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Muitos pacientes procuram programar sua cirur-
gia com muita antecedência e têm como prio-
ridade guardar o dinheiro necessário. Para me-

lhor entendimento, vamos separar os custos em antes, 
durante e após a cirurgia.

Antes da cirurgia: zero a R$1.000. O gasto pode come-
çar com a consulta médica, pois a maioria dos cirurgiões 
plásticos não atendem pelos convênios. O paciente não 
deve abrir mão de médico especializado e associado a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (Consulte cirur-
giaplastica.com.br). Outro custo podem ser os exames 
pré-operatórios solicitados, que variam de acordo com a 
cirurgia e com o médico, mas geralmente os pacientes 
fazem estes exames pelo convênio. 

Na cirurgia: não existe valor médio. Dificilmente você 
irá gastar menos de R$10.000 para um procedimento re-
alizado em regime hospitalar. Haverá custos hospitalares, 
equipe cirúrgica, equipe anestésica e materiais especiais 
(como próteses). Sem duvida, o preço pode variar mui-
to, mas não há milagres. Como qualquer produto, o ba-
rato está associado a perda de qualidade. No caso de 
cirurgias, perda de qualidade é perda de segurança!! 
Certifique-se da qualidade e da capacidade do local da 
cirurgia (recursos de terapia intensiva, presença de médi-
co 24 horas etc) e da qualificação da equipe cirúrgica e 
anestésica. Em relação aos materiais especiais, verifique 
se existe a certificação da ANVISA e, o principal no meu 
ponto de vista, a certificação em outros países, valorizan-
do a liberação pelo FDA – Food and Drug Administration 
– dos Estados Unidos. 

Após a cirurgia – até R$ 2.000. Os gastos neste momen-
to serão com medicamentos, cintas elásticas, drenagem 
linfática e curativos. O seu cirurgião determinará a indica-
ção de cada item e, consequentemente, o custo.  Alguns 
procedimentos não necessitarão de cintas ou drenagem. 
Além disso, o paciente pode buscar opções mais em con-
ta como o uso de medicamentos genéricos. 

Eu costumo dizer para minhas pacientes que qualquer 
carro pode te levar ao lugar que desejar. Mas, quanto 
melhor for o carro, mais confortável e mais seguro será 
seu caminho.  
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Quanto custa
uma cirurgia plástica?

estética

O paciente 
não deve abrir 
mão de médico 
especializado 
e associado 
a Sociedade 
Brasileira de 
Cirurgia Plástica.

Quer sugerir um assunto de 
Cirurgia Plástica para esta coluna 
na próxima edição da Revista 
Tudo? Acesse facebook.com/
drmaurohenrique e participe. 


