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NEXO CAUSAL



Cirurgia Plástica: obrigação de resultado???

Exigir do cirurgião plástico, que o corpo humano reaja de maneira certa 
e precisa é o mesmo que exigir o domínio sobre a natureza humana.



CIRURGIA PLÁSTICA

“...meramente estética”
Isto é desclassificar um tratamento 

médico,
reduzindo sua importância e criando um 

grave preconceito

Constituição Federal:

Todos são iguais perante a Lei;
Todos são inocentes até que se 

prove a culpa.

...menos os cirurgiões plásticos...

“PRESSUPOSIÇÃO DA CULPA”



Resolução CFM nº 1.621/2001



CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Resolução CFM nº 1.931/2009

Cap. I – XX – “A natureza personalíssima
da atuação profissional do médico

não caracteriza relação de consumo.”



MÉDICOS SEM FORMAÇÃO EM CIRURGIA PLÁSTICA



Ex-médico Marcelo Caron é preso em estrada no Rio Grande do Norte

Ele é acusado de lesão corporal grave e pela morte de duas mulheres.
Caron atuava como cirurgião plástico, mas não tinha especialidade na área.









O paciente de 
cirurgia plástica, 
representa um 
universo das 

mais variadas e 
íntimas 

expectativas e 
esperanças.





“Até cortar defeitos pode ser perigoso; nunca 
se sabe qual deles sustenta nosso edifício 

interno.”
Clarice Lispector



Médico quando recebe o mandado de citação...



ÉTICA

Documentação
Relação Médico-Paciente



DEVER de INFORMAÇÃO

Pacientes assimilam 
menos de 40% das informações 

que lhe são transmitidas
durante a consulta médica!

Documento de consentimento – contendo informações



Julgo Improcedente...

“Quem apaga os sofrimentos de um médico 
inocente?

Como ele irá lidar com suas emoções no 
exercício profissional?

Quem repara os estigmas sociais e as 
feridas deixadas pelo processo, na alma e no 

corpo do médico?”

Francesco Carnelutti



OBRIGADO

Presidente Prudente - SP

Obrigado
...que novos ares mudem 
antigos e viciados conceitos...


