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CONFIA SEMPRE 

 

 

Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.  

Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por 

luz celeste acima de ti mesmo.  

Crê e trabalha. 

Esforça-te no bem e espera com paciência. 

Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. 

De  todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança 

em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da 

fé e prosseguir vivendo. 

Eleva, pois, o teu olhar e caminha. 

Luta e serve. 

Aprende e adianta-te. 

Brilha a alvorada além da noite. 

Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o 

ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte ... 

Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. 

 

 

Mei Mei & Xavier (1972) 
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RESUMO 

 

 

Introdução: O número de processos contra médicos aumentam no mundo, 

especialmente contra cirurgiões plásticos. Custas são despesas obrigatórias 

do processo, o ônus financeiro gerado é mensurável indiretamente pelo seu 

valor. O desfecho do processo é dado pela condenação ou absolvição do 

médico. Não há, na literatura, estudo de cálculo das custas em cirurgia 

plástica. Objetivo: Quantificar as custas de demanda médico/paciente e 

avaliar suas características. Métodos: Na página do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, verificou-se dados do inteiro teor de processos contra 

Cirurgia Plástica entre 2000 e 2008. Compuseram os valores das custas: 

honorários advocatícios, percentual do valor da causa (1%), oficial de 

justiça, mandato judicial, edital, laudo pericial, agravo e apelação. 

Anotaram-se as características de 39 processos e adotou-se nível de 

significância estatístico (p) de 0,05. Resultados: As custas totais subiram 

de 8.927,80 reais (um processo em 2000) para 65.834,60 (oito processos  

em 2008), p=0,03; o valor médio por processo (R$4.917,50 e R$12.779,40) 

manteve-se estável ao longo dos anos (p=0,97). Os fatores elencados pelo 

juiz para a sentença e sua frequência foram: prontuário médico ruim em 22; 

termo de consentimento ausente em 17; laudo pericial favorável ao 

paciente em 18. O médico foi condenado em 22 processos. Conclusão: O 

número de processos anuais aumentou. As custas tiveram o valor médio 

constante que variou de R$4.917,50 e R$12.779,40. Os fatores que 

influenciaram no desfecho foram: cirurgias estéticas, prontuário médico 

ruim, termo de consentimento ausente e laudo pericial desfavorável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O direito de questionar danos materiais e morais decorrentes de 

procedimentos médicos está assegurado juridicamente e é citado no artigo 

29 do Código de Ética Médica (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2009) e 

no artigo 186 e 951 do Código Civil (FIUZA et al, 2005). É também 

mencionado no terceiro e quarto parágrafos do artigo 121 e no artigo 129 

do Código Penal (DELMANTO, 1991) e no quarto parágrafo do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor (GRINOVER et al, 2004). 

Processos contra médicos ocorrem em grande número de países 

(PATANÉ & PATANÉ, 1996), seu número cresce rapidamente (B-

LYNCH et al, 1996; MAVROFOROU et al, 2004) tomando grandes 

proporções devido às rápidas mudanças de valores da sociedade 

(MACGREGOR, 1984).  

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP) acolheu 1.874 denúncias contra médicos em 1998 e em 

menos de uma década em 2007, foram 4.498 (aumento de 240%) e a 

Cirurgia Plástica foi à especialidade mais envolvida durante o ano de 2008 

(CREMESP, 2008). 

Parte dessas denúncias transformou-se em processos de 

responsabilidade civil. No Superior Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em 2002 foram 120 processos protocolados no (STJ-SP) e em 2008 

foram 398 (aumento de 332%). (TRIBUNAL JUSTIÇA, 2008) 

Diante desse fenômeno social, a comunidade médica transformou-se 

e ocorreram mudanças para médicos, pacientes e sistema de saúde 

(MELLO et al, 2005; STUDDERT et al, 2005). O prejuízo financeiro 
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decorrente deste problema aumenta a insegurança de todos indistintamente 

(ZULIANI, 2006). 

Com o objetivo de diminuir o número de litígios, requerem-se 

condutas conjuntas da sociedade (PATANÉ & PATANÉ, 1996), bem como 

individuais da categoria médica (BRANCHET, 2003; SHIFFMAN, 2005; 

ROHRICH, 2007).  

A complicação é um evento inerente aos procedimentos médicos 

(FERRAZ, 2006). Todo médico enfrenta, a cada cirurgia, o risco de ser 

processado (PATANÉ & PATANÉ, 1996). 

O conhecimento do sistema jurídico e seu funcionamento são 

necessários para auxiliar a todos na busca pela redução dos processos 

(MAVROFOROU et al, 2004) e consequentemente a redução dos gastos 

envolvidos. 

O ônus financeiro do dano moral pode ser estimado parcialmente 

pelas custas processuais, valor calculado pela intensidade da culpa e do 

dano e consequência suportada pelo ofendido (GOUVÊA & SILVA, 2005). 

O aprimoramento da legislação à sistemática constitucional vigente 

faz-se necessária para os direitos e garantias fundamentais da Constituição 

Federal (PINTO et al, 2005).  As custas processuais e sua interferência no 

ordenamento jurídico permitem livre acesso à justiça pelo processo legal 

garantindo a plena cidadania (PRUDENTE, 1994). O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos (PINTO et al, 2005). 

Custas são despesas judiciais relativas à informação, propulsão e 

determinação do processo; taxas de lei, carregadas ao vencido 

independentemente de condenação; são gastos das partes por qualquer 

razão de procedimento, diferem da indenização que é a reparação de perdas 
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e danos decorrentes da infração penal (HORCAIO, 2006). Pode até não 

haver indenização, porém para a existência de um processo, sempre haverá 

custas. Um por cento do valor da causa constitui o preço inicial das custas 

que recai sobre as duas partes envolvidas e é um valor que pode variar 

bastante (NEGRÃO & GOUVÊA, 2007). 

 Caberá às partes prover as despesas dos atos que realizam ou 

requerem, antecipando-lhes o pagamento desde o início até ao final e na 

execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença. O 

pagamento será por ocasião de cada ato processual. Compete ao autor 

adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público. A parte perdedora sempre 

arcará com este ônus, mas a parte vencedora não será restituída deste valor 

nos casos de justiça gratuita (NEGRÃO & GOUVÊA, 2007). 

O ônus financeiro, gerado pelas ações contra a cirurgia plástica, é 

mensurável indireta e parcialmente pelo valor das custas citado nas 

sentenças definitivas publicadas pelo sistema judiciário. E são acessíveis no 

endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa 

informação é útil e imprescindível para a Cirurgia Plástica e para a 

sociedade brasileira que vivenciam o fenômeno do crescimento de ações 

bem como o conhecimento das características das ações judiciais. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

 

Quantificar custas processuais e analisar os fatores que 

influenciaram no desfecho de demanda médico/paciente em 

Cirurgia Plástica. 
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3. LITERATURA 

 

 

PRUDENTE (1994) analisou o conceito de custas processuais. 

Segundo o autor, este conceito era fundamental para o exercício do direito 

e acesso à justiça mediante garantia do processo legal e plenitude da 

cidadania. Custas processuais seriam as despesas ou gastos necessários 

para se iniciar, desenvolver e terminar um processo, nos termos legais. Elas 

eram regidas pelo princípio do adiantamento das despesas e da 

responsabilidade objetiva do vencido, que deveria arcar com todo ônus da 

sucumbência. Os honorários advocatícios eram custas processuais e seriam 

pagas pelo vencido. A exceção legal favorecia os beneficiários da justiça 

gratuita, não se incluindo as entidades da Fazenda Pública. A 

responsabilidade pelo pagamento das custas seria individual, nos termos do 

artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso LXXIV. 

B-LYNCH et al (1996) analisaram, de forma prospectiva 500 

processos contra médicos atuantes em Ginecologia e Obstetrícia entre 1984 

e 1994 no Reino Unido, Irlanda e Hong Kong, com o objetivo de identificar 

as principais causas de litígio. Os autores consideraram o teor das queixas 

dúbio em 46% dos casos. As causas apontadas foram: má qualidade no 

atendimento, a falta de comunicação e compreensão tanto em relação ao 

atendimento como às intercorrencias clínicas e ao funcionamento 

hospitalar, e ainda a influência de terceiros na decisão de mover um 

processo. Concluíram que, as falhas na comunicação entre médico e 

paciente representaram a causa principal dos litígios e sugeriram que, a 

melhora deste aspecto poderia prevenir e evitar este tipo de transtorno. 
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MAVROFOROU et al (2004) avaliaram o alto índice de problemas 

que envolviam a cirurgia plástica com a lei, e o valor do Termo de 

Consentimento Informado como medida de proteção profissional. Os 

autores afirmaram que a demanda por cirurgia cosmética parecia 

concentrar-se numa classe de nível socioeconômico elevado. Entretanto, a 

cirurgia plástica cosmética estava exposta a um número alto de demandas 

judiciais. A maior parte das reclamações não era consequência de falhas 

técnicas, mas da falta de triagem na seleção dos pacientes e da dificuldade 

em estabelecer uma comunicação apropriada. Os autores sugeriram que, a 

adoção do Termo de Consentimento Informado, com os devidos 

esclarecimentos ao paciente, era de fundamental e necessária importância, 

sobretudo, no caso de litigância jurídica. 

SHIFFMAN (2005) investigou a responsabilidade civil em um 

quadro social específico: disputas de mercado entre especialidades, que 

resultavam no incentivo a processos judiciais de pacientes contra médicos.  

O autor salientou nos procedimentos cosméticos falhas na qualidade do 

relacionamento médico/paciente, no Termo de Consentimento Informado, 

nas informações da história pregressa (anamnese), com os procedimentos 

cirúrgicos, no diagnóstico e no tratamento de complicações, bem como na 

falta de um laudo pericial adequado.  As queixas, que expressaram as 

principais demandas, permitiram analisar o grau de responsabilidade da 

cirurgia plástica (estética), tendo como principal objetivo a prevenção e 

solução dos problemas apresentados. As recomendações foram as 

seguintes: 1º O médico deveria explicar os riscos possíveis e complicações 

referentes à cirurgia, 2º As explicações e recomendações dadas ao paciente, 

deveriam ser documentadas por escrito; 3º A assinatura do consentimento 

médico informado deveria ser seguida da seguinte frase: “O paciente 
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afirmou ter lido e entendido todo o material e assinou. Todas as questões 

foram respondidas.”, 4º No dia da operação, o profissional deveria 

conversar com o paciente e fortalecer um vinculo de confiança.   

MALLARDI (2005) relacionou a origem do Termo de 

Consentimento Informado ao aspecto moral, religioso e avanço da 

biotecnologia. Segundo o autor, “Hipócrates se preocupava que o paciente 

nunca fosse negligenciado do dever profissional de se fazer o melhor”. Na 

civilização egípcia, gregos e romanos apresentavam os princípios 

fundamentais em relação à doença: cuidar para melhorar e não para causar 

danos. O Termo de Consentimento Informado teve origem nos EUA, ainda 

no século 18, que estabelecia o foco no direito do paciente à informação. 

Assim, no início do século 19, uma série de ações legais em 

responsabilidade médica induziu magistrados italianos a adotar postura 

rígida. Todavia, foi em 19 de dezembro de 1946 os juízes americanos 

definiram o Código de Nuremberg: a ciência nunca deveria transformar ou 

considerar o ser humano como instrumento para propósitos científicos. O 

código de Nuremberg foi revisado no artigo 32 da Constituição. Entretanto, 

documentos mostraram evidências anteriores a este código, onde o uso do 

consentimento já era usado em cirurgias.   

FERRAZ (2006) relatou quando um tratamento médico não 

apresenta bons resultados é frequente a duvida se o insucesso foi um mal 

resultado ou um erro médico. O tratamento médico não é isento de risco. A 

cirurgia estética tem o agravante de ser realizada em pessoa sadia. 

Recentemente representantes do judiciário têm considerado que a ausência 

do termo de responsabilidade poderia ser considerada como negligência 

médica. Dentre as figuras dos Códigos Civil e Penal a imperícia 

teoricamente é mais fácil de ser imputada, sendo muito importante 
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considerar a experiência e os resultados prévios do cirurgião no tipo de 

procedimento realizado. A complicação é um evento inerente aos 

procedimentos médicos e deve ser cuidadosamente separados dos casos em 

que ocorre negligência, imperícia ou imprudência que caracterizam o erro 

médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ROHRICH (2007) analisou o valor da culpa, frente a um erro médico 

em cirurgia plástica, com o objetivo de reduzir custos financeiros para os 

profissionais. Desta forma, implantou um programa de reeducação médica, 

aplicado ao quadro clínico profissional do hospital da Universidade de 

Michigan (EUA). Os litígios sofreram uma redução de 61,5%, após a 

implementação destas medidas (www.sorryworks.net). O autor afirmou que 

o reconhecimento do erro por parte do médico, ou mesmo o 

reconhecimento de uma complicação teve efeito benéfico no vínculo de 

confiança e afetou de forma positiva a relação médico-paciente. 

AMODEO (2007) relacionou o papel central do nariz na face e seu 

aspecto psicológico. Na Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos em 

2006, a rinoplastia foi a maior incidência após as cirurgias estéticas na 

adolescência. É também a cirurgia mais requisitada por pacientes com 

transtorno dismórfico corporal. No banco de dados (Medline, Pubmed) 

foram selecionados 30 estudos. A revisão analisou o aspecto psicológico na 

rinoplastia no século passado, considerando sua influência. É critico para o 

cirurgião a responsabilidade no físico e psíquico. Reconheceu-se a 

importância dessa implicação e o cuidado da história na seleção dos 

pacientes no pré-operatório. 

ALDERMAN et al (2009) analisaram o uso do banco de dados 

nacional para avaliar as complicações de abdominoplastias e colocação de 

prótese. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, 
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mais de 148.000 abdominoplastias e 347.500 de prótese mamária são 

realizadas anualmente. A pesquisa foi de 2003 a 2007. As complicações em 

abdominoplastias foram: 0,5% com hematoma, 0,7% de infecção e 0,1% 

com trombose venosa profunda/tromboembolismo. As complicações em 

colocação de prótese foram: 0,7% de hematomas, 0,1% de infecção e 

menos de 0,01 de trombose venosa profunda/embolia pulmonar 

respectivamente. Chegaram à conclusão de que as complicações para 

abdômen e prótese foram semelhantes. O baixo índice se deve a segurança 

dos procedimentos feitos por cirurgiões plásticos.  

Para FUJITA & SANTOS (2009) a cidadania reforça os 

instrumentos de defesa dos direitos individuais. Os atuais modelos da saúde 

diminuem a comunicação entre médicos e pacientes. Cresce o número de 

queixas contra as atitudes médicas, e o impacto social é grande. Foi um 

estudo descritivo, retrospectivo, sobre as denúncias formalizadas em Goiás, 

entre 2000 e 2006. Leitura interpretativa da evolução processual das 

queixas ajuizadas no Conselho e cálculo da eficácia das ações dali 

decorrentes. Não foi grande a flutuação na frequência de reclamações entre 

2000 e 2006; 62% das queixas alegaram incompetência do profissional e 

inadequada relação médico/paciente. O número de queixas em cirurgia 

plástica e ortopedia são iguais a 50% dos especialistas. Houve 73 denúncias 

contra quatro profissionais da cirurgia plástica e um médico foi denunciado 

49 vezes. Em 60% dos casos a denúncia foi feita por pessoa física. Foram 

consideradas improcedentes 17% das denúncias e 35% das restantes se 

transformaram em processos éticos (10% arquivados). O julgamento levou 

à advertência e censura em alguns casos e suspensão (5%) e cassação do 

direito (3%). Mais de 90% dos casos anuais foram resolvidos. O problema 
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tem sido abordado com eficácia e eficiência, apesar de graves imperfeições 

na gestão do banco de dados, que impedem análises qualitativas da questão.  

Segundo MARCHESI et al (2011) os procedimentos de cirurgia 

estética estão aumentando em todo o mundo, e assim relacionados com 

questões médico-legais e os casos de litígio. As mamoplastias estéticas são 

frequentes e muitos casos de erro ocorrem. A maioria leva a processos 

judiciais onde os cirurgiões plásticos raramente são exonerados. Cada caso 

é baseado na avaliação de ambas as documentações utilizadas pelo juiz e 

por dois especialistas envolvidos na avaliação do erro presumido. Os casos 

estudados (N = 50) foram divididos em 34 casos de mamoplastia de 

aumento, 11 casos de mamoplastia redutora, e cinco casos de mastopexia. 

A maioria dos problemas de queixa pelo pacientes estavam em fase pré-

operatória e intra-operatória. Em apenas 10% dos casos, o consentimento 

informado foi contestado e uma expectativa de redução dos danos foi 

individualizada em menos de metade dos casos. A avaliação do dano 

estético é uma questão complicada, devido a diferentes aspectos, tais como 

o componente psicológico ou a frequente falta de documentação fotográfica 

adequada do paciente antes da operação. Além disso, sempre que possível a 

redução dos danos é proposta, a vontade do paciente se submeter à outra 

operação, com todos os seus custos e benefícios. 

Para SABOYE (2011) a cirurgia plástica o direito à assistência 

também se tornou jurisprudência. Este direito obriga o cirurgião a tomar 

parte ativa na tomada de decisão de seu paciente. O contrato médico é 

obsoleto, pois a lei é de 4 de março de 2002. Assim, equipes médicas são 

apenas responsáveis se eles estão em falta. Por outro lado, a obrigação legal 

de estabelecer uma estimativa antes de operar e dar uma data de 

restabelecimento a constitui um contrato de consumo, entre o cirurgião e 
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seu paciente. Talvez esta seja a razão pela qual o direito à assistência, que é 

prática comum em contratos comerciais ou de serviços, agora também é 

importante para o cirurgião plástico. 

LYU et al (2011) objetivando investigar os fatores-chave nas 

disputas médica entre pacientes do sexo feminino após a cirurgia cosmética 

em Taiwan e para explorar as correlações de litígio médico. Um total de 

6.888 pacientes (3.210 pacientes de dois hospitais e 3.678 pacientes de 

duas clínicas) se submeteu a cirurgia estética de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2009. Dos 43 pacientes que tiveram uma disputa médica 

(hospitais, 0,53%; clínicas, 0,73%), 9 demandantes entraram com uma ação 

contra os seus cirurgiões plásticos. Tal resultado apresentou uma tendência 

decrescente anual. Os hospitais e clínicas não diferiram significativamente 

em termos de perfis de pacientes.  A maioria das pacientes com uma 

disputa médica tinham mais de 30 anos, se divorciaram ou casaram, tinham 

realisado operações sob anestesia geral, não tinham estresse econômico, 

tinham um histórico de litígios médicos e, eventualmente, não processaram 

os cirurgiões. Os resultados também mostraram que idade e experiência do 

médico influenciaram na possibilidade de disputa médica e não ação legal. 

As pacientes que decidiram entrar em litígio tiveram fatores relacionados: 

estresse marital e escolaridade sem nível superior. Os resultados do estudo 

sugerem que as principais características dos pacientes e dos cirurgiões 

devem ser consideradas não apenas na busca para melhorar a comunicação 

pré e pós-operatória, mas também como informação útil para depoimento 

de um especialista no sistema de direito. 
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1 DESENHO DE PESQUISA 

 

 Este foi um estudo primário, observacional, retrospectivo, analítico e 

não controlado. Foi realizado de forma consecutiva (não aleatória), sem 

mascaramento (aberto), a partir do endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. 

O estudo foi realizado através do Programa de Pós-Graduação em 

Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob o parecer: 

CEP 0619/07 em quatro de maio de 2007 (Apêndice 1). 

 

 

4.2 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E NÃO INCLUSÃO 
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 Como critério de inclusão e não inclusão foram considerados os 

seguintes itens. (Tabela 1). 

 

Critérios 

Inclusão: Não inclusão: 

- processos de demanda 

médico/paciente, 

- processos contra Cirurgia Plástica, 

- em primeira (1ª) e segunda (2ª) 

instância, 

- da sentença definitiva da última 

instância publicada, 

 

- processos em segredo de justiça 

(sigilo em determinadas causas), 

- em andamento (sem sentença 

definitiva), 

- contra empresas de convênio 

médico, 

- contra hospitais, 

- contra o Estado, 

 

Tabela 1 - Critérios utilizados como inclusão e não inclusão  

 

 

4.3 AMOSTRAGEM 

 

 Foram selecionadas noventa e oito ações disponíveis no endereço 

eletrônico: www.tjrs.jus.br no período de 01/01/2000 a 31/12/2008, que 

envolveram Cirurgia Plástica, publicadas no Diário Oficial pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Foram estudadas com foco nas 

trinta e nove ações de demanda médico/paciente. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

http://www.tjrs.jus.br/
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4.4.1 BUSCA DA AMOSTRA 

 

 No endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

(www.tjrs.jus.br) seguiu-se pelo ícone “Jurisprudência” (Figura 1) que 

abriu o menu de pesquisa em: www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2 /index.php.  

. 

 

 

 No campo “Pesquisa livre” digitaram-se as palavras “Cirurgia 

Plástica e jurisprudência”. No campo “Tribunal” selecionou-se a opção 

“Tribunal de Justiça do R/S”.  Digitaram-se as datas “01/01/2000” até 

“31/12/2008” no campo “Data de Julgamento”. (Figura 2). 

 

 

 

FIGURA 1- Endereço eletrônico do Tribunal onde se localiza 

o Ícone Jurisprudência. 

http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2%20/index.php
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4.4.2 COLETA DE DADOS 

 

No campo do resumo onde estava escrito “Inteiro Teor” (Figura 3) 

foram encontrados os processos de 2ª instância e deles buscou-se o resumo 

das sentenças. Por meio do número do processo foram verificados os dados 

das custas na 1ª instância. 

 

 

FIGURA 2- Endereço eletrônico do Tribunal onde se 

localizam os campos de pesquisa para 

preenchimento. 
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 No número do processo, foram coletados os dados: 

- taxas cobradas no processo e resumo na 1ª instância. 

 Por meio do inteiro teor de 2ª instância, foram obtidos os dados:  

- resumo de todas as sentenças que continham, número dos processos 

incluídos na demanda médico/paciente,  

- data do julgamento,  

- procedimento(s) cirúrgico(s) contemplando cirurgias combinadas ou não 

no mesmo paciente, frequência das queixas relacionadas; 1. Cicatriz e 

forma. 2. Complicação. 3. Insatisfação do resultado. 4. Outros, 

- características das amostras; quantos médicos foram demandados uma vez 

e quantos foram demandados mais de uma vez e desses quantos eram 

especialistas, e não especialistas, 

 - laudo pericial, se era a favor do médico ou a favor do paciente,  

- presença de termo de consentimento informado, 

- qualidade do prontuário médico, 

 

 

FIGURA 3- Endereço eletrônico do Tribunal onde se 

localizam:1. Inteiro teor e 2. Número do processo. 
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- tipos de cirurgias que mais frequentemente levaram ao litígio, 

- sentença definitiva como procedente ou improcedente, 

- justiça gratuita, se foi concedida ou não, 

- valores das custas em moeda corrente na sentença definitiva     

compreendendo a todas as instâncias, 

Através do Inteiro teor do processo, foram coletadas todas as 

informações acima citadas de forma escrita ou de maneira tácita no resumo 

da sentença do Juiz. Os dados de cada processo foram anotados em 

protocolo de coleta de dados, para se concretizar a pesquisa (Apêndice 2). 

 

 

4.4.3 CÁLCULO DE CUSTAS DO ESTADO: 

 

Para efeito de cálculo das custas foi considerado 1% do valor da 

causa, (taxa fixada pelo tribunal, e calculada mediante o preço total da ação 

inserida no contexto e presente no Inteiro teor encontrado no endereço 

eletrônico) como determinado pelo código 230-6 do Guia da Associação 

dos Advogados do estado de São Paulo (GAASP, 2008) fundamentado pelo 

Código de Processo Civil. (NEGRÃO & GOUVÊA, 2007). 

Também compuseram ás custas, as taxas de selo e registro (relativas 

aos atos processuais) e os valores:  

- emolumentos de cartório e dos oficiais de justiça, 

- honorários dos advogados (nos casos que houve condenação os 

honorários advocatícios foram fixados nos termos, citado no Artigo 20 – 

Parágrafo terceiro do Código de Processo Civil de NEGRÃO & 

GOUVÊA, 2007). Os honorários foram fixados entre o mínimo de 10% e 

o máximo de 20% sobre o valor da condenação (o Juiz determina a 
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percentagem sobre o total da sentença e das custas), atendidos: o grau de 

zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. 

- despesas com testemunhas, peritos e diligências.  

As despesas acima citada estão fundamentadas conforme as taxas 

legais referentes aos atos de que se trate. Ou conforme a quantia efetiva da 

despesa considerada ou, ainda, conforme a avaliação do juiz (PRUDENTE, 

1994). 

O valor pago ao oficial de justiça (emolumento), foi estipulado pelo 

tribunal em R$ 11,84. O valor estipulado pelo tribunal para o mandato 

judicial foi de R$ 8,30 conforme o código 304/9. São taxas fixadas pelo 

tribunal segundo as tabelas. Todos os valores foram calculados mediante os 

números das sentenças presentes em cada resumo de inteiro teor.  

 

 

4.4.2.2 CUSTAS RELATIVAS ÀS PROVAS: 

 

        Nos casos onde exigiram prova pericial, o valor dos honorários do 

perito ficou a critério do Juiz. Este valor variou de R$ 1.000,00 a R$ 

3.000,00. Os Artigos 145 a 147 do Código de Processo Civil mencionam 

que: “quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, o Juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 

421”- (NEGRÃO & GOUVÊA, 2007). 

 

 

4.4.2.3 CUSTAS DOS RECURSOS: 
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O agravo é um recurso que se interpõe, para a instância superior, de 

decisão interlocutória e nos casos especificados na lei, de sentenças 

definitivas a fim de que ali seja modificado ou reformado o veredicto do 

Juiz inferior. (Lei 5.869/73, Código de Processo Civil de NEGRÃO & 

GOUVÊA, 2007). Segundo o GAASP no Código 110-4, o porte de remessa 

deste recurso foi de R$ 10,48. 

A apelação é o recurso que a parte prejudicada por sentença 

definitiva ou que tenha a mesma força proferida por Juiz inferior, interpõe 

em tempo hábil para a 2ª instância, a fim de reexaminá-la e julgá-la. 

(HORCAIO, 2006). O seu valor é de 2% do valor da causa (GAASP, 

Código 230-6) com o porte de Remessa no valor de R$ 20,96. 

Todos os valores citados anteriormente neste estudo são atualizados 

anualmente pela tabela da Ordem dos Advogados de São Paulo. E também 

no endereço eletrônico de Custas do Rio Grande do Sul. A fundamentação 

das Leis está no Código de Processo Civil (NEGRÃO & GOUVÊA, 2007).
 

O quadro 1 (abaixo) mostra a forma como se calculou o valor das 

custas. O termo “procedente” referiu-se ao processo julgado como 

fundamentado e o termo “improcedente”, referiu-se ao processo julgado 

como não fundamentado. “Honorários advocatícios” foi o termo usado para 

definir a remuneração dos profissionais liberais. O termo “custas” fez 

referencia as despesas de processos judiciais. O termo “laudo pericial” 

referiu-se ao parecer técnico em conclusão à perícia. “Recurso” é o termo 

que designou meio para resolver uma dificuldade. Derrota ou perda foi 

referida como “sucumbência”. (AULETE, 2004). 
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QUADRO 1     Custas de Sentenças 

SENTENÇA Improcedente Procedente 

 

HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS 

 

10% a 20%  10% a 20%  

CUSTAS 1% valor da causa  

Oficial de justiça = R$ 

Mandato judicial = R$ 

Carta precatória = R$  

Edital = R$  

1% valor da causa  

Oficial de justiça = R$  

Mandato judicial = R$  

Carta precatória = R$  

Edital = R$  

 

LAUDO 

PERICIAL 

 

R$  R$  

RECURSOS Agravo = R$  

 

2% Apelação = R$ 

Agravo = R$  

 

2% Apelação = R$  

HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS 

CONTRÁRIO 

 

 10% a 20%  

SUCUMBÊNICA 

 

NÃO SIM 

TOTAL DAS 

CUSTAS EM 

REAIS (R$) 

R$ + 1% do valor da causa 

+ 2% Apelação 

R$ + 1% do valor da 

causa + 2% Apelação + 

10% a 20% causa em 

Honorários advocatícios 

do autor + réu. 

 

Os dados para efeito de cálculo das custas, dos processos, estão no 

(Apêndice 3). 
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Os valores foram anotados em moeda nacional vigente no período 

(Reais) e receberam atualização monetária disponível no endereço 

eletrônico: http://drcalc.net/correcao.asp para a data de dezembro de 2008. 

 

 

4.4.2.4. AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA. 

 

Sobre a análise estatística aplicada a todos os resultados gerados: 

A- Inicialmente os dados encontrados no estudo foram avaliados 

descritivamente. Desta forma são apresentadas as médias, mínimos, 

quartis, máximos e desvios padrões das variáveis do período. 

B- A avaliação das evoluções foram realizadas pelo teste Qui-quadrado e a 

quantificação desta associação foi mensurada via coeficiente V de 

Cramér. O V de Cramér para tabelas 2x2 varia de zero a um, sendo que 

quanto mais próxima de 1 maior a associação. Foi utilizado também o 

Teste exato de Fisher (pelo fato da amostra ser pequena). 

C- O teste de Cochran Armitage foi utilizado para verificar presença de 

tendência entre número de condições desfavoráveis aos médicos e 

sentença; laudo favorável a paciente, ausência de termo de 

consentimento e prontuário ruim, que apresentou uma variação de zero 

a três.  

O nível de significância menor ou igual a 5% foi adotado para as 

análises. 

http://drcalc.net/correcao.asp
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5. RESULTADOS 

 

  

5. 1 AMOSTRAGEM 

 

Noventa e oito processos foram encontrados no período de janeiro de 

2000 a dezembro de 2008. Foram selecionadas 45 demandas que 

envolviam diretamente médicos e pacientes. Deste total seis foram 

excluídas pelas seguintes razões: em três casos houve omissão de sentença 

final; e outros três eram procedimentos de um mesmo processo  

Desta forma, foram incluídos no estudo trinta e nove processos 

(Apêndice 4: n
o 
01, 02, 06, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 

34, 35, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 67, 71, 72, 77, 80, 83, 88, 

90, 91, 96). 

 A frequência anual dos processos variou de um a oito e aumentou ao 

longo do período estudado, com relevância estatística (p=0,03). Houve um 

aumento mais perceptível do número de processos após 2004 (Figura 4).   

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que a média anual das 

custas médias, totais e número de processos entre 2000 e 2008 foram 

respectivamente de R$38.252,55, R$8.616,13 e 4,3 processos. Os valores 

medianos (R$ 37.950,60, R$ 8.927,80 e 4,0, respectivamente para custas 

médias, totais e número de processos) neste mesmo período permaneceram 

muito próximos à média, indicando ausência de valores muito destoantes. 
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Tabela 2 – Medidas-resumo das custas anuais médias, totais e número de 

processos 

 

 Custas anuais 

médias 

Custas anuais 

totais 
Processos 

Média 8.616,13 38.252,55 4,3 

Desvio Padrão 2.212,04 23.515,82 2,3 

Mínimo 4.917,50 8.927,80 1,0 

1o. Quartil 7.175,14 16.499,22 2,5 

2o. Quartil (Mediana) 8.927,80 37.950,60 4,0 

3o. Quartil 9.451,35 61.854,14 6,5 

Máximo 12.779,38 65.834, 63 8,0 

n 9 9 9 

 

 

A frequência das ações aumentou no período (p=0,03 avaliado por teste 

não-paramétrico). Figura 4.  

 

FIGURA 4 -       Frequência das ações contra médicos que realizaram 

cirurgias plásticas. Dados do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul no período de 01/01/ 2000 a  31/12/2008. 
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As custas totais, apresentadas em reais, também cresceram durante o 

período (p=0,03 avaliado por teste não-paramétrico). Figura 5. 

  

FIGURA 5 -           Custas totais em Reais dos processos contra médicos 

que realizaram cirurgias plásticas. Dados obtidos do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no período de  

01/01/ 2000   a 31/12/2008. 
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O valor médio por ação variou de R$ 4.919,50 a R$ 12.779,40 e 

permaneceu estável ao longo do período estudado (p=0,97 avaliado por 

teste não-paramétrico). Figura 6. 

 

 

. 

 

5. 2 CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS OU PROCESSOS 

  

Dos 39 processos contra médicos em cirurgia plástica: 27 médicos 

sofreram uma única ação enquanto cinco sofreram duas ou mais ações por 

pacientes diferentes.  

 

 

5. 3 CARACTERÍSTICAS DOS MÉDICOS PROCESSADOS 

 

 

FIGURA 6 - Valores médios anuais em Reais das ações contra 

médicos que realizaram cirurgias plásticas. Dados 

obtidos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no 

período de janeiro 2000 a dezembro 2008. 
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Trinta e dois médicos diferentes foram processados (Apêndice 5). 

Destes 16 eram especialistas e 16 não eram especialistas. Quatro 

especialistas sofreram mais de uma ação. 1º médico; (n
o
16, 40, 90, uma 

condenação); 2º médico: (n
o
14, 33, duas condenações); 3º médico: (n

o
45, 

60, 8, três condenações); 4º médico: (n
o
72, 77, duas absolvições) e um não 

especialista sofreu mais de uma ação (n
o
54, 71, duas condenações). 

(Apêndice 6). Vinte e dois médicos foram condenados (12 não eram 

especialista e 10 eram especialista). 

 

 

 

Teste exato de Fisher: p=0,3326 

 

 

5. 4 PERÍCIA MÉDICA 

 

O médico perito foi contratado nos 39 casos e em apenas um, ele não 

emitiu relatório. 

Dos 38 laudos periciais, 20(53%) laudos favoreciam o médico e 18 

(47%) não. O Juiz condenou o réu (médico) em 22(56%) e inocentou-o em 

TABELA 3 - Distribuição dos especialistas por quantidade de processos 

2000-2008. 

Processo 

Especialidade 

Total 
Cirurgião plástico 

Não cirurgião 

plástico 

N % N % N % 

Total 16 100,00% 16 100,00% 32 100,00% 

1 processo 12 75,00% 15 93,75% 27 84,38% 

2 ou mais  

processos 4 25,00% 1 6,25% 5 15,63% 

Teste exato de Fisher: p = 0,3326. 



 

 

Resultados 

 

 

32 

17(44%), (um caso teve o laudo prejudicado pois a paciente foi reoperada 

antes da perícia, inocentando o médico). 

Dos 20 processos com laudo pericial favorável ao médico, o Juiz 

acatou o laudo inocentando-o em 14. Dos 18 laudos favoráveis ao paciente, 

o Juiz condenou o médico em 16.  

Portanto o médico foi inocentado em 16 casos dos 38 com laudo 

pericial, sendo que destes o laudo favorecia o médico em 14 e o 

prejudicava em dois. Por outro lado quando o laudo favoreceu o paciente 

(18 casos) o paciente ganhou a causa em 16. (Figura 7). 

 

 

            
 

 

FIGURA 7 - Correlação entre o laudo pericial favorável ao médico 

(20) e ao paciente (18) e o acatamento desse parecer 

pelo juiz. Em 30% o juiz divergiu do laudo pericial 

favorável ao médico e houve divergência em 10% 

quando o laudo favorecia ao paciente. 

 

 

5. 5 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Laudo Não Acatado 

Laudo Favorável 

Paciente 

 

Laudo Acatado 

Laudo Favorável 

ao Médico 
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O termo de consentimento informado foi assinado pelo paciente 

antes da cirurgia ou entendido pela descrição do resumo do processo pelo 

Juiz de maneira tácita em 18(46%) e ausente em 21(54%) casos dos 39 

processos. (Figura 8). 

 

 

5. 6 QUALIDADE DO PRONTUÁRIO MÉDICO 

 

A condenação estava presente em 22 casos e a absolvição em 17 

casos. O prontuário médico estava bem descritivo em 17 e ruim em 22 dos 

39 processos. O consentimento informado estava presente em 22 e ausente 

em 17. (Figura 8). 

 

 

 

 

 
FIGURA 8 - Correlação da condenação com o prontuário 

médico e consentimento informado. 
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De acordo com a Tabela 3, observou-se associação entre Laudo e 

Sentença (p< 0,0001). Comparando-se as proporções de sentenças 

favoráveis a pacientes, quando o laudo era favorável a pacientes (94,4% - 

IC95%=[83,9 ; 100,0]) e sentenças favoráveis a médicos, quando o laudo 

era favorável ao médico (75,0% - IC95%=[ 56,0;94,0]), não se verificou 

diferença entre essas duas proporções (p=0,1007). 

Pode-se notar também nessa mesma tabela que a situação do 

prontuário determina nesta amostra 100% das sentenças. Assim, se o 

prontuário é ruim, a sentença é de condenação do médico e vice-versa, caso 

o prontuário seja bom. Observa-se também associação entre termo de 

consentimento e sentença (p<0,0001). Se houver termo de consentimento 

informado o médico tende a ser inocentado. Apesar dos números serem 

iguais (nº de condenação/nº prontuários ruins), aqueles que tiveram 

prontuários julgados como ruins foram necessariamente condenados. 

De acordo com o coeficiente V de Cramér, excluindo-se a situação 

do prontuário ( o prontuário determina 100% das sentenças). Tanto o laudo 

como o termo de consentimento encontram-se bastante associados à 

sentença, sendo o coeficiente do termo de consentimento (0,77) levemente 

superior ao do laudo (0,70).  
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 Tabela 4 - Distribuição dos pacientes por laudo, prontuário e termo de 

consentimento 

 

Sentença 

Total Condenado Inocente 

N % N % N % 

Laudo 22 57,9 16 42,1 38 100,0 

Paciente 17 94,4 1 5,6 18 100,0 

Médico 5 25,0 15 75,0 20 100,0 

2
=18,74 (p<0,0001)       

V de Cramér 0,702      

       

Prontuário 22 57,9 16 42,1 38 100,0 

Bom 0 0,0 16 100,0 16 100,0 

Ruim 22 100,0 0 0,0 22 100,0 

2
=38,00 (p<0,0001)       

V de Cramér 1,000      

       

Termo de 

Consentimento 22 56,4 17 43,6 39 100,0 

Não 17 100,0 0 0,0 17 100,0 

Sim 5 22,7 17 77,3 22 100,0 

2
=23,29 (p<0,0001)       

V de Cramér 0,773           
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Foi avaliado o número de condições desfavoráveis ao médico (laudo 

favorável a paciente, ausência de termo de consentimento e prontuário 

ruim) que apresentou uma variação de zero a três. De acordo com a Tabela 

4, observou-se associação entre o número de condições e sentença 

(p<0,0001) e que quanto maior o número de condições desfavoráveis, 

maior a proporção de condenados (p< 0,001).  

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos casos por número de condições desfavoráveis 

ao médico segundo sentença 

Condições 

Desfavoráveis 

Resultado 

Total Condenado Inocente 

N % N % N % 

Total 22 57,9 16 42,1 38 100,0 

0 0 0,0 15 100,0 15 100,0 

1 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

2 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

3 14 100,0 0 0,0 14 100,0 

Teste exato de Fisher = 39,57 

(p< 001)     

Teste Cochran Armitage  para tendência=5,67 (p< 0,0001) 

 

Ao paciente e entretanto, como os prontuários parecem determinar a 

sentença final, excluindo-se esta condição foram avaliadas as condições 

desfavoráveis ao médico com relação ao laudo, favorável e ausência de 

termo de consentimento. De acordo com Tabela 5, observa-se que quanto 
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maior o número de condições desfavoráveis, maior a proporção de 

condenados (p< 0,001).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos casos por número de condições desfavoráveis 

ao médico segundo sentença, excluindo-se a situação do prontuário. 

 

Condições 

Resultado 

Total Condenado Inocente 

N % N % N % 

Total 22 57,9 16 42,1 38 100,0 

0 2 11,8 15 88,2 17 100,0 

1 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

2 14 100,0 0 0,0 14 100,0 

Teste exato de Fisher = 29,30 

(p< 0,0001)     

Teste Cochran Armitage para tendência =5,01(p< 0,0001) 

 

 

5. 7 JUSTIÇA GRATUITA 

 

 A liberação do pagamento de custas por meio da justiça gratuita a 

pedido do interessado (paciente) foi acolhido pelo Juiz em 22(56%) dos 39 

processos.  
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5. 8 TIPOS DE CIRURGIAS 

 

As cirurgias plásticas que mais frequentemente levaram a litígio 

foram a Abdominoplastias (dez), Rinoplastia e lipoaspiração (nove casos 

cada). Já a cirurgia de mama (quando computadas: mastopexia, implante 

mamário e mamaplastia redutora) estavam envolvidas em 13 casos. (Tabela 

6). 

 Em 14 dos casos foram realizadas cirurgias associadas.  

 

 

FIGURA 9 - Em mais de 50% das ações (22 de 39) o Juiz 

concedeu justiça gratuita. 
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5.9 QUEIXA ALEGADA 

 

Queixa sobre a cicatriz e/ou forma foi alegada em 23 processos 

(48,9%).  A segunda queixa mais freqüente referiu-se às complicações pós-

TABELA 7 - Frequência e percentual das operações em cirurgia plástica 

envolvidas nos processos contra médicos do Rio Grande 

do Sul entre 2000 e 2008. 
 

CIRURGIA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Abdominoplastia 10 16,39% 

Rinoplastia 09 14,75% 

Lipoaspiração 09 14,75% 

Face lifting 06 9,84% 

Blefaroplastia 06 9.84% 

Mastopexia 03 4,92% 

Implante mamário 03 4,92% 

Redução mamária 07 11,48% 

Procedimentos ancilares 03 4,92% 

Implante capilar  01 1,64% 

Sequela queimadura 01 1,64% 

Contratura Dupuytren  01 1,64% 

Prótese glútea 01 1,64% 

Orelha 01 1,64% 
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operatórias (que foram: infecção, necrose e seroma) e que ocorreram em 

doze casos (25,5%).  

A insatisfação ou resultado proposto não atingido, foi alegado em 

oito processos (17,1%). Outras quatro queixas perfizeram 8,5% e foram: 

um caso de hipertensão arterial iniciada após correção cirúrgica de 

contratura palmar de Dupuytren, uma queixa com perícia prejudicada 

porque a paciente fez outra operação antes da conclusão do processo, e 

duas queixas foram em cirurgias combinadas onde uma delas não estava no 

acordo pré-operatório. (Tabela 7). 

 

 

TABELA 8-  Frequência das queixas alegadas pelos pacientes  

nas cirurgias plásticas realizadas. 

 

QUEIXA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Cicatriz e Forma 23 48,9% 

Complicação 12 25,5% 

Insatisfação 08 17,1% 

Outros 04 8,5% 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 

A sociedade sofre com o aumento dos litígios contra médicos, 

prejuízos como o tempo de trabalho das duas partes durante as diversas 

sessões e instâncias do próprio sistema judiciário; conforme o artigo 5º 

LXXVIII da Constituição Federal (PINTO et al, 2005). 

Fenômenos econômicos e sociais influem nos custos financeiros já 

que o Juiz sempre considera a intensidade da culpa e do dano gerado, bem 

como o status social/econômico do paciente e do médico (VILA-NOVA 

DA SILVA et al, 2010). Esse fenômeno também ocorreu nos Estados 

Unidos, onde o fato dos cirurgiões disporem de seguro para proteção 

profissional com cobertura monetária alta, foi um dos fatores que propiciou 

a escalada dos valores financeiros (B-LYNCH et al, 1996; MELLO et al, 

2003). Medidas defensivas dos médicos e cirurgiões plásticos contra esse 

fenômeno social por meio do uso de seguros, não parece ser uma solução 

sensata. Este tipo de fenômeno gera transformações negativas da boa 

prática médica como: excesso de exames e documentos no sentido de evitar 

possíveis demandas (MELLO et al, 2005; STUDERT et al, 2005).  

As transformações físicas são importantes pelo impacto que 

produzem e o funcionamento psicológico do paciente (a imagem corporal, 

autoestima e saúde mental) não deve ser afetado negativamente no pós-

operatório de até um mês (BRUNER & JONG, 2001). Mas, deve-se 

ressaltar o aspecto emocional típico do pós-operatório que é frágil e é 

quando o paciente dá muita importância ao aspecto da área operada. Este é 

um momento passageiro do processo que requer o preparo e atenção de 

todos os membros da equipe cirúrgica (BORAH et al,1999). 
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Possivelmente o que ocorreu no cenário estudado tenha sido 

motivado por fatores que vão além da qualificação/certificação 

profissional. Muitos procedimentos estéticos não invasivos (procedimentos 

como: peeling) são praticados atualmente por não cirurgiões plásticos, os 

quais tem melhor qualificação para tal (D’AMICO et al, 2008). 

Possivelmente os cirurgiões plásticos brasileiros persistam realizando 

procedimentos mais invasivos do que o não cirurgião plástico, afinal, os 

resultados mostraram que 79% das cirurgias realizadas (excluindo 

rinoplastias e procedimentos ancilares) podem ser consideradas de grande 

porte. 

Dentre os fatores que motivaram os litígios, obviamente a relação 

médico e paciente estava ruim em todas; possivelmente porque houve a 

deterioração da relação no período pós-operatório, o momento do início das 

ações. A qualidade de relação e do vínculo estabelecido, entre médico e 

paciente, é que irá definir a adesão e o comprometimento do paciente ao 

processo cirúrgico que escolheu realizar (COADY, 1997; CHAHRAOUI et 

al, 2006). Portanto, atenção ao período pós-operatório é crucial para a 

manutenção da boa relação médico/paciente. 

O envolvimento das sociedades de especialistas motivando seus 

integrantes a se aperfeiçoarem em perícias médico judiciais é uma boa 

proposição para que os cirurgiões plásticos que sofrerem ações 

injustamente sejam defendidos com um laudo pericial corretamente 

elaborado por um especialista da área (PATANÉ & PATANÉ, 1996). 

A natureza do vínculo estabelecido entre médico e paciente é que 

determinará o desenrolar dos acontecimentos. O erro médico e a fatalidade 

fazem parte do imperfeito universo humano. Este resultado, embora não 

desejado, pode ser atenuado quando o vínculo médico/paciente é efetivo. 
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Os níveis de satisfação indicam a qualidade desta relação. (MARTELLO & 

BAILEY, 1999). 

Atitudes psicológicas defensivas como a negligência e o abandono 

por parte de um profissional da área da saúde, são condutas pouco éticas. 

Por outro lado, a atitude de vítima do paciente colocado em um sistema 

exageradamente “assistencialista” pode mascarar comportamentos de 

caráter perverso, como estelionato. Essas duas possibilidades são premissas 

fundamentais na prática do Direito (GOUVÊA & SILVA, 2005). 

A atitude afirmativa, solícita e amorosa na assistência imediata à 

vulnerabilidade deste paciente, em todos os momentos exigidos, vem sendo 

adotada em universidades com resultados interessantes. Notou-se uma 

redução do número de pacientes que processam médicos e/ou hospitais 

quando os médicos concordaram em reconhecer falhas e prestar reparação 

(ROHRICH, 2007).  

Quando o Juiz recebe o processo, ele poderá determinar se é 

procedente (conformidade com o Direito, contendo fundamento legal; que 

atende aos requisitos da ação; acolhimento, deferimento), ou não quando é 

improcedente (qualidade do pedido, da reclamação, da denúncia ou do 

recurso falta fundamento na prova dos autos) (HORCAIO, 2006). 

Não ocorreram recursos especiais e extraordinário nos casos 

estudados.  

Trinta e dois médicos que realizaram cirurgias plásticas sofreram 39 

ações (cinco médicos sofreram ações duas ou mais vezes) naquele Estado 

no período de nove anos. Metade deles não era especialista.  

Esta amostragem pode ser considerada pequena, porém o número 

representa a sua totalidade do período 2000 a 2008 no Rio Grande do Sul.   
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Cinco (31%) dos 16 cirurgiões plásticos foram julgados culpados e 

sete (44%) dos 16 não cirurgiões plásticos também foram condenados. Há 

pouca discordância, sobre o grau de qualificação de profissionais que 

executam cirurgia cosmética, e há unanimidade em se exigir grau de 

instrução, treinamento e educação continuada para profissionais que atuam 

na área (ORTON, 2002). As sociedades de especialidades podem executar 

essa tarefa de educação continuada para a comunidade (PATANÉ & 

PATANÉ, 1996). Quase 50% dos pacientes litigantes realizaram cirurgias 

combinadas. Embora essa opção aumente o tempo cirúrgico e aumente o 

risco de complicações, não há correlação entre cirurgias plásticas 

combinadas e maior número de complicações pós-operatórias de acordo 

com a literatura. (YOHO et al, 2005; STEVENS et al, 2009). 

  A distribuição dos processos no período estudado (2000 a 2008), foi 

capaz de mostrar o aumento na frequência com relevância (p=0,0333). Isto 

é condizente com o observado em outras áreas da medicina no mundo. Este 

fenômeno tomou grandes proporções devido às rápidas mudanças de 

atitudes e de valores sociais (MacGREGOR, 1984; MELLO et al, 2003; 

FITOUSSI, 2003).  

O valor médio dos processos foi constante ao longo dos anos 

(divisão dos gastos em cada caso, pelo número de processos por ano). A 

presença de gastos representa uma ameaça aos cirurgiões plásticos 

condenados e inocentados, porque mesmo nos casos em que o médico 

sofreu ação injustamente, ele arcará pessoalmente com as custas das taxas 

legais obrigatórias do curso do processo e com danos pessoais outros não 

mensuráveis (VILA-NOVA DA SILVA et al,2008). Já o valor financeiro 

médio de cada processo é estável oscilando entre R$ 4.917,50 e R$ 9.487,7 

de 2000 a 2008. Apenas um processo (caso 54) em 2004 elevou o custo a 
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R$12.779,4 (o médico, por não ter fornecido recibo, levou o Juiz a 

considerar o preço fornecido pelo autor).  

O laudo do perito judicial, quando a infração deixar vestígios, será 

indispensável ao exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 

supri-lo a confissão do acusado (JESUS, 1996). Atestando que o equívoco 

praticado na conduta do cirurgião foi decisivo no julgamento do juiz, 

apenas três (15%) dos 20 laudos favoráveis ao médico foram incapazes de 

inocentá-lo.  

O acordo entre médico e paciente deve ser transformado num 

contrato, com o nome de termo de consentimento informado (TCI). A 

cirurgia plástica ameniza deformidades físicas e, consequentemente 

psíquicas, sendo que, a falta de esclarecimento prévio é uma das razões da 

insatisfação. A ausência do TCI apresentado ao paciente antes da realização 

de cirurgias plásticas ocorreu em 21 dos 39 processos (53,8%), todos os 

médicos condenados não tinham o TCI do paciente. O TCI é considerado 

parte integrante do prontuário médico em vários países, nem sempre ele, 

significa que o paciente compreendeu o seu conteúdo. Por essa razão a 

atenção do cirurgião e o diálogo com o paciente devem estar sempre 

presentes na medida exigida. Em muitas ações o paciente afirma que não 

recebeu assistência e informação pelo médico logo após a operação. 

(MAVROFOROU et al, 2004). 

 A alta frequência desta “falha” de conduta acusa a possibilidade de 

uma qualidade precária na comunicação entre os médicos e os pacientes 

litigantes. Pode-se supor a existência de desinformação do paciente quanto 

ao tratamento que lhe era proposto e até a não percepção de falsas 

expectativas de resultado. 
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Três dos casos (5%) eram de procedimentos ancilares e compuseram 

a amostra estudada. Uma equipe de assistentes treinados é fundamental 

para prevenir incidentes bem como a normatização sistemática das rotinas 

do consultório e dos tratamentos oferecidos pelo médico e medições do 

grau de satisfação dos pacientes atendidos ao longo de curtos períodos de 

tempo (ANDERSON, 2000), típicos dos processos ancilares.  Essas são 

condutas melhores do que a simples prática da medicina defensiva, porque 

podem prevenir ações que sempre oneram o médico. 

 

 

6.1 OS LITÍGIOS CONTRA MÉDICOS 

 

O médico não é o único a figurar como réu nas ações propostas por 

pacientes insatisfeitos; os hospitais, operadoras de saúde, clínicas, 

laboratórios e o Poder Público podem ser chamados a responder ações 

indenizatórias decorrentes dos alegados erros médicos (CREMESP, 2008).  

 O comportamento e o perfil profissional do médico mais processado 

são identificáveis por falta de diálogo e ausência de TCI (ADAMSON et al, 

1997). Seu conhecimento é útil e necessário quando se pensa em fazer 

alguma análise pormenorizada com objetivo de descrever para depois 

propor intervenções no problema. 

Todos os cirurgiões plásticos convivem com a possibilidade de 

serem processados (PATANÉ & PATANÉ, 1996). Portanto, o médico deve 

ter algum grau de conhecimento de leis. 

A cirurgia plástica não precisa se amedrontar diante da “epidemia” 

de ações porque ela pode e deve estudar os fatos de forma analítica. Pode-

se continuar planejando e executando boas estratégias preventivas e 
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modificar esse panorama geral. A participação ativa de colegiados e 

sociedades de especialistas e a boa compreensão da linguagem jurídica e do 

funcionamento do sistema judicial pelos cirurgiões plásticos são 

fundamentais para que se atinja o sucesso nessa missão (MAVROFOROU 

et al, 2004). 

 Para o início de um trabalho preventivo sobre algo desta natureza é 

necessário que se tenha um diagnóstico quantitativo deste panorama. Este 

estudo foi capaz de provar o aumento do número de processos contra 

cirurgia plástica ao longo da última década, desde 2000 a 2008. Tanto 

médicos quanto pacientes, planos de saúde e instituições hospitalares são 

prejudicados pelo crescimento de litígios. Todas as esferas do sistema de 

saúde estão envolvidas neste fenômeno social. 

 

 

6.2 O SISTEMA JURÍDICO E O MÉDICO 

 

 Para se responsabilizar civil ou penalmente é necessário que o 

médico conheça as leis e suas exigências legais (ULDELSMANN, 2002). 

Por isso discorreu-se sobre a fundamentação do sistema jurídico 

diretamente ligado ao resultado produzido nos casos do presente estudo. 

Neste estudo todos os 39 casos eram da esfera civil. 

 

 

6.3 O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 
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 Este estatuto não é apenas a codificação da ética, mas um 

compromisso dos médicos em favor da sociedade e do ser humano, que 

assume uma dívida no interesse superior da comunidade (FRANÇA, 2000). 

 Este Código contém as normas que devem ser seguidas pelos 

médicos no exercício de sua profissão, bem como quaisquer outras 

atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da 

medicina. Mesmo as organizações de prestação de serviços médicos estão 

sujeitas às normas deste Código.   

 

 

6.4 A CONSTITUÍÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição é definida como: 1) lei fundamental da organização 

política de uma nação soberana que determina a sua forma de governo. Ela 

institui os poderes públicos, regula as suas funções e estabelece os direitos 

e deveres essenciais do cidadão. 2) ato de estabelecer alguma coisa, em 

favor de alguém (HORCAIO, 2006). 

Desde 1988 impera a Constituição Federal. Ela regula modernizando 

e proporcionando o equilíbrio nos diversos setores conferindo o Poder da 

Nação (PINTO et al, 2005). 

As pessoas que vivem sob esta Constituição têm assegurados seus 

direitos fundamentais. No artigo 5º do Título II, Capítulo I da CF 2005, 

termos de I a XX, apresentam aspectos relevantes para o estudo dos litígios 

entre médico e paciente. O termo III afirma que ninguém pode ser 

submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Existem 

situações cotidianas na medicina em que isso pode acontecer; quando a 

relação médico paciente fica desgastada e o paciente devido a sua 
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fragilidade pode sentir-se em tratamento desumano. Essa foi uma alegação 

presente em todos os casos aqui estudados.  

No caso de uma cirurgia em paciente que trabalhe valendo-se de sua 

imagem (por exemplo: modelos, artistas, pessoas do ramo de comunicação 

social), os termos V e X do art. 5º são de notada relevância. Eles afirmam 

serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. Pacientes com esse perfil, obviamente nos 

casos de complicação com lesão permanente, podem requerer indenização 

por danos moral, como ocorrem nos casos deste estudo. 

O termo XIII do art. 5º afirma que o profissional deve estar 

qualificado ao que se dispõe a fazer. Portanto a qualificação do profissional 

médico processado foi objeto de investigação deste estudo. 

O termo XIV do art. 5º assegura o sigilo profissional em relação ao 

paciente. Não se observou nenhum caso de publicidade indevida usando 

imagem do paciente ou quebra do sigilo. 

No Capitulo VII, art. 37, § 6º da CF 2005 mostra o “direito de 

regresso” dos Hospitais que, se acionados por erro médico, terão 

responsabilidade objetiva. O Hospital deverá pagar indenização 

independente de sua própria culpa; assim, o Hospital que se sentir lesado 

pelo médico culpado, poderá mover ação contra o mesmo para ser 

ressarcido de seu prejuízo. Neste estudo não se observou essa ocorrência. 

Titulo VIII, Capitulo II, da ordem social da saúde; art. 196 e 199 

afirmam que tanto o Estado quanto a iniciativa privada têm direitos e 

deveres com a população de promover a saúde. Pacientes de ambos os 

sistemas moveram ação contra médicos (PINTO et al, 2005).  
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6.5 O CÓDIGO CIVIL E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

MÉDICOS 

 

Em 11 de janeiro de 2003, com a entrada em vigor no país do novo 

Código Civil (CC), o regime geral da responsabilidade civil não se alterou, 

mantendo-se a necessidade de comprovação da culpa do agressor, inclusive 

quando decorrente de erro médico, como se verifica no disposto dos 

artigos: 186, 187, 188, 927, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951.  

A responsabilidade objetiva foi limitada às atividades que implicam, 

por sua natureza, risco para os direitos de outros (artigo 927, § 1º do CC). 

Essa responsabilidade recai sobre a instituição hospitalar e basta a 

existência de um dano e da prova da ligação do mesmo, gerando nexo 

causal, para que surja o dever de indenizar. Cabe ao réu provar a existência 

do dano somado ao nexo causal gerando a comprovação da 

responsabilidade objetiva. 

O artigo 186 CC fala sobre o médico que cometeu omissão 

voluntária.  Por exemplo: uma paciente deste estudo moveu ação de danos 

morais por este motivo contra o médico que suspendeu sua cirurgia 

algumas horas antes do momento agendado, por compreender que a 

paciente era portadora de transtorno do humor depressivo e poderia 

apresentar problemas posteriores. Este profissional foi inocentado, porém 

este caso poderia ser evitado por uma melhor abordagem psicológica na 

história inicial da paciente. 

Negligência é a palavra que designa a falta de atenção ou cuidado, 

inobservância de deveres e obrigações (HORCAIO, 2006). Neste contexto: 

uma paciente submetida a uma lipoaspiração (caso 30), associada á 
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abdominoplastia, recebeu alta hospitalar no mesmo dia. A paciente 

desenvolveu seroma no pós operatório. Posteriormente foi submetida a 

abdominoplastia com o mesmo médico, mas dessa vez o profissional  

manteve a internação por dois dias e não desenvolveu seroma. A paciente, 

após a segunda intervenção, moveu ação contra o seu médico. E o Juiz 

entendeu que a alta no mesmo dia da operação foi precoce e considerou 

uma negligência na primeira cirurgia, condenando o réu. O caso dois deste 

estudo, se refere a um peeling químico em que a médica, ao invés de 

executar o procedimento, delegou à esteticista. A paciente, que tinha 

dúvidas sobre a evolução de sua terapia após muita reclamação e 

insistência, conseguiu conversar pessoalmente com a profissional. O juiz 

classificou o caso como negligência médica e condenou a ré.  

Imprudência é um ato impensado e irresponsável (HORCAIO, 2006). 

Neste estudo, uma paciente foi submetida à rinosseptoplastia (caso nº 53), 

com um cirurgião plástico e um otorrinolaringologista no mesmo tempo 

cirúrgico. O otorrinolaringologista, após operar o septo, retirou-se da sala 

operatória, mas surgiu uma hemorragia de difícil correção que foi coibida 

pelo cirurgião plástico com um tamponamento intranasal, o qual gerou 

comprometimento do resultado estético final. Como o 

otorrinolaringologista foi indicado pelo cirurgião e após sua saída não foi 

encontrado, o caso foi considerado como imprudência e o cirurgião plástico 

foi condenado pelo ato imprudente de permitir a saída do 

otorrinolaringologista antes do término da operação causando dano ao 

paciente que contratou apenas o cirurgião plástico.  

A obrigação de indenizar é um princípio ético (Capítulo III da 

responsabilidade profissional no seu artigo 1º), bem como nos artigos 186, 
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187, 927, do CC. Nestes casos, de acordo com o princípio da boa 

convivência e justiça, paga-se pelo que fez de errado. 

É necessário também que haja um nexo causal do resultado alegado e 

do ocorrido. Os 22 casos apresentaram condenações médicas por danos 

materiais, morais e ou estéticos obrigaram os réus a indenizar os 

reclamantes.   

 

 

6.6 AS ESPÉCIES DE INDENIZAÇÃO 

 

O dano nada mais é do que a lesão a um bem protegido 

juridicamente como: a saúde, a vida, a integridade física, moral e estética. 

De acordo com a legislação, o dano pode ser moral, material e/ou estético, 

ensejando cada qual indenizações específicas (CREMESP, 2008).  

Indenização por dano material: o artigo 402 do CC trata do dano 

material, compostos pelos chamados danos emergentes (efetiva perda de 

patrimônio) e pelos lucros cessantes (o que a vítima deixou de ganhar em 

função do evento danoso). Porém, há uma ressalva no novo Código Civil 

(art. 944, § único e art. 945, do CC). O gasto envolvendo a cirurgia também 

é considerado dano material, toda amostra contempla este tipo de dano. 

 

 

6.7 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 Indenização por dano moral: não se questiona o seu reconhecimento, 

já que está expresso na CF (art. 5º, incisos V e X), no CDC (art. 6º, V) e no 

novo CC (art. 186). 
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Indenização por dano estético: assim como a indenização por dano 

moral, a reparação do dano estético tem finalidade compensatória. A 

cumulação do dano moral e estético é admitida pela Justiça. (Art. 5º, V) 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC): Agora começa a verdadeira 

vida da Lei. Ela se encarregará de mostrar os seus acertos e suas 

imperfeições. A jurisprudência exercerá o papel de acrisolar textos, em 

confronto com a realidade social. A doutrina cumprirá o ofício de 

esclarecer e apurar conceitos e preceitos (GRINOVER et al. 2004). 

GRINOVER et al. (2004) afirmam que com a promulgação do CDC 

(Lei nº. 8.078/90), vigente desde 11 de março de 1991, as relações de 

consumo passaram a ser regidas pelo sistema da responsabilidade objetiva, 

consultável nesta tese. 

 Os médicos e os demais profissionais liberais são exceção à regra da 

responsabilidade objetiva. No CDC a categoria dos profissionais liberais 

manteve-se em “responsabilidade subjetiva”, como se pode observar do 

artigo 14, § 4º, do CDC. 

A natureza da atividade médica é, em regra, de meio, e não de 

resultado, não se justifica a imposição da responsabilidade objetiva 

(independentemente da apuração de culpa). Os profissionais liberais 

continuam a responder perante seus clientes apenas quando demonstrada 

sua culpa (negligência, imprudência ou imperícia) GRINOVER et al., 

2004. 

O CDC prevê, em seu artigo 6º, inciso VIII, como direito básico do 

consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos; inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério 

do juiz, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência (GRINOVER et a,, 2004).  
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No caso 35 desta amostra, a paciente moveu ação contra o médico 

que realizou a retirada de três lipomas no abdome em regime ambulatorial. 

Ela alegou que a cirurgia tinha sido uma abdominoplastia, e gerou um 

resultado insatisfatório com cicatrizes. O juiz considerou a paciente 

hipossuficiente por ter reconhecido o fato de ser incapaz de compreender a 

diferença entre “Retirada de Lipoma” em abdome e “abdominoplastia não 

estética” e coube ao médico provar que era inocente da acusação e explicar 

a diferença entre as duas operações.  O médico foi, ao final, inocentado. 

Nenhum médico desta amostra foi processado com alegação de lesão 

corporal. 

 

 

6.7 A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO 

 

O problema mais grave do Judiciário brasileiro é a morosidade. Uma 

ação judicial demanda muito tempo e recursos para ser concluída. 

Esse fator gera uma descrença no sistema Judiciário brasileiro, 

conforme apurado em estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 

realizado em 2000 e 2003. (LESSA & NETO, 2007) 

 Como tentativa de tornar o sistema mais célere criou-se a Lei 

nº11.419, de 19.12.2006 que entrou em vigor em 21/12/2006 (NEGRÃO & 

GOUVÊA, 2007). Esta lei determina diretrizes de informatização do 

sistema judiciário, o que será de grande valia para estudos similares.  

 

 

6.8 A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 
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Vale destacar que a lei é um passo importante para modernizar o 

Poder Judiciário Brasileiro e torná-lo mais rápido e eficiente, em 

obediência ao preceito constitucional de que é assegurado a todos a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação (art. 5º LXXVIII da CF). 

A lei convalida experiências realizadas por alguns tribunais, como os 

Juizados Especiais Federais da região Sul, que já adotam a intimação por 

meio de acesso a um portal eletrônico, tornado o trâmite processual mais 

rápido e eficiente, o que fez o tempo médio entre a distribuição da ação e a 

prolação da sentença diminuir de 765 dias para menos de 50 dias nesses 

Juizados Especiais. Todavia, a falta de recursos e as dificuldades técnicas 

de algumas regiões do país tendem a fazer com que o processo eletrônico 

demore a ocorrer ou se dê sem padronização dos sistemas pelos diversos 

tribunais brasileiros, o que poderia comprometer a efetividade da Lei. 

(LESSA & NETO, 2007).  

 

6.9 OS DADOS SOBRE O PRONTUÁRIO 

  

 Um protocolo de prontuário médico padronizado pelo CFM junto 

com a SBCP foi estruturado em 2010. Nele foram definidos todos os itens 

que devem constar no documento. (CFM, 2010). 

 Entretanto este estudo analisou o período de tempo no qual tanto a 

informatização de prontuários quanto a cobrança e normatização do 

conteúdo obrigatório eram debatidos e ainda não estavam constituídos.  
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6.10 OS DADOS SOBRE O TERMO DE CONSENTIMENTO 

INFORMADO 

 

Anotou-se a presença ou ausência do TCI nas ações, essa informação 

estava em todos os inteiros teores. Mesmo de maneira tácita comentada 

pelo Juiz. 

 O TCI pré-impresso é considerado item de pré-operatório por 

PATANÉ & PATANÉ (1996) e sua ausência tem sido considerada por 

representantes do judiciário como negligência médica (FERRAZ, 2006). A 

qualidade do termo de consentimento deve ser buscada. Recomenda-se: 

revisão do texto por um advogado e um autor que fale a linguagem clara 

(PATANÉ & PATANÉ, 1996). Ainda que as explicações constem no 

prontuário, é dever do médico garantir que o paciente tenha sido informado 

e tenha compreendido todos os aspectos prós e contras - limitações da 

operação (GORNEY & MARTELLO, 1999). 

  Uma paciente apresentou quelóide (caso 41) abdominal no pós-

operatório. A grande complexidade etiológica do quelóide (HOCHMAN, 

2008) demonstra que a ocorrência desta complicação independe da ação do 

médico. Apesar de não ser culpa do médico, a sentença foi desfavorável 

por falta de informação ao paciente (o Juiz fundamentou a sentença com 

essas palavras).  

Se o médico não obteve o consentimento informado por escrito ou 

verbal, o risco de problemas legais por uma complicação ou resultado 

adverso será grande, mesmo se o problema não for causado por 

negligência. No consentimento informado alguns elementos são 

fundamentais como: o diagnóstico ou a suspeita da lesão ou deformidade, a 

natureza e o propósito do tratamento com seus benefícios; os riscos; 
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possíveis complicações e efeitos colaterais; a probabilidade de sucesso nas 

condições individuais do paciente; tratamento alternativos e finalmente as 

possíveis consequências, se as advertências medicas não forem seguidas. 

GORNEY & MARTELLO, 1999. 

  Em pacientes de cirurgia plástica com transtornos psiquiátricos 

relacionados à aparência, a insatisfação pode concentrar-se 

simultaneamente em diversas partes do corpo. (EDDY et al, 2008; PAVAN 

et al., 2008; VINEIS, 2004). Aspectos neurocognitivos gerados por uma 

grande insatisfação, podem estar presentes em pacientes que querem 

modificar várias partes de seu corpo (GLASER et al, 2005; CRERAND et 

al, 2006; ZUCKERMAN et al, 2008). Resultados cirúrgicos tecnicamente 

adequados, poderão ser considerados ruins, cuja causa era psiquiátrica. 

Estes fatores podem culminar em demandas jurídicas, desgastantes, para o 

paciente e cirurgião (FLAGEUL et al, 2003; JACUBIETZ et al, 2007; 

TIGNOL et al, 2007; ENDE et al, 2008, MALICK et a., 2008; VILA 

NOVA da SILVA 2008). Pacientes com múltiplas queixas são candidatos a 

cirurgia combinadas, neste estudo dos 39 casos, 14 (36%) eram cirurgias 

combinadas. 

A maioria das cirurgias era estética (91%). As cirurgias estéticas têm 

aspectos marcadamente subjetivos (DUNOFSKY, 1997; CHING et al, 

2003). Cirurgião e paciente avaliam os resultados de forma muito diferente.  

Se para o paciente a aparência (o resultado da cirurgia) é avaliado por uma 

experiência interna de satisfação, sendo os grandes efeitos circunscritos a 

condições específicas da história de vida de cada um (RANKIN et al, 1998; 

CASH & FLEMING, 2002; BOLTON et al, 2003; CHAUOUT et al, 

2000), para o cirurgião plástico o bom resultado é amenizar traços 

rejeitados, e melhorar a qualidade de vida do paciente (CHAHRAOUI et al, 
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2006; FERRARO et al, 2005). No pré-operatório, o diálogo pode sucumbir 

devido a essa divergência de pensamentos.  

 Torna-se, portanto, necessária e indispensável à seleção criteriosa 

dos pacientes que desejam submeter-se à cirurgia plástica (HONIGMAN et 

al, 2004), que deve ocorrer por meio do cirurgião atento às possíveis 

expectativas irreais. 

Na prática clínica, esta avaliação pode ser realizada observando o 

nível de exigência psíquica do paciente. A expectativa de melhora física 

deve basear-se no estado físico inicial, e não a um padrão ideal de beleza, 

ou de vida futura (FERREIRA, 1995), como nos casos onde paciente refere 

parte do corpo de outra pessoa (atores), como expectativa de resultado.  

Neste estudo as três cirurgias mais envolvidas em processos foram: 

abdominoplastia, rinoplastia e lipoaspiração. Transtornos da alimentação e 

o dismorfismo corporal são muito prevalentes nestas três modalidades 

(GROSSBART & SARWER, 2003; SARWER & CRERAND, 2004).  O 

Juiz poderia desconsiderar a validade de um TCI lido e assinado por 

paciente com esse tipo de transtorno.  

Sempre que dúvidas sobre a saúde psicológica do paciente forem 

percebidas o cirurgião deve solicitar uma interconsulta de avaliação de 

saúde mental (BELLINO et al, 2006). 

 

 

6.13 OS TIPOS DE PROCEDIMENTOS 

 A amostra deste estudo era composta de 60 cirurgias plásticas. Este 

número poderia ser considerado pequeno, porém é a totalidade de 

processos do período estudado. 
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 A mamaplastia segundo GORNEY (1999) corresponde a 40% das 

cirurgias envolvidas quando considera mastopexia, colocação de prótese e 

mamaplastia redutora. Nesta casuística, levando em conta esses parâmetros, 

também foi a maior incidência; 13 casos que perfizeram 21,32%.  

Rinoplastia e a abdominoplastia foram as mais envolvidas da 

sequência. A abdominoplastia é uma cirurgia feita, praticamente, por todo 

cirurgião plástico (ALDERMAN et al, 2009). Também é a segunda mais 

executada nos Estados Unidos e no Brasil é a terceira.  

A rinoplastia também é uma cirurgia sujeita a complicações, e a mais 

escolhida por adolescente como cirurgia da moda (AMODEO, 2007). 

A terceira cirurgia com maior incidência de processos foi a 

lipoaspiração. Esta é a cirurgia mais comum da cirurgia plástica. Nesta 

casuística há um caso de lipoaspiração em excesso (caso 21), que gerou 

sequela permanente.  

Outro aspecto sobre o resultado de lipoaspirações é a retração da pele 

sobre a área tratada, que não se faz de modo previsível e que ainda se 

investiga sobre essa evolução (GORNEY,1999). 

Uma boa relação e diálogo entre o médico e o paciente no pós-

operatório pode acalmar o paciente quanto a sua evolução. Mas 

dificilmente isso ocorrerá se o paciente fosse portador de expectativas 

irreais ou de doença psíquica como Transtorno Dismórfico Corporal. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

1. O valor médio das custas processuais foi constante; variando de 

R$4.917,50 e 12.779,40. 

 

2.  Os fatores que influíram nas custas e no desfecho de demandas judiciais 

médico/paciente em cirurgia plástica foram: cirurgias estéticas, presença de 

termo de consentimento informado, rigor descritivo do prontuário, laudo 

pericial e a frequência anual dos processos.  
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