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O contrato médico e as obrigações de meio e resultado

Marta Rodrigues Maffeis*

Sumário: 1. Introdução. – 2. A relação médico-paciente como contrato sui generis. – 3. 
Obrigações de meio e resultado. – 4. Obrigações de meio e resultado nas obrigações 
médicas. – 5. As obrigações de meio e resultado e o ônus da prova. – 6. A jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. – 7. Conclusões.

1. Introdução

O ordenamento jurídico tomou a vida como objeto do Direito, trazendo-a 
para o bojo dos direitos fundamentais. O art. 5º da Constituição Federal con-
templa a vida humana como direito fundamental, logo após garantir a todas 
as pessoas o direito de igualdade. A vida vem ali contemplada em seu amplo 
aspecto, considerando seus elementos materiais – vida em sentido físico e psí-
quico – bem como elementos imateriais – vida em sentido espiritual. Trata-se, 
portanto, de uma concepção de vida que abrange tanto a vida em si mesma, 
como direito à existência, como direito à integridade físico-corporal1. 

A vida é, por assim dizer, o bem jurídico supremo de toda pessoa humana, 
do qual decorrem todos os demais bens jurídicos, tais como liberdade, igual-
dade, intimidade, vida privada, propriedade e tantos outros. Sua proteção 
é garantida em todos os âmbitos do sistema jurídico, desde a tipificação de 
crimes contra a vida e a integridade física, até atos que coloquem em risco a 
saúde e a segurança da pessoa em atos administrativos2 e negócios jurídicos 
do consumidor. 

Nesse trabalho importa analisar a vida, em seu aspecto da saúde, como 
objeto de contrato jurídico. 

*A autora é Professora Associada junto ao Departamento de Direito Privado e Processo 
Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e Juíza de Direito do Estado de São 
Paulo.

1 J.A. Silva, Comentário Contextual à Constituição, São Paulo 2010, p. 68.
2 Lei nº. 8789/95.
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2. A relação médico-paciente como contrato sui generis

A doutrina costuma abordar a relação médico-paciente como uma relação 
contratual. Ressalvado o caso de atendimento médico em situação de urgên-
cia ou emergência fora do âmbito de contrato, a grande maioria das relações 
jurídicas médico-paciente ocorre numa relação contratual3.

Dentre as formas contrato previstas, a doutrina se inclina a contemplar a 
relação médico-paciente como contrato de prestação de serviço. Isso decorre 
do fato de o médico assumir com o paciente a execução da intervenção de 
forma diligente, cuidadosa e com base nas regras técnicas e científicas aceitas 
pela Medicina no momento de sua execução. Não responde o profissional pelo 
resultado final de sua atuação, o qual depende de diversas circunstâncias que 
não podem ser controladas pelo médico4. 

Entretanto, em relação a determinadas intervenções, tais como fabricação 
e colocação de próteses ortopédicas, colocação de marca-passo, exames labo-
ratoriais, são consideradas contrato de obra, já que o profissional se obriga a 
alcançar o resultado. 

Essa abordagem decorre do Direito Romano, que considerava a relação 
médico-paciente como contrato de locatio conductio. 

Em Roma, a prática da Medicina podia ocorrer pela atuação de escravos, 
libertos ou homens livres. Independentemente da condição social daquele que 
exercia a arte médica, a doutrina sustenta que o contrato que se forma entre 
ele e o paciente é um contrato de locatio conductio5. 

Várias passagens das fontes apontam para a formação desse tipo de contrato 
quando o médico é escravo ou liberto, pois não há dúvida quanto ao fato de 
sua energia de trabalho poder ser objeto de contrato, cuja contraprestação é 
o pagamento da merces6. 

No entanto, quando a Medicina era exercida por um homem livre, surge 
certo debate entre os doutrinadores, havendo aqueles que não reconhecem a 
possibilidade de formação de um contrato de locatio conductio, pois o homem 
livre não poderia dispor de sua fonte de energia mediante pagamento. Surgiria 
aqui um contrato de mandato, acentuando-se sua gratuidade. 

A inestimabilidade dos serviços médicos é retratada por Sêneca em várias 
passagens literárias, que constituem fontes importantes ao lado das fontes 
jurídicas.

3 R.R. Aguiar, Responsabilidade Civil na Cirurgia Estética, in RT, p. 53; S.F. Teixeira, A 
responsabilidade civil do médico, in Direito e Medicina, Belo Horizonte 2000, p. 188.

4 T. Ancona Lopez, Das várias espécies de contratos. Da locação de coisas; do empréstimo; 
da prestação de serviços; da empreitada; do depósito, in A.J. Azevedo, (org.), Comentários ao 
Código Civil, 7, São Paulo 2003, p. 202; O. Gomes, Obrigações, ed. Rio de Janeiro 2008, p. 24.

5 K.H. Below, Der Arzt im römischen Recht, München 1953, p. 56; A. Bernard, La 
remuneration des professions liberals en droit roman classique. Paris 1935, pp. 72-74.

6 Jul. 1 ex Minicio, D. 38, 1, 27; Jul. 65 dig., D. 38, 1, 25, 2.
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Nesse sentido7: 

Seneca, De benef., 6, 15, 1: Adversus hoc respondetur, quaedam pluris esse, quam 
emuntur. Emis a medico rem inaestimabilem, vitam ac valentudinem bonam: a 
bonarum artium praeceptore studia liberalia, et animi cultum. Itaque his non rei 
pretium, sed operae solvitur, quod a rebus suis avocati nobis vacante; mercedem 
non meriti, sed occupationis suae ferunt8. 

Observa-se, aqui, a importância atribuída aos bens vida e saúde, já con-
siderados bens inestimáveis e não condizentes com o pagamento de remu- 
neração. 

Mas essa posição não é pacífica, e há doutrinadores que argumentam que 
os serviços em geral, inclusive aqueles médicos, podem ser objeto tanto de 
locação como de mandato, dependendo apenas do fato de ser prestado de 
forma remunerada ou gratuita.

O seguinte fragmento de Gaio corrobora essa possibilidade9.

Gai. 3, 162: In summa sciendum est, quotiens aliquid grátis ‘faciendum’ dederit, 
quo nomine si mercedem statuissem, locatio et conductio contraheretur, mandati 
esse actionem; veluti si fulloni polienda curandave vestimenta ‘dederim’ aut sar-
cinatori sarcienda10.
 
Veja-se: Ulp. 18 ad ed., D. 9, 2, 7, 8: Proculus ait, si medicus servum impe-

rite secuerit, vel ex locato vele x lege Aquilia competere actionem11. 
Ao mencionar que a intervenção médica podia ser objeto de ação de loca-

ção, Próculo e Ulpiano aceitaram a possibilidade da formação de um contrato 
de locatio conductio entre as partes12.

7 Outras passagens que podem ser citadas: Seneca, De benef., 6, 16, 1; De benef., 6, 17, 2; 
Nat. Quaest., 2, 38, 4. Os fragmentos em latim foram retirados da obra Oevres completes de 
Sénèque – le phiposophe, 4, trad. A. de Grandsagne et al., Paris 1836, pp. 380-384. 

8 Tradução livre: A isso respondemos que há coisas que valem mais do que se paga. Você 
compra do médico uma coisa inapreciável, a vida e a boa saúde; do professo, que lhe ensina as 
belas letras, você compra os conhecimentos liberais que ornam o seu espírito. Portanto, não é 
o valor da coisa, mas seus serviços que se paga, porque eles nos são úteis e, ao abandonar seus 
afazeres, eles se consagram a nós: eles não recebem

9 P. Krüger-G. Studemund, Gai Institutiones. Berloni 1884, p. 139. Tradução livre: Ainda 
nesse sentido, há várias fontes jurídicas que demonstram que os médicos recebiam um paga-
mento em contraposição à prestação de seu serviço, chamado mercês, pagamento esse que se 
dava no bojo de um contrato de locatio conductio

10 Gai. 6 ad ed., D. 9, 3, 7 pr.; Ulp. 31 ad ed., D. 17, 2, 52, 4; Pomp. 13 ad Sab. D. 17, 2, 60, 
1; Ulp. 31 ad ed., D. 17, 2, 61; Ulp. 31 ad ed., D. 13, 7, 8 pr.

11 T. Mommsen-P. Krüger, Corpus Iuris Civilis I. Institutionis – Digesta. Berlin 1954. 
Tradução livre: Próculo disse que se um médico tiver operado um escravo com imperícia, 
compete a ação de locação ou a da lex Aquilia.

12 K. Heldrich, Der Arzt im römischen Recht, in JJ, LXXXVIII (1940), p. 150.
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Há quem sustente que o médico citado no fragmento, deveria ser escravo 
ou liberto13, posição essa que não se mostra absoluta, uma vez que o texto nada 
menciona sobre a condição social do médico14. 

Dessa forma, a doutrina romanista, em sua maioria, aceita a formação da 
relação médico-paciente por meio do contrato de locatio conductio15. 

O que o Direito Romano não conheceu, foi a tripartição dos tipos de locatio 
conductio, já que esse contrato era tratado em sua unidade16. Entretanto, reco-
nheciam-se diferentes figuras jurídicas, conforme a variedade de comportamen-
tos do devedor, o que dava ensejo à locatio conductio rei, operarum e operis17.

Tirando de lado a locatio conductio rei, em que o médico era um escravo, 
o qual poderia dar-se ele mesmo como objeto de locação18, a polêmica maior 
gira em torno das outras duas espécies de locatio conductio. 

Seja qual for o status do médico, considerando o tipo de atividade a ser 
desenvolvida, surgirá uma locatio conductio operis, quando for importante a 
obtenção de seu resultado, enquanto na locatio conductio operarum, o médi-
co responde apenas pela correta execução da atividade, abstraindo-se de seu 
resultado19. 

Esse contexto do Direito Romano foi retomado pela doutrina moderna 
que acabou por considerar, em sua grande maioria, que o contrato que se 
forma entre médico e paciente é um contrato de prestação de serviço, sob o 
fundamento de que o médico se obriga apenas a executar sua atividade com 
diligência, independentemente de alcançar seu resultado20.

Apenas em certas hipóteses se caracterizaria um contrato de obra, quando 
o resultado final da atividade fosse relevante e passasse a fazer parte do pró-
prio objeto do contrato, como por exemplo as investigações laboratoriais, as 
receitas para fabricação de óculos, dentre outras. 

Esse aspecto da obrigação de meio ou resultado será aprofundado no pró-
ximo item, importando, nesse momento, debruçar sobre o contrato que se 
forma na relação médico-paciente. 

13 A. Bernard, La rémunération des professions liberals en droit roman classique, op. cit., 
pp. 72-74; K.H. Below, Der Arzt im Römischen Recht, op. cit., p. 87.

14 K. Visky, Geistige Arbeit und die ‘artes liberales’ in den Quellen des römischen Rechts, 
Budapest 1977.

15 M. Kaser, Das römische Privatrecht I. Das altrömische, das vorklassische und klassische 
Recht², München 1971, p. 577; A. Bernard, La rémunération des professions liberals en droit 
roman classique, op. cit., p. 79; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, Napoli 1984, 
p. 351.

16 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, op. cit., p. 346; A. Guarino, Diritto 
privato romano¹², Napoli 2001, p. 903, nt. 79.1.3.

17 M. Kaser, Das römische Privatrecht, op. cit., pp. 562-563.
18 K.H. Below, Der Arzt im Römischen Recht, op. cit., p. 56; A. Bernard, La rémunération 

des professions liberals en droit roman classique, op. cit., pp. 72-73.
19 Ibidem.
20 F.C. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado XLVII. Parte Especial. Direito 

das Obrigações. Contrato e Locação de Serviços. Contrato de Trabalho, Rio de Janeiro 1964, 
p. 11; T. Ancona Lopez, Das várias espécies de contratos, op. cit., p. 202.
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Conquanto a tentativa de caracterizar esse contrato como prestação de 
serviço ou empreitada tenha sido aceita de modo geral pela doutrina, é certo 
que as regras desses tipos contratuais não se mostram adequadas para a rela-
ção médico-paciente21. 

Melhor seria considerar esse contrato como contrato inominado ou sui ge-
neris22 em nosso ordenamento jurídico, já que este não contempla nenhuma 
figura específica de contrato médico ou de tratamento médico, como a legis-
lação alemã, por exemplo. 

Pode-se citar como característica específica do contrato médico, o fato da 
relação médico-paciente estar fundamentada na confiança entre as partes, de 
modo que médico e paciente não devem ser considerados apenas como partes 
de um contrato civil convencional. Considera-se mais o aspecto ético entre as 
pessoas, no qual se preza a execução da intervenção em benefício do cuidado 
da saúde do paciente. Mesmo no caso do médico não ser muito conhecido do 
paciente, ainda assim o aspecto da confiança está presente, justamente pelo 
fato de o paciente confiar ao profissional cuidados em relação à sua vida e 
saúde23. 

Outra característica do contrato médico é que as partes nesse contrato são, 
de um lado, aquele que presta a intervenção médica, que pode ser o médico 
pessoa física, seja atuando como profissional liberal ou funcionário de algum 
estabelecimento médico, ou pessoas jurídicas como clínicas e hospitais e, de 
outro lado, o paciente. De outro lado, o paciente participa da relação jurídica 
tanto como parte num dos polos contratuais, quanto como o próprio objeto da 
prestação médica, uma vez que ele mesmo (seu corpo) sofrerá a intervenção 
médica. 

Objeto do contrato médico é a execução da intervenção médica, que se 
confunde com a obrigação assumida pelo médico, que é justamente execu-
tá-la com diligência e perícia. A contraprestação a ser arcada pelo paciente, 
estampada no pagamento dos honorários médicos, possui menor relevância, 
pois esse pagamento pode ocorrer de forma indireta, quando o paciente pos-
sui plano de saúde, sendo este o responsável pelo pagamento ao médico, ou 
no caso do paciente se socorrer da rede pública de saúde, quando o médico é 
remunerado pelo Estado. 

Mesmo quando o contato se verificar entre médico e paciente com vín-
culo unicamente particular, sem qualquer tipo de intermediação pelas ope-
radoras de plano de saúde, ainda assim, é certo que a obrigação do médico 
possui maior peso, já que executará uma intervenção sobre a incolumidade 
física ou psíquica do paciente e este arcará com a consequência de uma má 

21 Arts. 593-609 do Código Civil.
22 S. Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil¹³, São Paulo 2019, p. 492.
23 A. Laufs-W. Uhlenbruck, Die Rechtbeziehung zwischen Arzt und Patient, in A. 

Laufs-W. Uhlenbruck (org.). Handbuch des Arztrechts³, München 2002, pp. 349-352; E. 
Deutsch-A. Spickhoff, Medizin recht. Arztrecht. Arzteinmittelrecht, Medizzinproduktrecht 
und Transfusionsrecht⁷, Heidelberg 2014, p. 77.
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prestação, a qual poderá acarretar-lhe graves prejuízos à sua saúde e quiçá, 
até a morte. 

Esses aspectos demonstram claramente que a contraprestação de pagamen-
to dos honorários médicos, ainda que não cumprida, pode ser compelida por 
meios judiciais cabíveis, tais como a ação ordinária de cobrança ou até mesmo 
uma ação de execução de contrato médico24. Em outras palavras, eventual ina-
dimplemento por parte do paciente acarretará ao médico, no máximo, prejuízo 
econômico, diferentemente do inadimplemento médico, que poderá acarretar 
ao paciente danos pessoais irreversíveis.

Essas nuances demonstram que o contrato médico merece uma normatiza-
ção específica, que contemple todas as suas especificidades, principalmente no 
que se relaciona à formação contratual, aos deveres e direitos das partes, à res-
ponsabilidade civil médica, suas espécies de culpa, a concepção de erro médico. 

Ainda, uma tipificação do contrato poderia encerrar o debate em torno das 
obrigações de meio e resultado, as quais, em nosso país, tomam um significado 
especial diante do inadimplemento contratual e consequente responsabiliza-
ção das partes. 

3. Obrigações de meio e resultado

A questão se apresenta relevante pelo fato da obrigação do médico de exe-
cutar a intervenção, fundamentar-se na correta execução, tendo por base a 
diligência, o cuidado, o zelo na execução, com observância das regras técnicas e 
científicas adotadas pela Medicina, independentemente do resultado atingido, 
ou ter por fundamento o alcance do resultado pretendido com a intervenção, 
caso em que esse resultado integra o próprio objeto da prestação. 

Essa distinção remonta ao jurista francês René Demogue25, o qual, além de 
ter alcançado diversos doutrinadores franceses, também obteve vários adeptos 
na doutrina brasileira26.

Segundo Demogue, as obrigações podem ser de meio ou resultado, con-
forme o devedor se obrigue a se comportar com diligência, no primeiro caso, 
ou se obrigue a obter o resultado, no segundo. 

A. Tunc27 aponta que a distinção repousa sobra a força da álea que pesa 
sobre o resultado. Desse modo, as partes podem estabelecer que o devedor 

24 Arts. 771 e ss. do Código de Processo Civil.
25 Traité des obligations en général I. Source des obligations, 5, Paris 1925, pp. 538-544.
26 T. Ancona Lopez, O Dano Estético. Responsabilidade Civil², São Paulo 1999, pp. 53-55; 

F. K. Comparato, Obrigações de meios, de resultado e de garantia, in Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial⁵, Rio de Janeiro 1975, pp. 526-528; M. Kfouri Neto, Responsabilidade 
Civil do Médico, São Paulo 2003, pp. 81-82 e 163; J. Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil 
I10, Rio de Janeiro 1995, pp. 255-256.

27 Distinzione delle obbligazioni di risultato e delle obbligazioni di diligenza, in Nuova riv. 
di dir. comm., dir. dell’economia, dir. sociale, I (1947), p. 129.
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deverá atingir um determinado resultado, sendo exemplo clássico, a constru-
ção de um prédio, como ocorre nos contratos de empreitada. Mas no caso de 
pairar grande incerteza quanto ao resultado pretendido, o contrato pode con-
centrar-se sobre o comportamento diligente a ser prestado pelo devedor. Em 
outras palavras, caso o resultado almejado pelo credor seja muito aleatório, a 
obrigação do devedor será sua execução de forme diligente. Exemplo clássico 
é justamente a obrigação do médico, que se obriga tão somente a executar a 
intervenção com toda diligência e dentro das regras científicas, não se obrigan-
do a alcançar a cura do paciente, algo que por vezes será impossível. 

Essa distinção concebida por Demogue ganhou diferentes terminologias 
por parte de alguns doutrinadores. 

Os irmãos Mazeaud28, por exemplo, preferem a denominação obrigação 
determinada e obrigação geral de prudência e diligência. Salientam que, ape-
sar de ser verdade que o devedor deva se comportar sempre com prudência, 
em algumas obrigações o resultado supera a conduta diligente e chegar ao 
resultado é algo determinado, certo. Em outras, o resultado é tão incerto, que 
o mais importante é, de fato, a conduta diligente.

Tunc29 sustenta que as expressões obrigação de diligência e obrigação de 
resultado são mais consentâneas para exprimir a natureza jurídica do contrato. 

No Brasil, as denominações obrigação de meio e obrigação de resultado 
foram bem recebidas. 

Seja qual for a terminologia, a noção permanece a mesma, ou seja, na 
obrigação de meio o devedor deve cumprir sua obrigação de forma diligen-
te, cuidadosa, zelosa, prudente, independentemente do sucesso final. E na 
obrigação de resultado, o devedor obriga-se a alcançar o resultado pretendido 
pelo credor. 

Várias críticas foram tecidas em relação a essa dicotomia. 
Importante pontuar que quando se fala em obrigação de meio, a tônica 

está no comportamento diligente do devedor. O termo diligência, na ver-
dade, refere-se tanto ao aspecto de prudência, zelo, cuidado, como ao as-
pecto técnico da perícia, ou seja, executar a atividade dentro de suas regras 
técnicas. 

Esse aspecto foi observado por L. Mengoni30, ao criticar a doutrina fran-
cesa, que usou o termo diligência em ambos os sentidos sem diferenciá-los. 

Para o jurista italiano, diligência, no sentido técnico, significa esforço, aten-
ção e zelo devidos pelo devedor para satisfazer o interesse do credor. O outro 
sentido de diligência, relacionado às atividades técnicas, é considerado impró-
prio para Mengoni, pois aqui o dever de diligência confunde-se com o próprio 
conteúdo da obrigação. A imperícia leva a uma noção objetiva de inadimple-

28 Traité théorique et pratique de la responsabilité civile delictuelle et contractuelle I⁴, Paris 
1932, pp. 106-108.

29 Distinzione delle obbligazioni, op. cit., p. 126.
30 Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’, Milano 1954, pp. 59-79.
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mento, pois para caracterizá-lo, basta que o devedor deixe de agir conforme 
as regras técnicas, pouco importando se agiu ou não com todo seu cuidado. 

Cannata31 observou que em princípio essa distinção teria a utilidade de 
permitir a análise do adimplemento das obrigações. Assim, nas obrigações de 
resultado, uma vez que este seja alcançado, pouco importaria analisar como se 
deu a conduta do devedor, considerando-se a obrigação adimplida. 

Já nas obrigações de diligência, o adimplemento estaria configurado a partir 
da prova da diligência empregada pelo devedor na realização de sua obriga-
ção, independentemente de se alcançar ou não um determinado resultado (no 
exemplo dado, a cura do paciente).

No entanto, esse raciocínio não se perfaz de forma simples. Na verdade, 
também nas obrigações de resultado importa a conduta diligente do devedor. 
Por exemplo, um cirurgião estético que, apesar de conseguir atingir o resultado 
esperado na cirurgia, realiza o ato parcialmente embriagado32. 

Nesse caso, acentua Mengoni33, para verificar o adimplemento das obriga-
ções de resultado, não basta apenas observar se o resultado foi efetivamente 
alcançado. Se o devedor não observou o dever de proteção da outra parte, se 
expôs sua pessoa ou seus bens a risco de dano, sua obrigação não foi cumprida 
na integralidade e o contrato poderá ser rescindido por quebra de confiança. 

4. Obrigações de meio e resultado nas obrigações médicas

Essas noções de obrigação de meio e resultado aplicam-se às obrigações 
médicas. 

A doutrina acentua que a obrigação médica se caracteriza por ser uma obri-
gação de meio, na medida em que o médico se obriga a prestar ao paciente uma 
intervenção pautada nas regras técnicas aceitas pela comunidade científica no 
momento da intervenção, bem como uma conduta cuidadosa e diligente. Não 
se deve atribuir ao médico a responsabilidade por não alcançar o resultado da 
intervenção, uma vez que este depende de inúmeros fatores que estão fora do 
poder de controle do médico. 

Tunc34 observa que o médico está obrigado a proporcionar ao paciente 
cuidados conscienciosos de acordo com a melhor técnica da ciência e litera-
tura médica, não sendo possível a ele prometer ao paciente a cura de sua en-

31 Le obbligazioni in generale, in P. Rescigno (a cura di), Tratatto di diritto privato, 9, 
Torino 1984, pp. 36-37.

32 O exemplo foi tomado de Cannata, o qual cita um motorista que tem a obrigação de 
realizar um determinado transporte de alguma coisa (obrigação de resultado). Ele chega ao 
seu destino, mas dirigiu embriagado e com os freios do caminhão em má manutenção. Apesar 
de ter cumprido a obrigação principal do contrato, que é o transporte da coisa, esse contrato 
poderá ser rescindido pela violação de um dever acessório por parte do motorista.

33 Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’, op. cit., pp. 25-49.
34 La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, op. cit., p. 756.
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fermidade. Caso o paciente não melhore com a intervenção médica, caberá a 
ele demonstrar que o profissional incorreu em culpa, seja na modalidade de 
negligência ou imperícia. 

Comparato35 assevera que, embora a cura seja a causa do contrato médico, 
ela não é o objeto pactuado, pois o paciente não pode exigir do médico que 
ele seja infalível. Dessa forma, o médico está vinculado ao paciente por uma 
obrigação de meio. 

No entanto, a doutrina não se mostra pacífica em classificar algumas inter-
venções médicas como obrigação de meio ou resultado. É o que ocorre, por 
exemplo, com as cirurgias plásticas estéticas. 

Como é sabido, as cirurgias plásticas podem ser classificadas em cirurgias 
plásticas reparadoras e cirurgias plásticas estéticas. 

As cirurgias plásticas reparadoras são aquelas em que a cirurgia se impõe 
para um determinado tratamento de saúde com correção de alguma disfunção 
corporal, 

Já as cirurgias plásticas estéticas, também chamadas de cirurgias estrita-
mente estéticas, têm a única finalidade de promover o embelezamento da 
pessoa, a melhoria de sua aparência, de modo que a cirurgia incide sobre um 
corpo sadio do ponto de vista fisiológico e morfológico36.

A divergência doutrinária encontra-se na natureza jurídica da cirurgia esté-
tica pelo fato do paciente ser saudável, buscando melhorar a sua aparência37. 

Alguns doutrinadores, observando o fator aleatório que está sempre pre-
sente nas intervenções médicas, sendo a Medicina uma ciência não exata, 
sustentam que a obrigação do médico será sempre de meio, uma vez que o 
risco que predomina sobre toda intervenção médica, inclusive nas cirurgias 
estéticas, sempre está presente e afasta a responsabilidade do médico por não 
ter alcançado o resultado. 

Giostri argumenta que o risco de insucesso é inerente a toda e qualquer in-
tervenção médica, pois o organismo humano de cada pessoa tem suas especifici-
dades, reagindo de um ou outro modo, o que está fora de controle do médico38.

Foster sustenta que o médico não pode prometer ao paciente que o pro-
cedimento cirúrgico não implicará em consequências não queridas, como por 
exemplo, a formação de cicatrizes, pois há diversos fatores que escapam ao 
seu controle39.

Para Comparato40 a obrigação do médico será sempre de meio, não inci-
dindo a responsabilidade em caso de insucesso. 

35 Obrigações de meio, de resultado e de garantia, op. cit., pp.765-766.
36 M. Kfouri Neto, Responsabilidade civil do médico8, São Paulo 2011, pp. 81-82.
37 R.R. Aguiar Jr, Responsabilidade civil do médico, in RT, LXXXIV, 718 (1995). 
38 H.T. Giostri, Algumas reflexões sobre as obrigações de meio e de resultado na avaliação 

da responsabilidade médica, in Revista Trimestral de Direito Civil, V (2001), p. 107.
39 N.J. Foster, Cirurgia plástica estética: Obrigação de resultado ou obrigação de meio?, 

in RT, LXXXVI, 738 (1997), p. 85.
40 Obrigações de meio, de resultado e de garantia, op. cit., pp. 765-766.
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Aguiar Jr.41 Pondera que o fator álea está sempre presente mesmo nas 
cirurgias estéticas, não havendo como o médico prever todas as reações do 
organismo humano. O fato do resultado pretendido não ser atingido pode 
ser um mero indício de atuação incorreta por parte do médico, não podendo 
o dano consistir unicamente na frustração dessa expectativa. A responsabi-
lidade do médico não se resume ao não alcance do resultado, ou até mesmo 
ao agravamento dos defeitos após a intervenção cirúrgica. Essas situações 
devem ser resolvidas conforme os princípios que disciplinam as obrigações 
de meio. 

A doutrinadora Lorz42 sustenta que as cirurgias estéticas não se diferen-
ciam das chamadas cirurgias curativas, pois em ambas ocorrem inúmeros 
fatores de incerteza, que não podem ser dominados pelo médico. Sempre 
existe o risco de insucesso, do resultado almejado pelas partes não ser alcan-
çado. No entanto, essa falta de sucesso não pode ser atribuída ao médico, se 
ele executou a operação de forma diligente e cuidadosa, dentro das regras 
técnicas ditadas pela ciência naquele momento. 

Andorno43 entende ser mais adequado não fazer distinções a respeito, en-
quadrando a cirurgia estética no campo das obrigações de meio, devendo o 
médico agir com prudência e diligência. O doutrinador argentino ressalta que 
toda cirurgia, inclusive a plástica, possui uma álea de incerteza. 

De outro lado, tendo em vista o aspecto da beleza, acentuam alguns dou-
trinadores que o médico assume uma obrigação de resultado, que deve ser 
alcançado para o adimplemento do contrato. 

Sustentam que, ao executar uma intervenção médica sobre um organismo 
sadio, o médico se vincula ao resultado, pois este é a razão do paciente se sub-
meter a uma cirurgia que, evidentemente, sempre traz riscos. 

A doutrinadora Ancona Lopez44, que foi precursora do tema do dano 
estético em nosso país, argumenta que a cirurgia estética é obrigação de 
resultado, pois o paciente, que não sofre de nenhuma enfermidade, pro-
cura o médico para obter um determinado resultado com o objetivo de 
melhorar algum aspecto de seu corpo que lhe traz incômodo. O profissio-
nal se vincula a esse resultado e, se não o alcançar, é de se presumir sua 
culpa. 

Na mesma esteira, Orlando Gomes45 afirma que na cirurgia estética, o 
médico se compromete a alcançar o resultado, pois foi procurado pelo pa-
ciente para esse escopo específico e não para o tratamento de alguma enfer- 
midade. 

41 Responsabilidade civil do médico, op. cit., p. 40.
42 Arzthaftung bei Schönheitsoperationen, Berlin 2007, pp. 73-75.
43 L. Andorno, La responsabilidad civil medica, in Ajuris. Revista da Associação dos Juízes 

do Rio Grande do Sul, LIX, 1993, pp. 224-235. 
44 Dano estético, op. cit., p. 91.
45 Responsabilidade Civi¹²l, Rio de Janeiro 2018, p. 203.
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Outros doutrinadores também defendem que a cirurgia plástica de cunho 
estético deve ser considerada como obrigação de resultado46.

Esses doutrinadores que se inclinam a defender que o vínculo obrigacional 
que se forma entre cirurgião plástico estético e paciente é uma obrigação de 
resultado, sustentam que a execução defeituosa da obrigação implicaria na 
inexecução total, incumbindo ao cirurgião a prova de que o resultado prome-
tido foi alcançado, ou que a falta dele não lhe pode ser atribuída. 

Para se eximir de responsabilidade restaria ao médico arguir alguma exclu-
dente do dever de reparar, já que ele tem a obrigação de fornecer ao paciente 
o resultado pretendido47.

Os defensores de que a cirurgia estética representa uma obrigação de meio 
argumentam que a posição contrária, que defende ser uma obrigação de re-
sultado, considera que o aspecto da beleza afastaria qualquer relação com o 
estado patológico, ou seja, que a cirurgia estética incidiria sobre um organismo 
saudável, que não padece de qualquer doença.

No entanto, segundo esses defensores, esse argumento não deve preva-
lecer, pois a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OPAS (Organização 
Pan-Americana da Saúde) já declararam que saúde é um «completo bem-estar 
físico, mensal e social». Dessa forma, a pessoa que se submete a esse procedi-
mento busca, no fundo, melhorar algum aspecto de seu corpo que lhe causa 
angústia, incômodo e, em alguns casos, até depressão. A cirurgia estética teria, 
ela também, ao lado de vários outros procedimentos cirúrgicos, um aspecto 
terapêutico a ser levado em conta. O bem-estar consigo mesmo, com a famí-
lia e a sociedade, são aspectos importantes de saúde que as cirurgias estéticas 
podem proporcionar. 

5. As obrigações de meio e resultado e o ônus da prova

Apesar das críticas tecidas ao redor das obrigações de meio e resultado, a 
doutrina e jurisprudência brasileiras adotam essa terminologia e a vincula ao 
ônus da prova. 

Considera-se que, no caso do médico não alcançar o resultado previsto na 
cirurgia estética, haverá presunção de culpa, cabendo ao profissional afastá-la, 
provando que o insucesso decorreu de alguma excludente de responsabilidade. 

Nesse sentido, para Theodoro Jr.48, no caso do paciente sofrer algum dano 
em decorrência da atuação médica, ao ajuizar ação indenizatória, a prova do 
inadimplemento contratual variará conforme o tipo de obrigação. 

46 T. Ancona Lopez, Dano estético, op. cit., p. 91; O. Gomes, Questões de direito civil5, São 
Paulo 1988, p. 450; C. M. Pereira, Responsabilidade civil¹², Rio de Janeiro 2018, pp. 213-214; 
S. Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, op. cit., p. 507.

47 S. Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, op. cit., p. 507.
48 Aspectos processuais da ação de responsabilidade por erro médico, in RT, LXXXVIII, 

760 (1999), pp. 43-44.
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Em se tratando de obrigação de meio, deverá o autor da ação (paciente) 
demonstrar a culpa médica, no caso, a falta de diligência do médico ao não 
executar a intervenção conforme a melhor técnica, seja por não a conhecer, ou 
conhecendo-a, executá-la mal. Nesse caso, a culpa se constitui na imperícia. 

Mas a culpa poderá se constituir em negligência, quando o médico deixar 
de observar cuidados gerais que devem ser observados para a execução da 
intervenção e que não tenham relação estrita com a técnica. O paciente tem 
o ônus de provar essa conduta culposa do médico. 

De outro lado, em se tratando de obrigação de resultado, a falta de alcance 
desse resultado levará à presunção de culpa do médico, o qual poderá afastá-la 
se provar que não atingiu o resultado por caso fortuito ou força maior, fato de 
terceiro ou culpa exclusiva do paciente, hipóteses de exclusão da responsabi-
lidade por rompimento do nexo causal.

Vergamini Luna e Gimenes Arcas49 entendem que é dever do médico acon-
selhar o paciente a se submeter ou não a um determinado procedimento es-
tético e, por meio desse aconselhamento, pode-se concluir que o médico está 
garantindo ao paciente um determinado resultado. Dessa forma, em não sendo 
ele alcançado, presume-se a culpa do profissional. 

O doutrinador Stocco50 afirma que na cirurgia estética o médico assume o 
resultado, diferentemente da medicina tradicional, que se fundamenta como 
obrigação de meio. Dessa forma, há inversão do ônus da prova caso esse re-
sultado não seja atingido, presumindo-se a culpa do médico, e cabendo a ele 
elidir essa presunção, provando que agiu de forma diligente e que o resultado 
não foi alcançado por circunstâncias que não estavam ao seu alcance. 

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que, nas 
cirurgias estéticas, a relação jurídica entre médio-paciente é de natureza con-
tratual e com obrigação de resultado, o que pode se observar por intermédio 
do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 678.485/DF e Recurso 
Especial 1395254/SC51: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO 
NÃO PROVIDO.

49 Responsabilidade civil do Estado e a atividade médica, in G.M.F.N. Hironaka (coord.), 
Ensaios sobre responsabilidade civil na pós-modernidade, Porto Alegre 2007, p. 20.

50 Tratado de responsabilidade civil⁸, São Paulo 2011, p. 629.
51 Cf. também AgRg no REsp 1.468.756 / DF, REsp 1.395.254-SC, AgRg no AREsp 678.485 

/ DF, AgRg nos EDcl no AREsp 328.110/RS, REsp 1.097.955-MG, REsp 1.104.665-RS, REsp 
236.708-MG, REsp 985.888-SP, AgRg no Ag 1.132.743-RS.
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1. A jurisprudência desta Corte entende que «A cirurgia estética é uma obrigação 
de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, 
que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta» 
(REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
15/10/2013, DJe de 29/11/2013). 
2. No caso, o eg. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer 
excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente 
comprovado nos autos […]52. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 
14, CAPUT E § 4º, DO CDC. 
[…] 2. Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 
da possibilidade de inversão do ônus da prova. 
3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se comprome-
te a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, 
sem o que haverá a inexecução desta. 
4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova.
5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o 
médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação […]53. 

Em ambos precedentes se percebe que se encontra pacificado para a co-
lenda corte, a atribuição da obrigação de resultado nas cirurgias estéticas. 
Além disso, destaca-se no REsp. 1395254/SC o entendimento da corte que, 
diante da responsabilidade civil médica, há presunção de culpa e consequente 
inversão do ônus da prova. 

Outro ponto importante de se salientar acerca do entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça, diz a respeito das cirurgias mistas, ou seja, a cirurgia 
plástica que tem tanto o objetivo de reparar, quanto de corrigir imperfeições. 
Nesta hipótese, o STJ entendeu, no Resp. 1097955/MG54, que a atribuição do 
vínculo obrigacional deve ser analisada de forma fracionada: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. CIRURGIA 
DE NATUREZA MISTA – ESTÉTICA E REPARADORA. LIMITES. PETIÇÃO INI-
CIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. 
1. A relação médico-paciente encerra obrigação de meio, e não de resultado, salvo 
na hipótese de cirurgias estéticas. Precedentes. 

52 STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 19-11-
2015, P. DJe 11-12-2015.

53 STJ, Terceira Turma, REsp 1395254/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 15-10-2013, 
P. DJe 29-11-2013

54 STJ, Terceira Turma, REsp 1097955/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27-09-2011, 
P. DJe 03-10-2011.
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2. Nas cirurgias de natureza mista – estética e reparadora -, a responsabilidade 
do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fraciona-
da, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à 
sua parcela reparadora […].

Logo foi imputado ao cirurgião ambos vínculos obrigacionais, no mesmo 
procedimento e na mesma relação contratual. 

No que tange à responsabilidade do cirurgião plástico nas cirurgias estéti-
cas, o tribunal entende pela responsabilidade subjetiva do cirurgião, com mera 
presunção de culpa, apesar do vínculo obrigacional ser de resultado, conforme 
se observa na decisão55 a seguir: 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTI-
CA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ALÉRGI-
CO. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 
[…] 2. Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja 
de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirur-
gia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da 
prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade 
contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico. 

Conclui-se, portanto, que, o fato de o cirurgião estético assumir uma obri-
gação de resultado, sua responsabilidade se mantém subjetiva, persistindo 
apenas a inversão do ônus probatório. 

7. Conclusões

A relação jurídica formada entre médico e paciente decorre de contrato 
inominado, com características reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. 
Conquanto a dicotomia obrigações de meio e resultado nem sempre se man-
tenha adequada para a análise de todas as intervenções médicas, considerando 
o fator de incerteza que permeia a Medicina de um modo geral, certo é que 
tanto doutrina como jurisprudência brasileiras se filiam a essa classificação, 
principalmente para nortear a responsabilidade civil do médico. 

Em se tratando de obrigação de resultado, da qual é exemplo típico a ci-
rurgia plástica estética, é de se admitir a obrigação de resultado assumida pelo 
médico, já que irá executar a intervenção sobre um organismo sadio, desejando 
o paciente unicamente a melhoria de algum aspecto físico de sua aparência. 
Ao não atingir o resultado, de fato incidirá a inversão do ônus da prova, pre-
sumindo-se a culpa do profissional, o qual apenas se eximirá se demonstrar 

55 STJ, Quarta Turma, REsp 985.888/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 16-02-2012, 
P. DJe 13-03-2012.
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que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação 
durante a cirurgia. 
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Abstract [Ita]

Il contratto medico ha caratteristiche che lo differenziano da qualsiasi tipo-
logia contrattuale tipizzata. Radicato nel diritto romano, ove era considerato tra 
le specie di locatio conductio, il contratto medico si è evoluto, portando con sé 
la dicotomia tra obbligazioni di mezzo e di risultato, derivante dalla differen-
ziazione tra locatio conductio operarum e locatio conductio operis. Nonostante 
le sue specificità che non consentono di considerarlo né un contratto di servizi 
né un contratto di lavoro, secondo le norme del codice civile brasiliano, la dot-
trina e la giurisprudenza nazionale ritengono ancora che il contratto medico 
comporti, di regola, un’obbligazione di mezzi, perché il medico non è obbligato 
a realizzare la cura del malato, ma piuttosto ad agire con la prevista diligenza 
per favorirne il benessere. C’è però chi fa notare che esistono delle eccezioni 
a questa regola, che consentono di considerare come risultato l’obbligazione 
del medico, come nel caso di interventi meramente estetici. Ciò dà luogo a 
dibattiti sulle controversie legali per negligenza medica, poiché l’onere della 
prova è diverso per le parti nel caso di obbligo di mezzi o di risultato, che in-
fluiscono direttamente sull’esito dell’azione.

Parole chiave: contratto medico; locatio conductio; obbligazione di mezzi; 
obbligazione di risultato; onere della prova.

Abstract [Eng]

The medical contract has characteristics that differentiate it from any typ-
ified contractual type. With roots in Roman Law, where it was considered 
among the species of locatio conductio, the medical contract evolved, taking 
with it the dichotomy between obligation of means and obligation of result, 
arising from the differentiation between locatio conductio operarum and loca-
tio conductio operis. Despite its own specificities that do not allow it to be con-
sidered either as a service contract or a work contract, according to the norms 
of the Brazilian Civil Code, national doctrine and jurisprudence still consider 
that the medical contract brings, as a rule, an obligation of means, due to the 
fact that the doctor is not obliged to achieve the cure of the patient, but rather 
to act with the expected diligence to promote his well-being. However, some 
point out that there are exceptions to this rule, which allow the physician’s obli-
gation to be considered as a result, as in the case of merely aesthetic surgeries. 
This gives rise to debates around legal disputes for medical malpractice, since 
the burden of proof is different for the parties in the case of an obligation of 
means or of result, directly influencing the outcome of the action.

Keywords: medical contract; locatio conductio; obligation of means; obligation 
of result; burden of proof.


