defesa do 

Consumidor, sobre tal ato.  

Cada ato ilícito tanto negocial como extra negocial haverá sempre um ato 

ou omissão de pessoa física como de jurídica responsável, mesmo não tendo prati-

cado diretamente o dano.  

De acordo com Paulo Nader (2016, p. 101): 

 

Nem toda violação de direito desemboca na responsabilidade civil, 
pois determinadas condutas, embora contrariem normas gerais ou in-
dividualizadas, não provocam danos matérias ou morais. Em contra-
partida, não há responsabilidade civil sem o nexo de causalidade entre 
o ato ou omissão e algum prejuízo. 

 
 

No nosso ordenamento jurídico a regra que está em vigor e a de que o 

dever de ressarcimento pela pratica de ato ilícito decorrente da culpa, sendo assim, 

da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente.  
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Segundo Maria Helena Diniz (2014, p. 57): 

 

[...] O comportamento do agente será reprovado ou censurado 
quando, ante circunstâncias concretas do caso, se entende que pode-
ria ou deveria ter agido de modo diferente. Portanto, o ato ilícito quali-
fica-se pela culpa. Não havendo culpa, não haverá, em regra qualquer 
responsabilidade.  
 

 

Tendo sido o ato ilícito praticado culposamente for contra a norma jurídica, 

destinada a proteger interesse alheios, e o que viola direito subjetivo individual, cau-

sando assim prejuízo a outrem criando assim um dever de reparação para tal lesão. 

Na prática, nem sempre tem como constatar o verdadeiro responsável da conduta 

lesiva.  

 

2.3.2 Dano  

 

A sua caracterização independe da sua extensão, tanto aos prejuízos de 

pequeno aos de grandes expressões são suscetíveis à reparação.  

Segundo Paulo Nader (2016, p. 109): 

 
[...] O objetivo e seu valor podem ser definidos mediante prova técnica. 
Esta, todavia, nem sempre é essencial, pois há casos em que o valor 
do bem é tabelado, o que dispensa a avaliação do expert. Os autos, 
por outro lado, podem conter a prova documental do bem destruído, o 
que induz o montante da condenação judicial.  
 

 

Aquele dano suscetível de reparação é o contra ius, ou seja, o dano injusto, 

este não amparado pelo ordenamento jurídico.  

Elevando a dignidade da pessoa humana a um dos fundamentos do Estado 

brasileiro, a Constituição Federal aguçou assim a sensibilidade dos juristas quando a 

sua necessidade de tutelar os direitos personalíssimos, fazendo assim a ampliação 

da tipologia dos danos indutores da indenização. 

Sendo assim existem danos matérias quando morais que são insuscetíveis 

de reparação, pois eles decorrem de caso fortuito ou força maior.  

De acordo com Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 

96): 
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Toda forma de dano, mesmo derivado de um ilícito civil e dirigido a um 
só homem, interessa à coletividade. Até porque vivemos em socie-
dade, e a violação do patrimônio – moral ou material – do meu seme-
lhante repercute, também, na minha esfera pessoal. 
 
 

A reparação do dano segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2017), é um produto da teoria da responsabilidade civil, sendo uma sanção im-

posta ao responsável pelo prejuízo em favor do lesado, e temos que em regra todos 

os danos devem ser indenizáveis.  

Segundo Maria Helena Diniz (2014, p. 94):  

 

O dano à integridade corporal e a vida humana é direito e extrapatri-
monial, mas pode provocar indiretamente uma lesão patrimonial, cons-
titutiva de dano emergente e de lucro cessante. O corpo humano, ao 
lado do valor moral que representa, pode originar um valor econômico 
que deve ser indenizado. 
 
 

Sendo assim a lesão à integridade física de alguém constituída de ato ilícito 

previsto tanto no Código Civil em seu art. 949, como também no Código Penal no art. 

129, e se objetiva pelo dano anatômico (escoriação, equimose, ferida, luxação, fratura, 

cicatriz, aleijão, mutilação, entre outros.), que poderão acarretar ou não em perturba-

ções funcionais  em quem sofrer tal dano. 

Quando se trata de dano corporal, em regra, se dá pela cura, de forma que 

o modo de ressarcir é indireto previsto no Código Civil art. 949, por estabelecer assim 

que seja feito o custeio do tratamento e com o dever de repôs seu patrimônio pelo 

pagamento de lucros cessantes. 

De acordo com Maria Helena Diniz (2014) o dano estético é toda alteração 

morfológica do indivíduo, que, além de aleijão, abrange as deformidades ou deforma-

ções, marcas e defeitos, ainda mínimos e que impliquem sob qualquer dano a imagem 

da vítima.  

Segundo Maria Helena Diniz (2014, p. 99): 

 

O dano estético estaria compreendido no dano psíquico ou moral, de 
modo que, em regra, apud como ensina Jose de Aguiar Dias, se pode 
ter como cumuláveis a indenização por dano estético e a indenização 
por dano moral, representado pelo sofrimento, pela vergonha, pela 
agonia ou sensação de inferioridade da vítima, atingida em seus mais 
íntimos sentimentos.  
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Há de se levar em conta que a lesões que não deixam marcas físicas, mas 

marcam as vítimas na sua psique, e outras que atingem o aspecto estético do lesado, 

porem este a supera sem que haja danos psíquicos. 

O dano estético compreende um dano moral que poderá este ser ou não 

de prejuízo patrimonial. Todavia, a lesão estética, em sua maioria pode determinar 

prejuízo patrimonial material, repercutindo nas possibilidades econômicas da vítima, 

sendo assim o dano estético determinara danos de natureza econômica, nessa hipó-

tese em que o se terá dano patrimonial indireto. 

 

2.3.3 Nexo de Causalidade:  

 

Não existe responsabilidade civil se não houver uma relação entre a cau-

salidade e o dano e a ação de quem a provocou. 

De acordo com Maria Helena Diniz (2014, p. 131):  

 

O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, de modo 
que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua 
consequência previsível. Tal nexo representa, portanto, uma relação 
necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte 
que esta é considerada como sua causa. 
 
 

O dano poderá ter efeito indireto, mas isso não impede que ele seja, con-

comitantemente, um efeito necessário para a ação que lhe causou. 

No nexo de causalidade a obrigação de indenizar, em regra, não pode ul-

trapassar os limites traçados pela conexão causal, mas o ressarcimento do dano não 

requer que o ato do responsável seja um único ato responsável pelo dano. 

O nexo de causalidade sendo um pressuposto da responsabilidade civil, 

ele deverá ser provado. O seu ônus probandi caberá ao autor da demanda provar. 

Nesse contexto temos a situação quando a vítima também favorece a ocor-

rência do dano, somando assim ao comportamento causal do agente, fala-se em “con-

corrência de causas ou de culpa”, nesse caso a indenização será reduzida a propor-

ção causada pelo agente. 

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 170): 

 

Neste caso de culpa concorrente, cada um responderá pelo dano na 
proporção em que concorreu para o evento danoso, o que tem que ser 
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pesado pelo órgão julgador quando da fixação da reparação, uma vez 
que somente há condenação pela existência da desproporcionalidade 
da culpa. 
 
 

Porém no campo do Direito do Consumidor, tal teoria de concorrência de 

causa não tem essa mesma amplitude que no Código Civil, isso porque nos termos 

do art. 12 do Código do Consumidor, somente a culpa exclusiva da vítima tem o poder 

de interferir na responsabilidade civil do fornecedor, sendo assim excluindo-a. contudo 

somente a culpa simplesmente concorrente de ambos os polos da ação, não exime o 

fornecedor de produto ou serviço de indenizar integralmente o consumidor. 

 

2.4 PRINCIPIOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Tais princípios que norteiam a responsabilidade civil, buscam sua empre-

gabilidade nos atos do cotidiano tanto da profissão e da sua aplicabilidade do direito 

de anos de aprimoramento e aprendizado do próprio ser humano. 

Tendo tudo que existe sendo baseado em algo maior, principalmente sobre 

a matéria da área do direito, onde qualquer ato surge efeito de ideologias que se de-

senvolveram ao decorrer do tempo. 

Temos como princípios norteadores da responsabilidade civil o princípio da 

correspondência entre risco e vantagem, princípio do risco extraordinário, princípio da 

causa do risco, princípio da prevenção, princípio da distribuição dos danos, princípio 

da equidade.   

 

2.4.1 Princípio da Correspondência entre risco e vantagem 

 

Esse princípio tem a mais antiga e disseminada justificativa da responsabi-

lidade objetiva, tendo em base a ideia que aquele que se beneficiar de uma atividade 

que gerou prejuízos a outrem a ela deve arcar. Sendo este um princípio fundamental 

da teoria do risco – proveito. 

Sendo uma de suas dificuldades a questão de estabelecer o ponto onde se 

é considerado benefício, ou qualquer vantagem de quem praticou o ato em si ganhou. 



24 

 

 

 Tal princípio é cabível como fundamento da responsabilidade de profissio-

nais, pois assim se tem como distribuir o risco entre os clientes, como beneficiários da 

manutenção da fonte de risco, por meio do preço do serviço prestado pelo profissional. 

 

2.4.2 Princípio do Risco Extraordinário 

 

 Tendo, assim toda atividade humana algum risco envolvido, como dirigir 

um carro, a pratica de algum esporte, estão assim sujeitas a sofrer algum dano. O 

simples fato de poder ocorrer algum acidente é a evidencia de que tal atividade envol-

via em si algum risco. 

Ao se regular a responsabilidade civil o ordenamento jurídico definiu como 

tais riscos serão distribuídos, ficando assim estabelecida a responsabilidade subjetiva, 

atribui-se a vítima os riscos que se acarretou de uma certa ação, a não ser que decorra 

de dolo ou culpa de quem praticou tal ato. Já na responsabilidade objetiva, tal direito 

transfere da vítima para uma terceira o ônus de contrair para si os riscos da situação. 

Em sua peculiaridade extraordinária do risco se tem a probabilidade de 

ocorrência de dano de um valor exorbitante de tais prejuízos potenciais ou até por 

desconhecimento de tal potencial da situação ou atividade sistemática. 

 

2.4.3 Princípio da Causa do Risco 

 

Nesse princípio a responsabilidade recai sobre a quem se deu causa ao 

dano, ou seja, o quidam que mantém a fonte do risco. O princípio do risco e da pre-

venção andam lado a lado, pois para eles o sujeito que mantem a fonte do risco é 

aquele que mais conhece tal risco e esse está mais favorável para impedir que ocorra 

o dano. 

É uma teoria que se baseia na responsabilidade objetiva unicamente em 

sua relação de causalidade, muito embora esse princípio sozinho não terá suficiência 

para se justificar o emprego da responsabilidade subjetiva, porem ele é indubitavel-

mente fundamental para tal justificativa.  

Além desse princípio ter uma relação com o princípio da prevenção, o prin-

cípio da causa do risco assegura que haja uma presença de vínculo entre o evento 

danoso e o responsável por ele. 



25 

 

 

2.4.4 Princípio da Prevenção 

  

A responsabilidade aqui irá ser atribuída ao agente que tiver melhores con-

dições para controlar e reduzir aos riscos do dano. Aqui a responsabilidade objetiva 

terá seu papel preventiva reduzida, uma vez, que ao se aplicar a fatos cuja a ocorrên-

cia irá independer do comportamento precavido do agente. 

Tendo em vista que, não há como se extinguir todos os riscos o certo é que 

eles irão poder ser maiores ou menores de acordo com a atividade será exercida. 

 

2.4.5 Princípio da Distribuição dos Danos  

 

Para esse princípio uma das suas aplicabilidades é a distribuição dos da-

nos, sendo ela atribuída ao agente que tiver melhores condições para repartir o pre-

juízo, de forma que haja o maior número de pessoas o lhe de amparo para que assim 

a carga individual seja diminuída.  

 

2.4.6 Princípio da Equidade 

 

De acordo com o princípio da equidade, tal responsabilidade vai se atribuir 

a quem tiver a melhor condição para suportar o prejuízo do ponto de vista econômico. 

Contudo, tal princípio não serve como justificativa para a responsabilidade 

objetiva, se o considerarmos ele isoladamente, no entanto, pode-se considerar uma 

justificativa complementar para tal atribuição para esse tipo de responsabilidade. 
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CAPÍTULO 3 RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

 

O terceiro capitulo faz uma abordagem sobre a responsabilidade civil do 

médico, sendo assim analisaremos sua evolução histórica, depois se tal responsabili-

dade do medico se enquadra em de meio ou resultado e quais as quais que ele pode 

se excluir de tal responsabilidade e quais as características e o que e o erro médico. 

 

3.1 Evolução Histórica  

 

A medicina ao longo dos tempos foi se modificando e se aprimorando. An-

tigamente o ato de curar era tido como algo divino e que as pessoas que praticavam 

essa espécie de arte tinham uma relação direta com o sacro, dado que naquela época 

não muito se compreendia sobre anatomia e fisiologia humana. Os médicos “curan-

deiros” eram vistos como divindades ao fato que seus atos eram vistos com bons 

olhos pela sociedade, ao ponto que quando se ocorria um erro esse no que lhe diz 

respeito, já tinha uma cobrança maior em cima do mesmo. 

Existe um documento histórico incompleto datado do ano de 2050 a.C., 

além disso o mais provecto que trata sobre esse assunto é a Ley De Ur Nammu ou 

como é conhecida Tábuas de Nippur, a partir dessas tábuas que se formou uma base 

para em demasia os códigos que viria a existir tratando a respeito dos conteúdos. 

Historicamente a compensação da falha médica, começou com o Código 

de Hamurabi de 1750 a.C., sendo ele uma cópia da até então incompleta Tabuas de 

Nippur. Tendo sido exposto a reparação do dano físico tanto na Lei de Talião como 

na Lei de Moisés. 

A Lei de Moisés em si trás em um de seus capítulos um espaço totalmente 

dedicado à reparação do dano corporal, que vem a ser aplicado através da Lei de 

Talião. 

Segundo Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 4): 

Nesta época, o castigo para o médico em caso de resultados adversos 
ou de má prática era superior ao preço que receberia pelo êxito. As-
sim, como exemplo, se por uma cura de um homem livre, pela qual 
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receberia dez moedas de prata, obtivesse maus resultados, suas 
mãos seriam cortadas. Em tratando um escravo, e este ficasse inutili-

zado ou viesse a falecer, estaria obrigado a dar outro escravo. 

 

 

Nesse período ainda ocorreu a criação de outros manuscritos que lidava 

com o mesmo tema em regiões diferentes pelo mundo, mas que com o passar do 

tempo foi sendo esquecidos, como a Tábua de Bognazkeni datada de 1290 a.C., e a 

Tábua Michna de origem judaica. 

Sendo assim a ideia somente na Roma antiga, depois da medicina ter que 

superar crenças e costumes enraizados sobre estar ligada à ciência. 

De acordo com Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 6): 

 

O desenvolvimento romano trouxe benefícios culturais em todas as 
áreas do conhecimento humano existente à época, inclusive no que 
tange à saúde. Foi nesta época, que coincide com a expansão do im-
pério, que a medicina começou a ganhar contornos profissionais, mo-
dificando-se a forma como a população encarava os seus praticantes. 

 

 

No ano de 451 a.C., se desenvolve uma sanção penal sobre os casos de 

lesão pessoais, tendo em conta o estado físico da pessoa lesada a sua qualificação 

pessoal, seus gastos médicos, entre outros gastos e aspectos da época.  

Contudo, nessa época foi criado o Código Napoleônico, que tinha na sua 

fundamentalidade a Lei das XII Tábuas e a ideia aquiliana, que continuará até a o 

século XIX. 

Segundo Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 7): 

 

[...] Este último, quando “danificado”, gerava ao seu “dono” o direito à 
indenização, que variava segundo a extensão do dano e a qualificação 
do escravo, ou seja, sua aptidão para a execução de determinadas 
tarefas. É de ser salientado que não era considerada a hipótese de 
pagamento por danos extrapatrimoniais infligidos aos escravos, já que 
considerados mera mercadoria. 
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Nessa época poucos textos conseguiram resistir, foi Justiniano em sua obra 

Corpus Juris Civilis que pegou a Lei Aquília e a recopilou, compendiou e decretou a 

legislação da época. 

Somente na Grécia que a medicina foi dotada de uma peculiaridade mais 

cientifico, pelos fundamentos não práticos e praxe que nela se encontrava, tais estu-

dos são datados do século V a.C., assim surgiu o Corpus Hippocraticum, tendo como 

mais conhecido o seu juramento que até nos tempos contemporâneos e usado pelos 

profissionais de medicina universalmente. 

De acordo com Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 9): 

 

A efervescência cultural produzida da junção entre filosofia e ciência 
atingiu seu apogeu na Grécia, permitindo o intercâmbio entre discipli-
nas antes afastadas, tais como a filosofia e a anatomia, possibilitando 
que os métodos de análise, diagnóstico e cura pudessem ser exerci-
dos de forma mais racional e lógica. A medicina se transformava cada 
vez mais em ciência, e na medida em que sua importância crescia, as 
atenções do Estado para ela se voltavam, cujo efeito era sentido atra-
vés das diversas regulamentações que davam forma a sua natureza. 

 

 

Contudo, com essa mudança na disposição da responsabilidade médica, o 

profissional passa assim a ser responsável não pelo resultado, mas sim pela sua atu-

ação profissional e com seu posicionamento diante do fato ocorrido. 

Platão foi o responsável pela mudança em suspender a Lei de Talião e 

passar a se pensar na indenização como algo filosófico de que o valor gratificante 

pago iria transformar o ódio em amizade. 

Conforme Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 10): 

 

Também na Grécia aparece a primeira Organização de Assistência ao 
Inválido, a cargo de um conjunto de representantes da sociedade. Ali, 
era considerado inválido todo aquele que não pudesse trabalhar, e 
cujo salário fosse inferior a uma determinada quantia. Esta assistência 
era paga pelo Estado, em valores que dependiam do nível de incapa-
cidade para o trabalho, da quantidade de pessoas sob benefício, e da 
posição social da vítima. 
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A medicina na idade média sofreu um grande retrocesso histórico, pois foi 

uma época difícil em especial para a questão do dano corporal, por consequência das 

fracas vantagens individuais existentes. Onde nada novo foi desenvolvido sobre a te-

mática representando assim uma involução, tendo que o que já se tinha escrito foi 

sendo esquecidos e muitos trancados em monastérios. 

Segundo Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 15): 

 

A chegada do Renascimento trouxe um marco histórico, a Constitutio 
Criminalis Carolina, promulgada pelo Imperador Carlos no ano 1532, 
reconhecendo o médico como auxiliar fundamental nos assuntos jurí-
dicos, constituindo-se a partir deste momento as bases para o desen-

volvimento da medicina legal. 

 

 

Mas foi apenas no século XVI, onde Carlos Magno determinou que a inter-

venção medica somente ocorreria em casos de lesão. Tal determinação que já tinha 

sido aceita por Godofredo de Bullón no Código de Jerusalém em 1100, assim como 

pelo Papa Inocêncio III na mesma época. 

Futuramente no século XIX, com o positivismo naturalista foi criado o Cu-

erpo Nacional de Médicos Forenses na Espanha, onde houve assim uma valorização 

do médico em fase do dano corporal, tendo assim se estendido mundialmente. De 

acordo com Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014): “Na França, entre os 

séculos XI e XII, apareceu pela primeira vez a figura do perito, existindo também re-

ferências a peritos médicos nas leis normandas de princípios do século XIII, empre-

gadas fundamentalmente nos casos de exame e valoração dos lesionados”. 

Entretanto foi somente nessa época na França, que se começou a fazer a 

diferenciação entre a responsabilidade civil da responsabilidade penal, onde até então 

se usava as duas como uma só para julgar casos onde havia ocorrido tal lesão. 

No século XX surge a medicina do trabalho, na qual a industrialização es-

tava começando o seu crescimento, sem muita expansão trazendo junto o surgimento 

do trabalhador assalariado. 
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Conforme Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 18): 

 

O século XX é o século no qual o desenvolvimento da medicina pos-
sibilitou a aplicação de técnicas cada vez mais sofisticadas e precisas 
para o conhecimento da dimensão exata das consequências de deter-
minado evento traumático sobre a saúde de um indivíduo. Foram mo-
dificados conceitos fundamentais, que haviam permanecido estáveis 
durante séculos, como o próprio conceito de saúde, a aceitação da 
ideia da transcendência do prejuízo estético, o estudo dos danos mo-
rais e de sua reparação, até se chegar ao momento atual. 

 
 
Já no Brasil se tem o surgimento da responsabilidade juntamente com o 

início do Reino. Porém aqui se constituiu tal responsabilidade com origem no direito 

Romano, sendo este por sua fez fonte do direito positivo. Enquanto em outras partes 

do mundo a questão de a responsabilidade civil e penal serem julgada como apenas 

uma só, já estava consolidada aqui ainda se julgava tais responsabilidades como 

iguais, como se identifica no Código Criminal de 1830, tendo o ressarcimento do ofen-

sor para a vítima, pelo dano causado.  

Segundo Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas (2014, p. 19): 

 

[...] O elemento definidor da esfera de responsabilidade é, basica-
mente, o tipo de interesse atingido. Na responsabilidade civil, a lesão 
é de ordem essencialmente privada, sem necessidade de ofensa à or-
dem pública. Já em relação à responsabilidade penal, o interesse le-
sionado é de ordem social, tutelado pelo Estado. Normalmente se ve-
rifica a existência de uma vítima prejudicada, mas este não é elemento 
indispensável. O importante é a distinção entre ordem pública e inte-
resses privados. 

 

 

Tendo a Constituição de 1988, alcançado um novo marco com a implanta-

ção do reembolso por dano moral, e a responsabilidade civil objetiva mais tarde eluci-

dada no Código de Defesa do Consumidor de 1990. Assim a Constituição de 1988 

trouxe novos direitos ao que se diz respeito a responsabilidade civil no país.  
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3.2 Conceituação  

 

A responsabilidade médica de acordo com Genival Veloso de França 

(2014), assim sendo existe um princípio jurídico no qual todas as pessoas são obriga-

das a responder por causa de danos causados a terceiros, para que assim seja pro-

tegido os direitos e seus interesses no meio coletivo. 

Segundo Genival Veloso França (2014, p. 30): 

 

A responsabilidade civil do médico vai se estruturando num sistema 
que, de fato e de direito, é cada vez mais rigoroso. Sua cultura, sua 
formação e sua ética o colocam numa situação de plena responsabili-
dade, que os próprios médicos não deixam de aceitar, pois a Medicina 
adquiriu, nestes últimos anos, segurança e perfeição técnicas sufici-
entes para oferecer possibilidades maiores de cura, de bem-estar fí-
sico, social e psíquico. As pesadas obrigações jurídicas que surgem 
da evolução contemporânea são a inevitável contrapartida dos notá-
veis progressos da medicina moderna. 

 

 

A responsabilidade médica é como uma obrigação que podem ou não so-

frer, levando em conta as faltas por eles praticados no desempenho da sua profissão, 

sendo muitas vezes tais ações na esfera civil e penal. 

Então para que exista a responsabilidade civil, não precisa necessaria-

mente a intenção, se tiver ocorrido negligência, imprudência ou imperícia, o que são 

indispensáveis para a comprovação de tal autoria. Sendo tal obrigação não se trata 

da capacidade do profissional, mas leva em conta as circunstancias que o erro ocor-

reu. 

Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 247): 

 

Antes prevalecia o conceito de ampla liberdade de agir, chegando-se 
ao exagero de admitir ser a medicina “um mandato ilimitado junto à 
cabeceira do doente, ao qual só pode aproveitar essa condição”. Exa-
gerava-se ainda quando se afirmava que o diploma do médico era uma 
prova incontestável de competência e de idoneidade e que a medicina 

não era uma ciência exata como a matemática. 
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Entretanto foi se possibilitando o conceito de que pela simples razão do 

médico ter um diploma isso não o pode excluir da sua responsabilidade ante um ato 

errôneo por atribuição do mesmo. De acordo com Genival Veloso de França (2014), 

o simples fato de se considerar o médico como um infrator diante de alguma conduta 

técnica desacredita a lex artis, esse fato não quer afirmar que sua reputação fica sem 

nenhuma garantia. 

Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 247):  

 

[...] O princípio da responsabilidade profissional é aceito por todos – 
médicos, juristas e a própria sociedade –, desde que na apreciação 
desses feitos fique caracterizada uma conduta atípica, irregular ou ina-
dequada contra o paciente, durante ou em face do exercício médico. 
Espera-se apenas que na avaliação dessa responsabilidade haja 
transparência no curso da apreciação e dê-se ao acusado o direito de 
ampla defesa, e que não se venha macular o prestígio da medicina e 
dos médicos pelo fato de uma conduta isolada. 

 
 

Para que então exista a culpa médica, tem que haver um dano efetivo e 

real para só assim se possa enquadrar na responsabilidade civil. A caracterização 

concreta do dano, além de indispensável para à composição da responsabilidade mé-

dica, podendo também determinar o grau da culpa e a extensão da quitação. 

 

3.3 Obrigação de meio e de resultado  

 

Na obrigação de resultado já se tem a prestação de um serviço com um fim 

definido, não havendo o resultado esperado, ocorrerá a inadimplência e com isso o 

autor do ato assume o ônus por não ter alcançado a obrigação de prometeu. 

 Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 316): 

 

[...] nesta, a relação entre o médico e o paciente se faz pela obrigação 
de dar a este um tratamento adequado, ou seja, um tratamento de 
acordo com as disponibilidades da ciência médica, com os recursos 
disponíveis e com as condições específicas e circunstanciais de cada 
caso. 
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Porém na obrigação de meios, tais resultados que se promete na consulta 

prévia médica onde não é a cura, mas sim, a melhor forma orientada para se chegar 

a esse fim, tendo para isso utilizado suas melhores habilidades que lhe é disponível. 

Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 317): 

 

A obrigação do cirurgião plástico na ação reparadora ou reconstrutora 
é de meio porque o objeto do seu contrato é a própria assistência ao 
seu paciente, quando se compromete a empregar todos os recursos 
ao seu alcance, sem, no entanto, poder garantir sempre um sucesso. 
Só pode ser considerado culpado se ele procedeu sem os devidos cui-
dados, agindo com insensatez, descaso, impulsividade ou falta de ob-
servância às regras técnicas. 

 

 

É considerado um grande equívoco dizer que a obrigação contratual do 

cirurgião plástico na época que praticou o fato danoso seria de reparação e não de 

meio, sendo que a reparação não é uma arte exata pode haver erros ao tentar se 

reconstruir, tentando fazer assim o paciente a voltar a sua forma mais normal. 

Por isso se leva em conta o que significa a cirurgia reparadora. Segundo 

Genival Veloso de França (2014), sua principal função não é apenas dar ao paciente 

uma aparência o mais normal possível, mas sim recuperar, reconstruir ou salvar um 

órgão ou uma estrutura que venha a estar danificado. Pois acaba levando-se em conta 

as condições fisiológicas e patológicas do paciente e as limitações que existe na sua 

própria ciência.  

Conforme Genival Veloso de França (2014, p. 319):  

 

No ato médico, a discutida questão entre a culpa contratual e a culpa 
aquiliana, e, em consequência, a existência de uma obrigação de meio 
ou uma obrigação de resultado, parece-nos apenas um detalhe. Na 
prática, o que vai prevalecer mesmo é a relação causal entre a culpa 
e o dano, pois até mesmo a exigência do onus probandi hoje já tem 
remédio para a inversão da prova, qualquer que seja a 
modalidade de contrato. 
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Contudo, seja qual for a obrigação de meio ou resultado o que se leva em 

conta é a responsabilidade, considerando o grau de culpa, o nexo de causalidade e a 

extensão do dano, principalmente nas ações de reparação de perdas e danos. 

 

3.4 As excludentes de Responsabilização Civil Médica  

 

Na responsabilidade civil quem tem o ônus da prova é a vítima, sendo as-

sim que independente da espécie da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. Se-

gundo Fábio Ulhoa Coelho (2012), mesmo quando o ônus de prova dos elementos da 

responsabilidade civil cabe à vítima, o demandado pode resistir à pretensão aduzida 

suscitando uma excludente de responsabilidade. Se o fizer, é dele o ônus de prová-

la. 

Para que exista a excludentes da responsabilidade é necessário a existên-

cia de três requisitos a inexistência do dano ou da sua relação de causalidade e a 

clausula de não indenizar. 

Conforme Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 772): 

 

As excludentes são comuns a ambas as espécies de responsabilidade 
civil, tendo em vista que, abstraído o pressuposto subjetivo (conduta 
culposa do devedor), equivalem-se seus elementos constitutivos da 
obrigação de indenizar: dano e relação de causalidade. A inexistência 
de dano ou da relação de causalidade, bem como a cláusula de irres-
ponsabilidade excluem tanto a responsabilidade civil subjetiva como a 
objetiva.  

 

 

3.4.1 Inexistência do Dano 

 

A ocorrência do dano é uma condição inafastável da responsabilidade seja 

ela objetiva ou subjetiva, mesmo que o ato pleiteado tenha ocorrido de forma ilícita ou 

sua atividade expos direitos do requerente a riscos, porém se não resultar dano do 

fato ocorrido assim não se cria nenhum vínculo obrigacional. 
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Contudo a prova do dano e de total exclusividade da vítima, sendo ela res-

ponsável por comprovar em juízo que sofreu tal dano por meio de prova testemunha, 

pericias ou documentais. 

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 774): 

 

O dano e sua extensão devem ser provados pela vítima, tanto na hi-
pótese de responsabilidade subjetiva como na objetiva. A regra tam-
bém se aplica aos danos morais, que não devem ser presumidos em 
nenhum caso. Se o demandado alegar a inexistência do dano ou ques-
tionar a extensão pretendida pela vítima, é dele o ônus de provar os 
fatos correspondentes.  

 

 

Levando em consideração das provas produzidas ou não pela parte do pro-

cesso o magistrado pela regra do ônus probatório, decidir então se ocorreu ou não o 

dano. 

 

3.4.2 Inexistência de Relação de Causalidade 

 

A responsabilidade existe quando não se tem um vínculo negocial entre as 

partes obrigadas, ou ele e ínfimo para que seja relevante a fim de haver a obrigação 

de indenizar. Conforme nos elenca Fábio Ulhoa Coelho (2012), “Praticado o ato ilícito 

ou verificado o fato descrito na norma jurídica (provocar culposamente acidente de 

trânsito, oferecer bens ou serviços ao mercado de consumo, ter filho menor causador 

de prejuízo, cometer crime etc.), constitui-se o vínculo obrigacional”.  

Contudo só vai se constituir o vínculo obrigacional se cumprir o requisito 

onde o agente tenha causado algum dano para a outra parte, portanto que se o dano 

sofrido tiver sido praticado por outra pessoa que não seja o agente esse está isento 

de pagar a indenização. 

Entretanto a relação de causalidade é uma condição para que se haja in-

denização tanto hipoteticamente na responsabilidade subjetiva como na objetiva. Para 

que se tenha a supressão desses elementos se precisa ter 3 hipóteses que são caso 

fortuito ou de força maior, a culpa de terceiros ou a culpa exclusiva da vítima. 
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3.4.2.1 Caso Fortuito ou de Força Maior  

 

Sendo caracterizado por sua imprevisibilidade ou inevitabilidade é todo 

evento levado a causar dano, porém não se tem ninguém culpado. Decorrendo assim, 

que nem todo fortuito é imprevisível, mas, contudo, pode ser inevitável. 

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 777):  

 

A inevitabilidade do dano pode originar-se da impossibilidade de ante-
cipar-se a ocorrência do evento desencadeador ou da de obstar seus 
efeitos. A queda de um cometa na Terra pode ser evento previsível, 
mas, por enquanto, é totalmente inevitável. Em ocorrendo, os danos 

que provocar não serão indenizáveis. 

 

 

Contudo em todos os casos de inevitabilidade ocorre a análise do fortuito e 

uma vez constatado que não houve relação de causalidade entre o dano assim fica 

inexistente tal obrigação de indenizar. 

Existe ainda dois tipos de fortuito o natural e o humano, ambos sempre 

serão excludentes de responsabilidade subjetiva, porque descaracteriza a relação de 

causalidade entre o dano e a conduta culposa. Quando a objetiva apenas o fortuito 

natural irá descaracterizar sua relação com a causalidade. 

 

3.4.2.2 Culpa de Terceiros  

 

A culpa de terceiro rompe com a ligação de causalidade entre a conduta 

seja ela culposa ou não do agente e os danos para qual se quer indenizar. Segundo 

Fábio Ulhoa Coelho (2012) Quando a culpa pelo evento danoso é de terceiro, des-

constitui-se a relação de causa e efeito entre o prejuízo da vítima e o ato ou atividade 

do demandado. Neste caso de excludente, a vítima terá direito de promover a respon-

sabilização do terceiro culpado.  
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A excludente relacionada a culpa de terceiros, nas circunstâncias da res-

ponsabilidade objetiva envolve uma especificidade, onde se deve distinguir entre atos 

de terceiros internos e externos. 

Sendo essa classificação como interna ou externa vai variar bastante da 

atividade e das expectativas legitima que ela desperta em quem for exposto aos seus 

riscos. Haverá assim nesse caso a responsabilização pelos danos causados por essa 

ação.  

 

3.4.2.3 Culpa Exclusiva da Vítima  

 

Se o dano ocorrer da culpa exclusiva da vítima, também não vai se estabe-

lecer uma relação de causalidade entre ele e o ato ou atividade do agente causador 

do dano. Sendo nesse caso a vítima que causou o dano em si mesma, não ocorrendo 

a necessidade de enquadrar ninguém no quadro da responsabilidade pelo dano para 

que haja a indenização. 

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 790):  

 

A vítima deve suportá-los inteiramente porque foi apenas dela a culpa 
pelo evento danoso. Não basta que o demandado tenha-se envolvido 
direta ou indiretamente com o dano para que surja sua responsabili-
dade. É necessário que seus atos ou atividades tenham sido a causa 
do prejuízo. A culpa exclusiva da vítima afasta esta possibilidade. 

 

 

Contudo se a responsabilidade for objetiva a culpa exclusiva da vítima é 

uma excludente, não tento direito nenhum a indenização.  

 

3.4.3 Clausula de Não Indenizar  

 

Nessa excludente as partes estão ligadas por um negócio jurídico, por meio 

da responsabilidade civil contratual. Sendo o negócio jurídico não caracterizado como 
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um fundamento da responsabilidade civil, pois não vai responder pelo acordo feito 

entre eles, mas sim pela ocorrência do ato ilícito. 

Se o negócio jurídico não se caracteriza como fundamento da responsabi-

lidade civil por um lado, por outro lado esse negócio jurídico pode conter clausulas 

que a exclua, sendo que as partes em comum acordo de vontade no ato contratual 

estabelecer o que será declarado como dano ou não. 

 Trata-se assim de uma excludente que presume a necessidade do vínculo 

negocial de contrato entre as partes envolvidas. 

Conforme Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 795): 

 

A cláusula de não indenizar deve ser expressa. Não cabe concluir sua 
existência do conjunto de disposições de vontade albergadas no ins-
trumento contratual, se não existir expressa menção à exclusão ou li-
mitação da responsabilidade civil de um ou de ambos os contratantes. 
Não existe cláusula de não indenizar implícita. Isso porque veicula re-
núncia a direito, e a presunção é de que ninguém concorda com a 

restrição aos seus direitos senão de forma inequívoca. 

 

 

Entretanto a cláusula de irresponsabilidade não vai se configurar como uma 

excludente de indenização nos casos de culpa grave ou até mesmo dolo.  

Porém em se tratando de insucesso na obrigação de meio, em algum pro-

cedimento, tal acordo firmado se revela inexistente, pois o médico irá responder pelo 

não alcance do resultado esperado pelo tratamento. 

 

3.5 Erro Médico 

 

Primeiramente se precisa distinguir o erro médico do acidente tanto impre-

visível como do resultado incontrolável. 

Contudo o erro médico na maioria das vezes é dado por culpa, sendo uma 

forma de conduta profissional inadequada que supõe uma imprudência técnica, essa 

capaz de produzir um dano assim a vida e a saúde do paciente. 



39 

 

 

De acordo Genival Veloso de França (2014, p. 257): 

 

É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como im-
perícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas 
atividades profissionais. Levam se em conta as condições do atendi-
mento, a necessidade da ação e os meios empregados. 

 

 

Já no acidente imprevisível, ocorre um resultado lesivo, esse oriundo de 

caso fortuito ou força maior, colocando tanto a integridade física como psíquica do 

paciente durante o ato médico, sendo ele incapaz de ser previsto e evitado, não ape-

nas pelo autor, mas por qualquer outro que estiver em seu lugar. 

Entretanto o resultado incontrolável é aquele que decorre de uma situação 

grave e de curso inexorável, porém é um resultado danoso derivado de sua própria 

evolução, assim para as condições atuais da ciência e a capacidade profissional ainda 

não lhe oferece solução. Para Genival Veloso de França (2014), o médico tem com o 

paciente uma “obrigação de meios” e não uma “obrigação de resultados”. Assumindo-

se assim um compromisso de prestar os melhores meios adequados, de agir com todo 

zelo possível e além de usar seus conhecimentos na busca do êxito favorável. 

Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 257):  

 

O erro médico, no campo da responsabilidade, pode ser de ordem 
pessoal ou de ordem estrutural. É estritamente pessoal quando o ato 
lesivo se deu, na ação ou na omissão, por despreparo técnico e inte-
lectual, por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais referentes às 
suas condições físicas ou emocionais. Pode também o erro médico 
ser procedente de falhas estruturais, quando os meios e as condições 
de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfa-
tória. 

 

 

Porém ninguém desconhece o despreparo técnico e intelectual do médico 

que está formando, ou então desconhecemos que muitos desses maus resultados 

decorrentes do erro médico são originários das péssimas e precárias condições de 
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trabalho, numa atenção escassa a saúde mesmo que se tenha um número relativo de 

médicos em relação a população. 

Contudo o erro médico pode ser ponderado sob duas formas de responsa-

bilidade tanto pela legal como pela moral, a legal é atribuída pelos tribunais podendo 

assim comportar essas e outras ações tanto penais como civis. Já a responsabilidade 

moral é de total competência dos Conselhos de medicina, através de processos éti-

cos- disciplinares, como estipula o artigo 21 em seu parágrafo único da Lei n.º 3.263, 

de 30 de setembro de 1957, está regulamentada pelo decreto n.º 44.045, de 19 de 

julho de 1958. 

Em se tratando de erro médico surge um pensamento sobre quais figuras 

podem figurar o polo passivo da ação. Com a chegado do Código de Defesa do Con-

sumidor, a responsabilidade se dará na função da ocorrência do defeito do serviço 

sendo assim possível envolver todos os envolvidos que contribuíram direta ou indire-

tamente. Ocorrendo assim um erro médico poderá ser responsabilizado não somente 

o médico, mas também o hospital e seus prepostos. 

 

 

EMENTA: INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - HOSPITAL - 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PÓS-OPERATÓRIO – NEGLI-
GÊNCIA - DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - 1- Compro-
vada a imperícia e negligência dos médicos, que, durante uma opera-
ção de ligadura de trompas, lesionaram a bexiga da paciente, e ainda 
descuraram do dever de cuidado no pós-operatório, julga-se proce-
dente o pedido de reparação de danos. 2- O hospital demandado res-
ponde solidariamente com os médicos que, na condição de membros 
de seu corpo clínico, realizam cirurgia em suas dependências. 3- Em-
bora oriundos do mesmo fato, são cumuláveis os pedidos de indeni-
zação por danos estéticos e danos morais, se baseados em causas 
distintas. 4- Na fixação do dano moral, o julgador deve levar em conta 
o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não 
permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a inde-
nização a um valor irrisório. (TJMG - AC 1.0002.05.004378-1/001 - 18ª 
C.Cív. - Rel. Guilherme Luciano Baeta Nunes - J. 17.02.2009). 
 

 

Sendo a obrigação de meio, é necessário a comprovação que o profissional 

não realizou todos os meios possíveis para se alcançar o resultado favorável para o 

paciente, sendo preciso demonstrar que houve conduta culposa, que é caracterizada 

pela imprudência, negligência e pela imperícia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim sendo, o objetivo desse trabalho, teve como questão central não so-

mente o enriquecimento do assunto em pauta, mas também produzir informações 

uteis e atuais com a devida finalidade de analisar a relação da responsabilidade civil 

medica em frente ao erro médico, onde se aborda a forma de obrigação, de meio ou 

de fim, que o médico ao realizar diversos procedimentos médicos e cirúrgicos assim 

assume.  

Há de se observar que a atividade profissional do médico tem sido objeto 

de incessante questionamento em relação especial ao erro médico, tendo que a mídia 

frequentemente enfoca tal problemática, o que faz a sociedade dar mais enfoque na 

questão da saúde pública que está defasada e em plano próximo ao erro médico o 

que gera preocupação. 

Neste enfoque tem-se que a responsabilidade civil com relação a saúde, 

sendo de notável importância uma vez que se refere a um bem jurídico de grande 

valor tutelado pelo Estado, que é não somente a vida, mas também a dignidade da 

pessoa. Dessa forma, destaca-se que tal oficio, é de primordial interesse social já que 

visa o direito a saúde, este sendo de obrigação do Estado.  

No caso de erro médico surge um pensamento sobre quais figuras podem 

figurar o polo passivo da ação. Com a chegado do Código de Defesa do Consumidor, 

a responsabilidade se dará na função da ocorrência do defeito do serviço sendo assim 

possível envolver todos os que contribuíram direta ou indiretamente. Ocorrendo assim 

um erro médico poderá ser responsabilizado não somente o médico, mas também o 

hospital e seus prepostos.  

Em regra, a responsabilidade civil para o erro médico é subjetiva, mas 

quando se trata de procedimento estético essa responsabilidade passa a ser objetiva, 

uma vez que o profissional não conseguiu alcançar o resultado final a qual o paciente 

o procurou tento em vista que quem procura um procedimento estético visa ficar com 

100% de satisfação, o que não ocorrendo surge as ações judicias. 
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