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mais segurança jurídica 
ao cirurgião plástico

m importante passo foi dado contra a 
crescente judicialização da medicina, 
que tem afetado significativamente 
o cotidiano do cirurgião plástico e se 
tornado pauta de inúmeras discussões 

em eventos da especialidade. Em ação inédita, 
a Regional São Paulo criou um serviço de apoio 
jurídico que oferece aconselhamento e concilia-
ção aos médicos em dificuldades com pacientes, 
planos de saúde, hospitais e demais interlocuto-
res. Já nos primeiros meses de operação, mais de 
vinte casos foram atendidos e muitas situações 
delicadas podem agora contar com um suporte 
adicional em busca de desfechos que atendam 
ao mesmo tempo as expectativas do cirurgião 
plástico e de seus pacientes.

Os detalhes do novo serviço, bem como dicas 
importantes para resguardar os profissionais da 
especialidade, estão contemplados na matéria de 
capa desta edição da Plástica Paulista. Mostrare-
mos também as mais recentes evidências cientí-
ficas para a administração de ferro contra anemia 
em pacientes após abdominoplastia pós-bariátri-
ca, na seção Cirurgia Reparadora e Pesquisa. Tema 
semelhante é abordado na seção de Cirurgia Esté-
tica, com uma ampla revisão de estudos sobre a 
segurança ao paciente em abdominoplastias. 

Essa edição traz também o posicionamen-
to da Regional São Paulo com relação à morte 
de uma paciente no Rio de Janeiro, após uma 

gluteoplastia; o tema teve ampla repercussão 
na imprensa e contou com esclarecimentos do 
presidente, Elvio Bueno Garcia, ao público leigo 
sobre questões como segurança do paciente e a 
escolha apropriada de especialistas qualificados. 

Além disso, a Plástica Paulista mostra os pró-
ximos eventos da Regional São Paulo – a Jornada 
Paulista Reconstrutiva, o Fórum de Ensino em Ci-
rurgia Plástica e o Cosmiatry, todos com novida-
des neste ano. Não deixe de ler a matéria espe-
cial sobre a Plástica Paulista Online e veja como 
são feitos os boletins eletrônicos que destacam 
os principais avanços científicos da especialidade.

Leia também a homenagem ao Prof. Dr. Jor-
ge de Moura Andrews, falecido no último mês de 
maio, e veja as suas importantes contribuições à 
especialidade. Na seção Meu Olhar Clínico, con-
fira a segunda parte do depoimento da Profa. 
Lydia Masako. Não deixe de ler também a seção 
sobre marketing e Ciência em Foco, que traz uma 
reflexão sobre a importância da qualidade dos 
artigos científicos na residência médica. 

Boa leitura!

Editores da Revista 
Plástica Paulista
alfredo gragnani
gustavo stocchero
Pedro soler coltro

U
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mensagem da diretoria

iente de seu papel 
no suporte ao ci-
rurgião plástico em 
meio às constantes 
mudanças da socie-

dade brasileira, a Regional São 
Paulo lançou recentemente um 
serviço de apoio jurídico. Assim 
como acontece em toda a área 
da saúde, a medicina tem sido 
cada vez mais afetada pelo fe-
nômeno da judicialização. Como 
mostram estudos recentes apre-
sentados nesta edição da Plás-
tica Paulista, não só as ações 
contra cirurgiões plásticos estão 
entre as mais frequentes contra 
médicos, como também estão 
entre as menos procedentes em 
suas reivindicações.

Isso significa que o pacien-
te, por vezes, segue para uma 
sala de cirurgia com expecta-
tivas irreais ou sem o devido 
conhecimento dos riscos que 
um procedimento pode impli-
car. Por conta desse cenário, 
foi criado o serviço gratuito de 
aconselhamento ao especialis-
ta, com o intuito de prevenir a 
judicialização da medicina e 
garantir mais segurança jurí-
dica ao cirurgião plástico, hoje 
exposto a críticas nem sempre 
fundamentadas.

Também passamos a 
contar com um escritório de 
advocacia especializado em 
saúde, para oferecer serviços 
de conciliação entre médicos, 
pacientes e demais envolvi-
dos no cotidiano das práticas 
clínicas para que eventuais 

C

divulgação

compromisso com 
o cirurgião plástico

impasses tenham soluções 
baseadas no comum acordo, 
gerando assim mais satisfa-
ção e menos custos jurídicos 
às partes. 

Essa necessidade havia sido 
detectada há tempos e, por isso, 
foi contemplada no plano de 
ações elaborado ainda na fase 
de campanha desta gestão. Es-
peramos com isso aumentar a 
segurança jurídica das ativida-
des do cirurgião plástico e ga-

rantir mais clareza às possíveis 
expectativas dos pacientes que 
procuram pelos médicos de nos-
sa especialidade, seja para fins 
estéticos ou reparadores. 

Diretoria da SBCP-SP
elvio bueno garcia 
Presidente
feliPe lehmann coutinho 
secretário
eugenio gonzalez cação 
tesoureiro

Felipe Lehmann Coutinho, Elvio Bueno
 Garcia e Eugenio Gonzalez Cação
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divulgação

pós a Jornada Paulista, dois im-
portantes eventos se destacam 
na agenda da Regional São Pau-
lo: a Jornada Paulista Reconstru-
tiva (JPr), realizada em paralelo 

ao Fórum Brasileiro de Ensino em Cirurgia 
Plástica, e a Cosmiatry. Ambos trazem novi-
dades e discussões científicas sobre os mais 
recentes avanços da especialidade. 

No fórum, estarão presentes regentes 
de todos os Serviços Credenciados da SBCP, 
além de Regentes de Capítulos, Membros 
das Comissões de Especialista e de Prê-
mios, Ligas de Cirurgia Plástica, AMB (As-
sociação Médica Brasileira) e Universidade 
de Harvard (EUA). A Comissão de Prêmios 
da SBCP, coordenada pela Profa. Dra. Lydia 

Masako Ferreira, prevê a premiação dos 
melhores trabalhos, como incentivo à pro-
dução científica e avanço da especialidade. 
Os cinco melhores farão apresentações na 
plenária e ganharão inscrições para o pró-
ximo Congresso Brasileiro, em Recife.

Na JPr, tópicos como queimaduras, mi-
crocirurgia, reconstrução mamária e cranio-
maxilofacial terão espaço para discussões, 
reforçando a postura da Regional São Pau-
lo de valorização do segmento, tendo em 
vista as demandas crescentes dessa área.

A cosmiatria, por sua vez, continua 
em destaque como serviços que podem 
complementar as opções oferecidas aos 
pacientes de cirurgiões plástico. Nesta 
edição do Cosmiatry, em ação inédita, a 

Regional São Paulo planeja seis salas de 
workshops paralelos, nos quais poderão 
ser acompanhados procedimentos ao vivo. 
Confira a programação científica completa 
no site da SBCP-SP.

comissão do dec 
Alexandre Mendonca Munhoz 
André Cervantes Garcia Rodrigues 
Carlos koji Ishizuka 
Eduardo Montag 
Fabio Xerfan Nahas 
José Augusto Calil 
Juan Carlos Montano Pedroso 
Luiz Eduardo Felipe Abla 
Mauricio da Silva Lorena de Oliveira 
Rodrigo Pinto Gimenez 

cosmiatria e cirurgia 
reconstrutiva são destaques 
na agenda de eventos

A

Jornada Paulista
de Cosmiatria

revista Plástica Paulista

AGENDA > Jornada Paulista Reconstrutiva (JPr):
06 a 08 de setembro, no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo

> Cosmiatry:
26 a 28 de outubro, no Hotel Transamérica, em São Paulo
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GCA
Academy
Impulsionamos seu talento 
Profissional, fazemos 
crescer o seu negócio

GCA Academy  é um revolucionário projeto 
internacional de formação profissional que permite a 
troca de experiências com médicos do mundo todo, 
exclusivamente desenvolvido pela GC Aesthetics. 

Através de cursos presenciais, online ou em streaming, 
impulsionamos o talento de cada profissional, com a 
comodidade que a tecnologia nos oferece.
GCA Academy também oferece programas inovadores 
como:

Investindo no futuro
Programa de formação online completo para médicos 
recém-formados com acesso ao conteúdo da GCA 
Academy e dos módulos de treinamento  para o seu 
negócio. Após a finalização do treinamiento online, você 
receberá os  benefícios exclusivos: Kit consulta, amostras 
gratuitas de 3 moldes internos e 50% de desconto pela 
compra dos 3 primeiros pares de implantes.  

GCA Experience 
Programa de formação online de gestão de pacientes e 
consultório exclusivo para secretárias e profissionais 
administrativos. Junto com a implementação de ação de 
marketing personalizada para seu consultório.  

Mais informações em www.gcaacademy.com.br
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m julho deste ano, foi 
publicado na revista 
The Lancet Haemato-
logy, uma das revistas 
da prestigiosa família 

Lancet, os resultados do estu-
do intitulado Intravenous iron 
sucrose versus oral iron admi-
nistration for the postoperati-
ve treatment of post-bariatric 
abdominoplasty anaemia: an 
open-label, randomized, supe-
riority trial in Brazil1. O traba-
lho, desenvolvido no programa 
de pós-graduação em Cirurgia 
Translacional da UNIFESP (CA-
PES nível 6), é fruto da tese de 
doutorado do Dr. Juan Carlos 
Montano Pedroso, tendo como 
orientadora a Profª. Dra. Lydia 
Masako Ferreira. O protocolo do 
estudo já havia sido registrado 
na plataforma americana Clini-
calTrials.gov, na plataforma de 
Registro Brasileiro de Ensaios 
Clínicos (REBEC), publicado na 
revista Trials em 20162, e rece-
beu fomento da Fapesp. 

Devido a alterações no trato 
gastrointestinal promovidas pela 
cirurgia bariátrica, pacientes pós 
bariátricos apresentam tendência 
à deficiência de ferro e anemia. 
De fato, em estudo de coorte 
prospectivo, também desenvol-
vido no programa de pós-gradu-
ação em Cirurgia Translacional 
da UNIFESP como dissertação 
de Mestrado do Dr. Juan Carlos 
Montano Pedroso, observou-se 
que 80% das pacientes subme-
tidas a abdominoplastia pós-ba-
riátrica evoluem com deficiência 
de ferro e, mesmo após 2 meses 
da cirurgia, não se constatou 
recuperação dos níveis de hemo-
globina pré-operatórios3.

Uma completa recupera-

FERRO POR vIA ENDOvENOSA NO PóS-OPERATóRIO
DE CIRURGIAS PLÁSTICAS PóS-BARIÁTRICAS: UM
PROCEDIMENTO qUE TENDE A SE TORNAR ESSENCIAL

E

ção pós-operatória dos níveis 
de hemoglobina é importante 
em qualquer tipo de paciente. 
Em pacientes pós-bariátricos, 
porém, ela se torna ainda mais 
relevante, uma vez que tais pa-
cientes são frequentemente sub-
metidos a outros procedimentos 
cirúrgicos para tratamento de 
deformidades das mamas, co-
xas e braços, em curto intervalo 
de tempo, e necessitam ter os 
níveis de hemoglobina restau-
rados para realização destas 
cirurgias. Embora as transfusões 
de sangue sejam um tratamento 
tradicional e popular capaz de 
aumentar os níveis de hemo-
globina, elas estão associadas a 
uma incidência de complicações 
duas vezes maior e mais tempo 
de internação hospitalar em pa-
cientes submetidas a abdomino-
plastia pós-bariátrica4. 

Diante dos baixos níveis de 
ferro destas pacientes e a difi-
culdade de absorção oral desse 
metal, os autores levantaram a 
hipótese de que a administração 
dele por via endovenosa pode-
ria ser eficaz para uma melhor 
recuperação pós-operatória dos 
níveis de hemoglobina. Para tes-
tar a hipótese, um ensaio clínico 
randomizado foi realizado com 
56 pacientes submetidas a abdo-
minoplastia pós-bariátrica, sen-
do 28 pacientes alocadas para 
suplementação pós-operatória 
com ferro por via endovenosa 
e 28 pacientes para suplemen-
tação de ferro via oral (100 mg 
de ferro duas vezes ao dia por 
dois meses). O ferro sacarato 
por via endovenosa utilizado foi 
o Noripurum, onde duas ampo-
las (cada ampola de Noripurum 
contém 100 mg de ferro sacara-

to) eram diluídas em 200 ml de 
soro fisiológico e administradas 
no período de uma hora no pós
-operatório imediato. A mesma 
aplicação era feita no primeiro 
dia pós-operatório, antes da alta 
hospitalar da paciente. 

Após dois meses da abdo-
minoplastia pós-bariátrica, as 
pacientes do grupo endoveno-
so apresentaram um nível de 
hemoglobina superior ao do 
grupo via oral com uma recu-
peração completa dos níveis de 
hemoglobina pré-operatórios. 
Além disso, enquanto 82% das 
pacientes do grupo via oral per-
maneceram com deficiência de 
ferro, esta incidência caiu para 
41% no grupo endovenoso. 
Não houve eventos adversos 
no grupo endovenoso. Já no 
grupo via oral houve ocorrência 
de constipação e diarreia. Além 
disso, verificou-se uma tendên-
cia a maior vitalidade no grupo 
endovenoso, conforme avalia-
ção utilizando o questionário 
de qualidade de vida SF-36.

A administração de ferro 
utilizada no estudo permite 
uma ampla adesão por parte 
dos cirurgiões plásticos, uma 
vez que ela é realizada no pe-
ríodo em que as pacientes já 
se encontram internadas com 
acesso venoso disponível e 
equipe de enfermagem para 
realizar a administração medi-
camentosa. Embora o estudo 
não tenha realizado uma aná-
lise de custo-efetividade do uso 
do ferro por via endovenosa, 
é possível depreender que seu 
uso represente um impacto 
econômico pouco significativo, 
tendo em vista que uma dose 
de ferro sacarato apresenta um 

fotos: shutterstock
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valor semelhante ao de analgé-
sicos comumente utilizados no 
pós-operatório.

Os resultados deste estudo 
podem ser particularmente im-
portantes não apenas para as 
pacientes que serão submetidas 
a uma segunda cirurgia plásti-
ca pós-bariátrica em um curto 
espaço de tempo, mas para as 
cirurgias plásticas pós-bariátri-
cas em geral. Segundo artigo de 
comentário publicado na revista 
The Lancet Haematology5: “O 
estudo de Montano-Pedroso e 
colaboradores mostra que a tera-
pia com ferro por via endovenosa 
tem o potencial de se tornar uma 
parte essencial do cuidado de 
pacientes submetidos a cirurgias 
plásticas pós-bariátricas”.

INTRODUÇÃO

Anemia e deficiência de ferro 
são comuns após a abdomino-
plastia pós-bariátrica, que pode 
envolver a remoção de grandes 
áreas da pele com perda san-
guínea associada. Como a ab-
sorção oral do ferro é reduzida 
após a cirurgia bariátrica (devi-
do à redução da ingestão de fer-
ro, redução da secreção de ácido 
gástrico para conjugação do fer-
ro e desvio das áreas absortivas 
de ferro presentes no duodeno 
e jejuno), levantou-se a hipótese 
de que a suplementação endo-
venosa de ferro no pós-operató-
rio poderia ser usada para tratar 
a anemia e a deficiência de ferro 
de pacientes submetidas a cirur-
gias plásticas pós-bariátricas. O 
objetivo do estudo foi avaliar se 
o ferro administrado por via en-
dovenosa no pós-operatório da 
abdominoplastia pós-bariátrica 
poderia resultar em aumento 
dos níveis de hemoglobina em 
comparação com a suplementa-
ção oral de ferro.

MéTODOS

Neste ensaio clínico aberto, ran-
domizado e de superioridade, 

mulheres de 18 a 55 anos foram 
submetidas à abdominoplastia 
pós-bariátrica em dois hospitais 
públicos de referência terciária 
em São Paulo. Os critérios de in-
clusão foram: mulheres tratadas 
por obesidade prévia com cirur-
gia bariátrica usando a técnica 
de gastroplastia com bandagem 
vertical com bypass gástrico 
em Y-de-Roux por laparotomia, 
deformidade de contorno grau 
III pela escala de classificação 
de Pittsburgh, índice de massa 
corporal (IMC) pós-bariátrico 
inferior a 32 kg/m2, e perda de 
peso estabilizada por pelo me-
nos 6 meses. As mulheres foram 
aleatoriamente alocadas (1: 1) 
para receber suplementação de 
ferro pós-operatória com duas 
aplicações endovenosas de 200 
mg de ferro sacarato (grupo en-
dovenoso) ou 100 mg de com-
plexo de polimaltose de ferro 
por via oral duas vezes ao dia 
por 8 semanas (grupo oral). O 
desfecho primário em ambos os 
grupos foi o nível de hemoglo-
bina no 56° dia pós-operatório 
após a abdominoplastia com 
uma diferença mínima clinica-
mente relevante de 1,5 g/dL. 
As análises foram realizadas 
com base na intenção de tra-
tar. Este estudo está registrado 
no ClinicalTrials.gov, número 
NCT01857011 e no Registro 
Brasileiro de Ensaios Clínicos, 
número RBR-2JGRkq. O ensaio 
clínico está concluído.

RESULTADOS

De 7 de abril de 2014 a 27 
de junho de 2016, 102 pacien-
tes pós-bariátricos foram ava-
liados quanto à elegibilidade. 
Um total de 56 pacientes foram 
elegíveis e então distribuídos 
aleatoriamente com 28 aloca-
dos para cada grupo. A média 
do nível de hemoglobina basal 
foi ligeiramente maior no grupo 
oral do que no grupo endoveno-
so (12,71 g/dL [SD1,6] versus 
12,24 g/dL [1,29]) e no 56° dia 

pós-operatório foi 12,54  g/dL 
(DP 1,18) e 12,80 g/dL (0,81), 
respectivamente (diferença 
média de 0,26 g / dL, IC 95% 
−0,28 a 0,80; p = 0,009 a fa-
vor do grupo endovenoso). 
A diferença mínima clini-
camente relevante nos 
níveis de hemoglobina 
não foi atingida. Ne-
nhum evento adverso foi 
registrado no grupo endo-
venoso. Já no grupo oral foi 
registrada constipação em 
cinco (18%) pacientes, diarréia 
em três (11%) e náusea em um 
(4%) paciente.

DISCUSSÃO

A administração endovenosa 
pós-operatória de ferro aumen-
tou os níveis de hemoglobina 
no 56° de pós-operatório e re-
duziu a deficiência de ferro sem 
eventos adversos. A administra-
ção endovenosa pode ser útil 
em pacientes pós-bariátricos, 
especialmente naqueles que 
têm o tratamento de contorno 
corporal envolvendo uma se-
gunda cirurgia em um curto pe-
ríodo de tempo. Ensaios clínicos 
maiores e ensaios com doses 
endovenosas mais altas de fer-
ro são necessários para avaliar 
melhor o potencial de eficácia 
e segurança da administração 
endovenosa de ferro após a ci-
rurgia plástica pós-bariátrica. 

juan carlos  
montano Pedroso
Professor da 
Disciplina de 
Cirurgia 
Plástica da 
UNIFESP/
EPM
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abdominoplastia é, 
atualmente, uma das 
intervenções mais co-
mumente realizadas 
na cirurgia plástica. 

Embora a proporção de homens 
esteja aumentando, ela ainda 
é realizada principalmente em 
mulheres (Em 2015, nos Estados 
Unidos, um homem para cada 
21 mulheres). Esta intervenção 
muitas vezes é realizada em pa-
cientes ex-obesos ou com sobre-
peso e com cicatrizes no abdo-
me. Além disso, requer grandes 
descolamentos e está associada 
a um risco de perda sanguínea e 
de lesão em vasos linfáticos. Sua 
execução foi aperfeiçoada ao 
longo dos anos com uma dimi-
nuição nas taxas de morbidade 
e mortalidade. Nos Estados Uni-
dos, dados de 2001 indicam que 
a mortalidade foi estimada em 
uma a cada 3.281 intervenções 
(aproximadamente 0,03%). Para 
melhor compreensão desse tema, 
cirurgiões plásticos do Hôpital 
Saint-Louis (Paris, França) realiza-
ram estudo publicado no Plastic 
and Reconstructive Surgery, em 
agosto de 2018. O objetivo do 
estudo foi analisar a incidência 
das principais complicações após 
abdominoplastias e procurar por 
relações de causa e efeito entre 
as complicações e o histórico do 
paciente e as técnicas de abdomi-
noplastia utilizadas.

MéTODOS

Este estudo retrospectivo foi re-
alizado em uma população de 
1.210 mulheres submetidas a 

abdominoplastia entre janeiro 
de 1990 e junho de 2014 no 
setor de Cirurgia Plástica do Hô-
pital Saint Louis. Os pacientes 
do sexo masculino foram exclu-
ídos do estudo, assim como as 
abdominoplastias realizadas em 
outras instituições, operações 
repetidas e abdominoplastias 
associadas a outros procedi-
mentos cirúrgicos. Todos os 
pacientes receberam anestesia 
geral. As indicações para cirur-
gia foram consideradas após 
a avaliação da área, incluindo 
frouxidão da pele, excesso de 
gordura e anomalias da pare-
de musculoaponeurótica. As 
seguintes técnicas cirúrgicas 
foram utilizadas nos pacientes:

• Abdominoplastia clássica
• Abdominoplastia infraumbili-
cal (miniabdominoplastia)
• Abdominoplastia vertical
• Abdominoplastia em âncora

Associado a essas técnicas, foi 
realizado o reparo da diástase 
dos músculos retos abdominais 
e lipoaspiração até o limite de 
1.000 ml, para reduzir o tempo 
cirúrgico e a perda de sangue. 
Não foram realizadas suturas 
de adesão. Todos os pacientes 
receberam dois drenos lamina-
res posicionados lateralmente 
próximo ao final da linha de 
sutura. Os drenos foram remo-
vidos no primeiro dia pós-ope-
ratório, antes de a paciente 
receber alta do hospital. Duas 
aberturas de drenagem foram 
deixadas na lateral da cicatriz 
horizontal, permitindo a drena-

gem passiva dos seromas.
Todos os pacientes recebe-

ram a mesma profilaxia trom-
boembólica por meio de anti-
coagulação preventiva durante 
duas semanas, usando hepari-
na de baixo peso molecular na 
dose de 0,4 ml/dia, iniciando 
seis horas após o término da 
cirurgia. Os pacientes também 
usaram meias de compressão 
antitrombótica. A antibiotico-
profilaxia perioperatória foi 
administrada na indução como 
dose única de cefazolina. Os 
pacientes foram encorajados 
a se levantar do leito desde o 
primeiro dia pós-operatório, 
para recuperar sua autonomia 
o mais rápido possível. No se-
guimento, foram avaliadas seis 
tipos de complicações: hemor-
ragia, infecção do sítio cirúr-
gico, necrose de pele, seroma, 
deiscência da incisão e eventos 
tromboembólicos.

Com relação à análise es-
tatística os dados quantitativos 
foram comparados entre os 
grupos com teste de Wilcoxon 
ou kruskal-Wallis – e os dados 
qualitativos foram comparados 
com o teste exato de Fisher. A 
associação entre complicações 
e características dos pacientes 
foi estudada usando um mode-
lo de regressão logística.

RESULTADOS

Das 1.210 pacientes elegíveis 
que foram operadas durante 
o período de inclusão, 82 fo-
ram excluídas devido a perda 
de seguimento. A análise final 

envolveu um total de 1.128 pa-
cientes. A média de idade dos 
pacientes da coorte foi de 41 
anos (de 16 a 72 anos). A mé-
dia do índice de massa corporal 
foi de 26,8 kg/m2 (de 23,69 a 
30,46 kg/m2). Uma perda de 
peso de mais de dez kg an-
tes da operação ocorreu em 
17,8% dos pacientes (n=201). 
Destes, 4,6% perderam peso 
após cirurgia bariátrica (n=52).

A intervenção mais comu-
mente realizada foi abdomi-
noplastia clássica (71,2%), se-
guida de miniabdominoplastia 
(23,5%), sendo mais raros a 
abdominoplastia vertical e em 
âncora. Esses procedimentos 
foram associados com lipoas-
piração em 353 pacientes e 
com tratamento da diástase 
de retos abdominais em 345 
delas. As pacientes dos grupos 
de abdominoplastia vertical e 
subumbilical apresentaram, em 
média, índices de massa corpo-
ral normal, entre 22,8 e 24,8 
kg/m2 (p<0,0001). A popula-
ção de pacientes submetidas 
à lipoaspiração teve um índice 
de massa corporal significativa-
mente menor (p<0,0001).

Um total de 193 pacien-
tes apresentaram complicação 
pós-operatória. As complica-
ções mais frequentes foram 
hematomas (n=64, 5,7%), 
infecções (n=51, 4,5%), ne-
crose cutânea (n=31, 2,7%) 
e seromas (n=30, 2,7%). Não 
houve casos de embolia pulmo-
nar ou morte. A taxa de com-
plicações foi maior nos casos 
de abdominoplastia em âncora 

ESTUDO AvALIA 
A MELHORA DA SEGURANÇA 
APóS ABDOMINOPLASTIA

A
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(n=9, 20,9%). As taxas foram 
menores em abdominoplastias 
verticais (17,6%) e clássicas 
(20,2%). A miniabdominoplas-
tia apresentou a menor taxa de 
complicações (7,2%).

A obesidade foi significa-
tivamente associada com mais 
infecções (OR=3,43; p=0,0007) 
e uma maior taxa global de com-
plicações (OR=2,35; p=0,0004). 
Idade maior ou igual a 40 anos 
foi associada à maior taxa 
de complicações imediatas 
(p=0,019), a risco elevado de 
seroma (OR=8,19; p=0,0006) e 
à deiscência da ferida (OR=3,69; 
p=0,044). O tabagismo ativo 
também foi associado à maior 
taxa global de complicações 
(p=0,0006), principalmente 
de necrose cutânea (OR=4,81; 
p=0,001) e aumento da inci-
dência de infecções (OR=2,62; 
p=0,035). Todas as outras com-
plicações tiveram tendência a 
ocorrer mais em fumantes do 
que com não fumantes, embora 
essa diferença não tenha alcan-
çado significância estatística.

Perda de peso maior ou 
igual a dez kg foi o fator pre-
ditivo mais importante para as 
seguintes complicações: hema-
toma (OR=2,4; p=0,002), infec-
ções (OR=2; p=0,030) e seroma 
(OR=2,77; p=0,009). Cirurgia 
abdominal prévia não foi um 
fator de risco para nenhuma 
das complicações investigadas. 
Na análise multivariada, taba-
gismo (OR=2,20; p=0,040), 
obesidade (OR=1,75; p=0,026) 
e idade superior a 40 anos 
(OR=2,04; p=0,004) permane-
ceram como os principais fato-
res de risco para todas as com-
plicações. Tabagismo aumentou 
a necrose cutânea (OR=4,83; 
p=0,001); idade maior que 40 
anos (OR=8,82; p=0,0004) e 
maior perda de peso (OR=2,48; 
p=0,024) representaram os dois 
principais fatores de risco para 
seroma; e obesidade foi o prin-
cipal fator de risco para infecção 
(OR=3,43; p=0,0007).

A intervenção associada à 
menor taxa de complicações 
foi a miniabdominoplastia 
(OR=0,29; p<0,0001), com par-
ticularmente menos hematomas 
(OR=0,26; p=0,005). A abdo-
minoplastia em âncora levou a 
3,5 vezes mais necrose cutânea 
(OR=3,48; p=0,028). A abdomi-
noplastia clássica foi o maior fa-
tor de risco para seromas, que se 
manteve raro nos demais tipos 
de intervenção. Os hematomas 
também foram significativamen-
te mais frequentes nas abdomi-
noplastias clássicas em compa-
ração com outras intervenções 
(p=0,009). Na análise multiva-
riada, a lipoaspiração levou a 
menos complicações (OR=0,24; 
p=0,0007), menos hematomas 
(OR=0,19; p=0,0002) e menos 
seromas (OR=0,09; p=0,019). 
Como não ocorreram embolias 
pulmonares ou óbitos nessa co-
orte, e houve apenas dois casos 
de trombose venosa profunda, 
um estudo estatístico de tais 
eventos não pôde ser realizado.

DISCUSSÃO

O ponto forte desse estudo está 
no grande tamanho da amostra. 
Os maiores estudos unicêntricos 
encontrados até o momento na 
literatura envolveram de 500 a 
600 pacientes, menos da me-
tade do tamanho da popula-
ção desse estudo. Essa grande 
coorte de pacientes permitiu 
a obtenção de resultados es-
tatísticos, apesar da raridade 
de certos eventos, aumentou o 
poder do estudo e melhorou a 
representatividade dos resul-
tados. Não há outro estudo na 
literatura com duração compa-
rável de 24 anos, o que permi-
tiu que as mudanças na prática 
da abdominoplastia fossem 
estudadas ao longo do tempo. 
A distribuição das cirurgias ao 
longo do tempo foi muito vari-
ável, com pico em 1997, e níveis 
mais baixos em 2005 e 2014. 
Atribuímos essa variação ao 

aumento na prática de procedi-
mentos combinados nos últimos 
anos, que foram excluídos nessa 
amostra. O estudo de Chaouat 
et al., publicado em 2000, for-
neceu evidências de uma taxa 
maior de necrose cutânea em 
abdominoplastias em âncora 
(35,5%) em comparação com 
as outras técnicas (p<0,001).

A principal limitação desse 
estudo está no seu desenho re-
trospectivo. Alguns dados não 
puderam ser identificados, como 
tempo operatório e índice de 
massa corporal. No entanto, o 
viés relativo foi limitado pelo ta-
manho importante da coorte. O 
estudo foi realizado em um hos-
pital universitário e direcionado 
para incluir procedimentos reali-
zados por quatro cirurgiões assis-
tentes. Embora usassem técnicas 
bem padronizadas, isso pode ter 
causado alguma variação.

A população feminina do 
estudo foi comparável à en-

contrada na literatura, embora 
tivesse menos fumantes e um 
acompanhamento mais longo. 
Os homens foram excluídos para 
reduzir o viés, para aumentar a 
homogeneidade da população e 
permitir uma extrapolação mais 
fácil dos resultados. Uma análise 
multivariada foi realizada para 
limitar o viés induzido pelas dife-
rentes técnicas operatórias.

A taxa de complicações da 
abdominoplastia é muito variá-
vel na literatura, pois se baseia 
em como os autores definem as 
complicações. Dependendo dos 
estudos, complicações foram 
relatadas em 22 a 66% dos 
casos. Os autores exploraram 
várias maneiras de minimizar 
as complicações pós-operató-
rias. Como é recomendado em 
muitos estudos, houve uma pré-
seleção muito rigorosa dos pa-
cientes (por exemplo, indivíduos 
que não eram fumantes e não 
obesos). Os autores enfatizam 
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que ter 40 anos ou mais levou 
a duas vezes mais complicações 
e até oito vezes mais seromas.

Outro fator de risco foi 
história de cirurgia bariátrica. 
A análise univariada forneceu 
evidências de um risco estatisti-
camente significativo de compli-
cações mais graves, com o dobro 
do número de complicações para 
este subgrupo. Lievain et al. rea-
lizaram uma revisão de 238 pa-
cientes e mostraram que o tempo 
de cirurgia foi de 11 minutos a 
mais para os pacientes pós-cirur-
gia bariátrica (p=0,037). Embora 
essa diferença pareça menor em 
termos absolutos, ela foi signi-
ficativamente associada a uma 
taxa maior de infecções, deiscên-
cias e linforreia. Manassa et al. 
também encontraram maior nível 
de complicações entre pacientes 
que perderam peso após cirur-
gia bariátrica em comparação 
com os pacientes que perderam 
peso apenas por dieta e obser-

varam uma taxa muito menor de 
complicações quando um peso 
estável foi mantido por pelo me-
nos três meses antes da cirurgia. 
Entretanto, e ao contrário do que 
foi relatado anteriormente na li-
teratura, a presença de cicatrizes 
no abdome não acarretou mais 
complicações relacionadas à ci-
catrização das feridas.

O presente estudo mostra 
um manejo bem sucedido da 
taxa de seroma, que está entre 
as mais baixas relatadas até o 
momento: 2,37% neste estudo, 
em comparação com taxas repor-
tadas previamente variando de 
10 a 15%. Os autores afirmam 
que o uso de dreno laminar não 
é comum, mas é a chave do su-
cesso por permitir a cicatrização 
controlada da ferida e assegurar 
uma drenagem passiva prolon-
gada por até duas semanas.

Os autores trabalharam 
para quase eliminar o risco de 
complicações tromboembólicas. 

Inicialmente, a primeira dose de 
anticoagulante foi realizada no 
primeiro dia de pós-operatório, 
sendo posteriormente modi-
ficada para injeção no dia da 
cirurgia. A incidência de 0,2% 
de trombose venosa profunda 
e de 0% de embolia pulmonar 
apoiam essa decisão. As taxas 
relatadas na literatura são de 
0,8% para trombose venosa pro-
funda e de 0,02% para embolia 
pulmonar. Além disso, a cinta 
de compressão só foi prescrita 
para os pacientes submetidos ao 
tratamento da diástase. Em con-
traste, o uso perioperatório e pós
-operatório de meias de suporte 
foi sistemático. Acreditamos que 
o benefício alegado de uma cin-
ta não parece ser garantido com 
base nos dados disponíveis. Em 
vez disso, pode-se imaginar que 
uma cinta possa prejudicar o 
retorno venoso como resultado 
da compressão abdominal da 
veia cava inferior. Alguns autores 
recomendam a realização do tra-
tamento da diástase de maneira 
quase sistemática para melhorar 
o resultado estético. Nenhum 
procedimento cirúrgico é isento 
de riscos e o tratamento da diás-
tase pode representar uma redu-
ção do retorno venoso pela pres-
são abdominal, além de aumen-
tar a duração da operação. As 
complicações tromboembólicas 
foram evitadas com sucesso nes-
ta coorte por medidas preventi-
vas rigorosas para todos os pa-
cientes: o uso contínuo de meias 
de compressão, anticoagulação 
preventiva do dia da cirurgia, 
redução do tempo cirúrgico por 
uma técnica testada e comprova-
da, ausência de cinta abdominal 
e deambulação precoce.

A taxa de necrose e deis-
cência desse estudo foi menor 
do que a relatada na literatura. 
Geralmente, tais taxas variam 
de 5 a 10%, versus 2,7% dessa 
coorte. A taxa de infecção tam-
bém foi baixa (7%), similar aos 
8% da literatura. Como as dire-
trizes para cirurgia asséptica são 

relativamente universais, os dois 
principais fatores que podem 
ser controlados pelo cirurgião 
são a administração sistemática 
de um antibiótico profilático na 
indução anestésica e uma redu-
ção na duração da cirurgia. Al-
gumas publicações mostraram 
relação do aumento nas com-
plicações quando a duração da 
cirurgia excede 104 minutos.

CONCLUSÕES

Devido ao tamanho substan-
cial desta amostra, tais dados 
permitiram a análise de grande 
quantidade de dados epide-
miológicos e estatísticos. Des-
tacam-se três principais fatores 
de risco para as complicações 
após abdominoplastia: idade 
superior a 40 anos, obesidade 
e tabagismo. Um grau de pru-
dência é necessário ao realizar 
a abdominoplastia nesses pa-
cientes. A cirurgia abdominal 
prévia, que muitas vezes é con-
siderada um grande risco para 
necrose cutânea, não parece 
ter um impacto significativo. 
O uso de drenos laminares 
levou às baixas taxas de sero-
ma relatadas neste estudo. A 
adesão estrita às medidas de 
prevenção tromboembólicas 
levou a taxas muito baixas de 
complicações tromboembólicas 
(dois casos em 24 anos). Assim, 
recomendamos uma estratégia 
de profilaxia precoce a partir 
do dia da cirurgia para todos 
os pacientes. As complicações 
também podem ser reduzidas 
por técnicas cirúrgicas otimi-
zadas para minimizar o tempo 
operatório. A lipoaspiração 
pode levar a uma melhora nos 
resultados estéticos sem estar 
associada a mais complicações.

Pedro soler coltro
Professor da Divisão de Ci-
rurgia Plástica da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP. Membro 
Titular da SBCP.
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mbora tenham co-
meçado a despontar 
no Brasil há mais de 
40 anos, as ações 
judiciais contra mé-

dicos sofreram um verdadeiro 
salto na primeira década do 
século XXI. Especialistas no 
assunto chegaram a identificar 
crescimentos de até 350% por 
ano em alguns Estados. 

Um dos principais estudos 
sobre o fenômeno, publicado 
pelo advogado Raul Canal, 
então presidente da Sociedade 
Brasileira de Direito Médico e 
Bioética (ANADEM), identifi-
cou um aumento de 1.600% 
da chamada judicialização da 
medicina, entre 2000 e 2012, 
considerando os processos que 
tramitavam no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). A especiali-
dade do cirurgião plástico está 
entre as cinco mais contestadas 
judicialmente no país. 

Essa nova realidade está 
presente em outros países, 
reforçando a percepção dela 
como uma tendência que obri-
ga cirurgiões plásticos a rea-
valiarem diversos aspectos de 
suas rotinas e da relação com o 
paciente. “Por isso elaboramos 
uma proposta para lidar com 
essa questão, que foi ampla-
mente debatida com diversos 
representantes da especialida-
de”, diz Elvio Bueno Garcia, pre-
sidente da Regional São Paulo.

Ele explica que um novo ser-
viço de suporte jurídico ao asso-
ciado está em funcionamento 
desde o primeiro semestre deste 
ano e já foram realizados mais 
de 20 atendimentos. “São duas 
frentes de atuação: uma de 
esclarecimentos e aconselha-
mento, outra de conciliação”, 
detalha Carlos Michaelis Jr., ad-
vogado e coordenador jurídico 
da Regional São Paulo. 

A primeira é focada nas dúvi-
das dos médicos e em situações 
de conflito ainda incipientes. “Se 
um paciente diz ao médico que 
ficou insatisfeito com o resulta-

E

do da cirurgia plástica e ameaça 
processá-lo por isso, podemos 
esclarecer se há realmente um 
risco jurídico expressivo no 
caso”, exemplifica Michaelis Jr. 

Para isso, uma equipe de ju-
ristas especializados em saúde 
está à disposição dos associados 
à SBCP-SP por meio de uma hot 
line, composta por Whatsapp/te-
lefone e e-mail. Neste atendimen-
to, o cirurgião plástico receberá 
orientações jurídicas com respal-
do também em literatura médica 
atualizada da especialidade. “O 
período completo de recupera-
ção para cada procedimento, por 
exemplo, pode ser um argumento 
importante em casos de contesta-
ções acerca do resultado da cirur-
gia”, diz o advogado, ao explicar 
que alguns pacientes reclamam 
antes mesmo da recuperação 
total do procedimento, o que im-
plica em ainda não ter atingido o 

resultado final.
Os esclarecimentos e even-

tuais aconselhamentos podem 
ser prestados para toda situação 
que faça parte do cotidiano pro-
fissional do cirurgião plástico, e 
não apenas para conflitos entre 
médico e paciente. “Estamos 
preparados para lidar com ques-
tões ligadas a planos de saúde, 
clínicas e hospitais, parcerias 
com outros médicos, entre ou-
tras”, enumera Michaelis Jr.

Além disso, existe a possi-
bilidade da conciliação. “é uma 
forma de evitar o desgaste da 
judicialização, pois os custos 
e o tempo de negociação são 
menores”, explica Ednea Zi-
bellini, advogada do Escritório 
de Conciliação LTDA, que está 
dando consultoria para a Re-
gional São Paulo para o serviço. 

“Na judicialização da me-
dicina, um processo pode levar 

10 anos, enquanto uma con-
ciliação pode ser resolvida em 
seis meses”, compara Ednea. 
Além disso, os custos legais são 
menores e uma tabela fixa foi 
negociada para o atendimento 
aos associados à Regional São 
Paulo. “A questão emocional 
também é muito importante. 
Na conciliação, o caso corre 
sigilosamente, sem exposição 
do médico e do paciente, que 
podem acontecer na Justiça”, 
ressalta a conciliadora. 

Além disso, existe ou-
tro componente benéfico às 
partes. “Na judicialização, a 
decisão parte de um juiz. Na 
conciliação, o caso é resolvido 
por comum acordo, ou seja, 
por uma proposta que teve a 
aceitação de ambos. Isso gera 
uma satisfação maior”, conta 
Ednea. No processo de conci-
liação, a taxa de sucesso em 
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cialização. Isso pode resultar 
em problemas expressivos e 
desnecessários ao médico”, es-
clarece Michaelis Jr. 

JUDICIALIZAÇÃO
DA SAúDE

Não é apenas na medicina que 
a judicialização tem avançado. 
No fim de 2017, a ministra 
Cármen Lúcia, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), convocou uma audi-
ência pública com os principais 
representantes de diversos se-
tores da sociedade ligados à 
saúde para debater formas de 
aplacar o avanço do problema. 

Ex-prefeitos, juízes, advoga-
dos, médicos, representantes de 
entidades médicas, da indústria 
farmacêutica, de hospitais e de 
associações de pacientes expu-
seram seus anseios e dificuldades 
na busca por um senso comum. 

Nos últimos anos, o Sistema 
único de Saúde (SUS) tem en-
frentado expressivos impactos 
no planejamento orçamentário, 
resultantes da judicialização da 
saúde. Em 2016, por exemplo, 
o Ministério da Saúde chegou a 
dedicar mais de R$ 1,32 bilhão 
para custear tratamentos exigi-
dos por vias judiciais. 

Especialistas no fenômeno 
identificam a origem disso em 
alguns fatores, como a crescen-
te conscientização da popula-
ção por seus direitos e o acesso 
facilitado às informações, por 
meio das mídias digitais, além 
da oferta crescente de serviços 
jurídicos, embora nem sempre 
com a devida qualificação. 

Hot line
A equipe jurídica da 
SBCP-SP está disponível 
pelos seguintes canais: 
(11) 9-4477-6088 
(incluindo Whatsapp) e 
contato@michaelis.adv.br.

acordos firmados é de 80%, 
segundo a conciliadora.

PRINCIPAIS MOTIvOS

Mais da metade das judicia-
lizações da medicina (57%) 
por supostos erros médicos 
acabam consideradas impro-
cedentes pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), conforme o 
estudo citado no início dessa 
reportagem. Isso sugere que 
exista uma diferença entre a 
percepção do paciente e os 
resultados viáveis da cirurgia 
plástica. “Falta um ajuste de 
expectativas”, comenta Elvio. 

“O descontentamento apa-
rece como a primeira causa da 
judicialização movida pelos 
pacientes”, ressalta a concilia-
dora. Por isso, diz ela, é funda-
mental haver um momento de 
esclarecimentos ao paciente, em 

que seja dito, de maneira clara 
e com linguagem leiga, os riscos 
do procedimento, o tempo total 
de recuperação, o que deve ser 
esperado no pós-cirúrgico e as 
questões ligadas à cicatrização, 
entre outras. 

A cicatrização, por exem-
plo, é recorrentemente um pon-
to delicado. “O paciente pode 
ter o primeiro episódio de que-
loide na vida após uma cirurgia 
plástica. E isso não tem como 
ser previsto pelo cirurgião, nem 
é resultado de imperícia dele”, 
argumenta a conciliadora. 

INSEGURANÇA JURíDICA

O cirurgião plástico, assim 
como todo médico, tem enfren-
tado um cenário de inseguran-
ça jurídica crescente no mer-
cado de trabalho. “Esse é um 
ponto que tem sido recorrente 

nas discussões em eventos mé-
dicos e na sociedade”, aponta 
Elvio Bueno Garcia, presiden-
te da Regional São Paulo. Em 
agosto, inclusive, a judicializa-
ção foi tema da reunião mensal 
da SBCP-SP.

“O projeto de suporte ju-
rídico do associado resultou 
em um serviço de vanguarda, 
que certamente vai reduzir a 
judicialização da medicina”, 
diz o coordenador jurídico da 
Regional São Paulo, Carlos Mi-
chaelis Jr. O aconselhamento / 
esclarecimento é oferecido gra-
tuitamente, enquanto as con-
ciliações contam com valores 
diferenciados. “Também pode-
mos instruir a como encontrar 
advogados especializados em 
medicina e saúde. queremos 
evitar que o cirurgião plástico 
caia nas mãos de profissionais 
de direito sem a devida espe-
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PENSAR MAIS, PUBLICAR MENOS
E PUBLICAR MELHOR DURANTE A
RESIDêNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA

número e a “quali-
dade” dos artigos 
científicos publica-
dos em periódicos 
revisados por pares 

vêm sendo utilizados para a 
mensuração dos desempenhos 
individuais e institucionais e 

também têm sido apli-
cados como crité-

rios primor-
d i a i s 

para a obtenção de financia-
mentos governamentais e/ou 
privados. Ainda que escrever 
e publicar artigos seja o core 
business de acadêmicos, pes-
quisadores e cientistas, resi-
dentes em cirurgia plástica 
também devem adquirir os 
princípios fundamentais da 
arte e ciência da pesquisa 
científica durante a forma-
ção. No entanto, não se deve 
criar rivalidade ou aumentar a 
competitividade entre os resi-

dentes. Esses não devem 
fazer parte integral da 
alta competição no 

meio acadêmico afim 
de ampliar a produ-

tividade científica, 
que pode ser 

simboli-
za-

da pelo lema “publicar ou 
perecer”. 

O impacto do “produtivis-
mo acadêmico”, “publicacio-
nismo” e “citacionismo” na 
vida pessoal e profissional dos 
pesquisados não deve atuar, 
ao menos de forma plena, na 
formação dos residentes. Nes-
se âmbito, dentre os diversos 
pontos de vistas que vem sen-
do publicados e debatidos so-
bre esse assunto, acredito que 
o lema “pensar mais, publicar 
menos e publicar melhor” (S.L. 
Schlendlindwein, autor nacio-
nal) deva nortear a formação 
dos residentes. Esses devem ad-
quirir conhecimentos e habilida-
des teórico-práticas essenciais 
para praticar o amplo escopo 
da cirurgia plástica, incluindo o 
reconhecimento e o tratamen-
to irrestrito de pacientes com 
deformidades congênitas ou 

adquiridas e também da-
queles que buscam 

intervenções es-
téticas.

O s 
r e s i -

O
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dentes devem, ao mesmo tem-
po, ser estimulados a participar 
ativamente de todas as etapas 
que compõem um projeto de 
pesquisa de baixa ou alta com-
plexidade – desde a sua ela-
boração até a publicação dos 
resultados obtidos como um 
artigo completo. é pertinente 
argumentar que concluir um 
projeto cientificamente sólido 
durante a residência pode ser 
uma tarefa difícil e representar 
um desafio para os residentes 
sem formação prévia em pes-
quisa. Como inúmeras habili-
dades devem ser aprendidas 
até que um residente publique 
(ou participe de) um artigo 
completo, a ideia central não 
deve ser o número de publi-
cações em si, mas sim a plena 
participação nas diversas eta-
pas de um projeto. 

Sob outra perspectiva, os 
residentes com forte desejo de 
participar de pesquisas, como, 
por exemplo, aqueles com ante-
cedentes em investigações cien-
tíficas, devem ser incentivados a 
cooperar em um maior número 
de projetos e, consequentemen-
te, mais artigos. Mais ainda: 
deve-se ter cuidado extremo 
para que eles ou elas não sejam 
utilizados como muletas para ex-
pandir a produtividade global da 
instituição. A incitação para que 
a pesquisa seja despertada e de-
senvolvida nos residentes é papel 
de todos aqueles envolvidos no 
processo de ensino-aprendiza-
gem. Os mais experimentados 
– cirurgiões plásticos, precepto-
res, orientadores, entre outros 
profissionais – têm que adotar o 
princípio descrito pelo Dr. Mulli-
ken, cirurgião plástico renomado 
e cientista brilhante: “Ensinar 
aqueles que seguem esperando 
que o jovem vá mais longe”. Os 
residentes precisam entender e 
aplicar o princípio do Dr. Mur-
ray, notável cirurgião plástico e 
vencedor do prêmio Nobel: “O 
resumo é apenas um trabalho 
em andamento”. Ou seja, um 

projeto de pesquisa somente é 
realmente concretizado com a 
transformação de um resumo 
apresentado em um evento cien-
tífico em um artigo completo.

A adoção desses princípios 
parte do pressuposto de que, a 
partir da colaboração conjunta 
entre o residente e o preceptor/
orientador, será possível criar 
um círculo-virtuoso que culmi-
nará no real desenvolvimento 
de capacidades científicas du-
rante a residência. Para isso, 
além da aprendizagem relacio-
nada à elaboração e apresen-
tação dos resumos em eventos 
científicos (capacidades de 
comunicação e apresentação 
tais como ensaio, linguagem 
corporal, tom de voz, esque-
ma de cores, nível de detalhes 
e limitações de tempo e um 

processo de revisão crítica por 
pares durante as reuniões cien-
tíficas) tais como o Congresso 
do DESC, o Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia Plástica e os 
Congressos de Cirurgia Plástica 
Regionais, os residentes tam-
bém devem entrar em contato 
com outros aspectos indispen-
sáveis sobre a escrita, a revisão 
e a publicação de artigos, tais 
como elaboração – esqueleto 
geral dos artigos, incluindo tí-
tulo, resumo, palavras-chave, 
introdução, objetivos, méto-
dos, discussão, conclusão, re-
ferências, figuras e tabelas e 
também as particularidades de 
cada um desses componentes 
–, submissão – sites dos peri-
ódicos, instruções aos autores, 
escolha do periódico, natureza 

do periódico alvo seja (genera-
lista ou especialista), restrições 
de espaço, fator de impacto, 
entre outros – e revisão por 
pares – processo de revisão do 
periódico, do editor e dos revi-
sores, relatórios do editor e dos 
revisores e respostas ao editor 
e revisores – do artigo. 

Uma série de competências 
adicionais, como, entre outros, for-
mulação de hipóteses, desenhos 
dos estudos, sistematização para 
coleta de dados e seleção dos pa-
cientes, revisão crítica da literatura 
específica, métodos de análises, 
técnicas estatísticas, integração 
dos achados da pesquisa com os 
dados disponíveis na literatura, 
critérios de autoria, conflitos de 
interesses, fontes e mecanismos 
de financiamento, questões éticas 
e bioéticas, entre outros, também 

deve ser alvo desse processo de 
ensino-aprendizagem. Por trás 
dessa infinidade de detalhes téc-
nicos, é imprescindível que os resi-
dentes também compreendam as 
razões e os benefícios da produ-
ção científica. 

De forma genérica, editores 
de periódicos relevantes definem 
tais razões como dois lados de 
uma mesma moeda: em um lado 
estaria o altruísmo – comparti-
lhar e avançar o conhecimento 
humano (descoberta científica) 
para o benefício da humanidade 
e auxiliar na assistência e tomada 
de decisões – e do outro o ego-
centrismo – promoção acadêmica 
e/ou profissional, busca por fama, 
ganhos financeiros e/ou razões 
institucionais. Por outro lado, os 
benefícios potenciais advindos da 

participação da pesquisa cientí-
fica podem ser definidos como 
as multifacetas de um diamante. 
O cuidado prestado ao paciente 
pode ser considerado uma dessas 
facetas, pois ao adquirir senso 
crítico e analítico a seleção das 
melhores evidências disponíveis 
torna-se um processo medular. 

A leitura e a escrita científica 
constantes também resultam na 
aquisição de capacidades – de-
cifrar, compreender, generalizar 
e sintetizar) – e na ampliação do 
vocabulário e argumentos, que 
podem ser aplicados diretamente 
no atendimento/relacionamento 
com pacientes e seus familiares. 
No mais, à medida que as habi-
lidades vão sendo incorporadas 
e refinadas, diversas questões 
diagnósticas e/ou terapêuticas 
podem ser respondidas: o que, 
como, quando e por que fazer?.

Finalmente, a escolha en-
tre a carreira acadêmica – por 
exemplo, inicialmente pleitear 
uma vaga em um programa de 
pós-graduação – e a prática 
privada (com ou sem produção 
científica) deve ser dependente 
das oportunidades e questões 
pessoais como responsabilidade 
pessoal, foco, desejo, idealismo, 
perseverança, entre outros, não 
devendo ser limitada pela falta 
de formação científica durante 
os anos de residência. você resi-
dente já ponderou sobre o com-
ponente científico do treinamen-
to? A pesquisa faz parte de sua 
rotina? Saia da inércia, apoie-se 
naqueles mais experimentados 
e aproveite cada momento dos 
três anos de residência, pois as 
regras e os lemas provavelmente 
serão diferentes à medida que o 
status profissional for modifica-
do. Inicie agora e você será capaz 
de adaptar-se à evolução da es-
pecialidade e ciência.

rafael denadai
Cirurgião Plástico
Instituto de Cirurgia Plástica 
Craniofacial, Hospital SOBRA-
PAR, Campinas, SP

A incitação para que
a pesquisa seja despertada  

e desenvolvida
nos residentes é papel

de todos aqueles envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem
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Na edição anterior 
da revista Plástica 
Paulista conversa-
mos sobre como o 
marketing é uma 

ferramenta importante desde o 
início dos tempos do comércio, 
e como ele se desenvolve com 
o crescimento das opções dos 
compradores, o que demons-
tra a evolução positiva de uma 
economia. vimos também que 
existem dois grupos muito re-
levantes na prática de qualquer 
cirurgião plástico, a saber, os 
clientes e os órgão reguladores, 
e como é importante começar 
o seu marketing tendo certeza 
de que as regras obrigatórias, 
como cadastro adequado no 
site da SBCP e RqE no site do 
CRM, estão sendo cumpridas. 

Mas nada é mais importante 
do que o momento da verdade. 
E o que é isso? Elucidar esse 
importante ponto é o objetivo 
desse artigo. 

qUERO MUITOS
PACIENTES 

quando conversamos sobre 
marketing, a primeira pergunta 
praticamente unânime é: Como 
faço para aumentar o meu 
número de pacientes? Afinal, 
apesar de ser uma área de es-
tudos ampla, o marketing como 
um todo ainda é muito tomado 
por sua parte, a propaganda. 
Assim, rapidamente o gestor 
de marketing (que pode ser al-
guém contratado ou o próprio 
cirurgião) começa a procurar 

formas de anunciar o serviço, 
buscando leads, ou seja, conta-
tos iniciais. 

O fato é que, para fazer 
uma propaganda, precisamos 
anunciar alguma coisa que 
faça a pessoa desejar nos pro-
curar, oferecer algum atrativo, 
algum diferencial, algo que ela 
ainda não encontrou em outros 
concorrentes. E quando essa 
pessoa nos procura? O que ela 
encontra? 

Esse é o momento da ver-
dade. O que o seu paciente vai 
encontrar quando realmente 
usar o seu serviço? E qual a 
impressão que ele vai ter ao 
comparar o que ele recebeu 
com o que ele esperava receber 
quando viu a sua propaganda?

E, com muita frequência, 

essas duas coisas, a expectativa 
do paciente e a realidade, são 
diferentes. quando essa dispari-
dade acontece de forma nega-
tiva, o que temos é um cliente 
insatisfeito, independentemente 
dele ter ou não recebido um tra-
tamento adequado. E clientes 
insatisfeitos, por qualquer moti-
vo, são a pior propaganda que 
alguém pode ter. 

DEvAGAR COM
O ANDOR

Por que essa situação é tão 
comum? Porque, como ex-
posto na coluna anterior, o 
marketing e a gestão, apesar 
de andarem juntos, são bem 
peculiares e distintos. A per-
cepção que um cirurgião tem 

MOMENTO DA
vERDADE

A
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do que ele oferece, com muita 
frequência, é focada na quali-
dade técnica do trabalho dele, 
da formação científica, da ca-
pacidade cirúrgica, do quanto 
ele gasta pra ter as coisas fun-
cionando adequadamente. 

Mas o que o paciente 
consegue avaliar? Como ele 
consegue julgar se o médico 
executou a técnica adequada 
ou não? Se o tipo de sutura era 
a correta para aquela situação? 
O leigo simplesmente não tem 
a capacidade de analisar esses 
fatos. Ele vai julgar por dados 
indiretos e que, muitas vezes, 
o dono do consultório nunca 
presencia. Por exemplo, o aten-
dimento telefônico ao tentar 
agendar uma consulta, o tem-
po que leva para ser atendido 

quando chega ao consultório, a 
forma com que a recepcionista 
perguntou os dados para pre-
encher o cadastro. Pode ser que 
o seu cliente avalie sua quali-
dade baseado no quanto o seu 
lavabo está limpo, na presença 
ou qualidade do café, ou na 
arte que você expõe (ou não) 
na sua parede. 

Por isso, é sempre impor-
tante começar devagar. Um 
aumento súbito e precoce de 
pacientes no seu consultório 
tem uma chance muito grande 
de gerar uma leva de clientes 
insatisfeitos, e pode ser muito 
ruim ter que apagar um incên-
dio quando ainda não existe 
uma proporção grande de pa-
cientes satisfeitos para contra-
balancear essas opiniões nega-

tivas. Principalmente em redes 
sociais, com efeito amplificador 
de opiniões negativas, um insa-
tisfeito costuma ter um poder 
pelo menos cinco vezes maior 
do que o de um paciente sa-
tisfeito. Mensagens negativas 
propagam mais rápido e de 
forma mais eficiente. 

MOLHE OS PéS 

Se a sua vontade é começar 
a fazer propaganda em 
um meio novo, 
seja ele uma rede 
social, uma nova 
cidade ou uma nova re-
vista, inicie criando uma 
base de pacientes que 
estejam presentes 
nesse meio; peque-

na, mas satisfeita. Aproveite 
para perguntar o que eles 
acharam da experiência com-
pleta, não fique apenas focado 
na sua parte.

Tente encontrar os mo-
mentos da verdade do seu 
consultório. veja onde os satis-
feitos acharam que o oferecido 
é mais do que o esperado, e 

onde você pode 
melhorar. Apri-
more o seu 
produto, que 
é o seu ser-
viço, tendo 
sempre em 
mente que 
a sua vi-
são, nessa 
hora, deve 

ser moldada como a de 
um leigo que não tem 

capacidade de entender 
os aspectos técnicos da sua 

profissão. Ajuste as brechas. 
Com um volume menor, elas 
serão mais simples de resolver. 

Obviamente, ninguém 
pode ser o melhor em tudo. 
Mas evite qualquer coisa 
muito negativa. E, muito im-
portante, entenda os seus 
pontos positivos e aquilo que 
você com certeza consegue 
entregar acima das expectati-
vas com muita frequência. Só 
então aumente sua imersão 
nesse novo meio, com um his-
tórico positivo, e atenha-se a 
promover o que você sabe que 
vai ser satisfatório. é mais de-
vagar, claro, mas é muito mais 
seguro para quem tem a repu-
tação do próprio nome como 
o que há de mais importante.

O seu ponto forte deve vi-
rar sua bandeira. Ao contrário 
da frase clássica, a realidade é 
que a alma do negócio deve ser 
a propaganda. Entender qual 
a sua alma, para cada meio e 
tipo de paciente, deve ser feito 
de forma gradual e atenta.

gustavo stocchero
Editor da Plástica Paulistashutterstock
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esde 2016, os asso-
ciados da Regional 
São Paulo junto com 
todos os membros 
da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia 

Plástica recebem por e-mail 
os boletins do Plástica Paulista 
Online (PPOnline). A newsletter 
está completando dois anos em 
2018 e, para celebrar o aniver-
sário, ela será ampliada, pas-
sando a cobrir também a agen-
da institucional da entidade.

quando criado, ele tinha 
o propósito de ser uma ferra-
menta de comunicação que 
trouxesse aos associados as 
mais recentes discussões e 
evidências científicas da cirur-
gia plástica, a partir do resu-
mo de artigos publicados nas 
principais revistas da nossa 
especialidade: Plastic and Re-
constructive Surgery; Annals 
of Plastic Surgery; Aesthetic 
Surgery Journal; Burns; Aes-
thetic Plastic Surgery; Journal 
of Plastic, Reconstructive and 
Aesthetic Surgery; entre ou-
tras. Até março de 2018, com 
frequência média quinzenal, já 
foram enviados 36 boletins.

O estímulo e o retorno po-
sitivo dos associados foi muito 
importante para o contínuo 
aprimoramento desta newslet-
ter. Diversos colegas relataram 
que o conteúdo delas se tornou 
uma das ferramentas para sua 
atualização científica, seja pela 
sua linguagem resumida, ob-
jetiva e também por estar em 
língua portuguesa. Porém, mui-
tos leitores nos perguntavam: 

D

Como são feitos os 
boletins do PPOnline?

como são feitos esses boletins?
Ao final de cada mês, os 

editores da Revista Plástica 
Paulista buscam os principais 
periódicos de cirurgia plástica 
e selecionam artigos que sejam 
de interesse científico, nos di-
versos campos de atuação da 
nossa especialidade. Também 
há uma tentativa de privilegiar 
os poucos textos que possuem 
acesso aberto, pois todas essas 
revistas são pagas - sendo libe-
radas apenas para os assinantes 
e para aqueles que possuem 
vínculos universitários, por meio 
das assinaturas institucionais.

Os artigos selecionados são 
lidos e resumidos, com ênfase 
na principal informação cientí-
fica do texto e no seu nível de 
evidência, e ao final incluímos 

um link para a íntegra do ar-
tigo no próprio site da revista. 
O texto completo estará dispo-
nível se o artigo estiver acesso 
aberto ou se o associado ob-
tiver acesso ao periódico. Em 
seguida, o texto é diagramado 
e vai para dois destinos: é en-
viado por e-mail para todos os 
associados da SBCP no formato 
do boletim, e também é dispo-
nibilizado no site da Regional 
São Paulo e nas mídias sociais.

O volume de produção cientí-
fica sobre cirurgia plástica é enor-
me mundo afora. Por isso, busca-
mos selecionar alguns destaques 
para facilitar a atualização dos 
associados por meio do PPOnline, 
que remete ao site da Regional 
São Paulo, onde há um arquivo 
extenso desses conteúdos. Agora, 

a nova gestão da SBCP-SP, lidera-
da por Elvio Bueno Garcia, decidiu 
incluir também os destaques insti-
tucionais da sociedade.

“A Regional São Paulo está 
realizando muitas atividades e 
entendemos que seja impor-
tante aos associados saber o 
que fazemos. Por isso, estamos 
aperfeiçoando e ampliando os 
nossos canais de comunicação. 
A mudança da Plástica Paulista 
Online é apenas uma delas. Es-
tamos também publicando mais 
conteúdos no site, começamos 
um trabalho nas redes sociais, 
pelo Facebook e pelo Instagram, 
para que todos acompanhem os 
nossos passos e as nossas novi-
dades”, conta Elvio.

As estatísticas referentes ao 
PPOnline mostram resultados 
bastante animadores: atual-
mente, o mailing possui quase 
6.000 inscritos e tem registrado 
abertura entre 16% e 24%. Ou 
seja, entre 1.000 e 1.400 as-
sociados têm clicado no e-mail 
para ler o seu conteúdo. Além 
disso, praticamente não há re-
gistro de pedidos de retirada do 
nome do mailing, o que é exce-
lente e nos motiva a continuar!

Desta forma, a Regional São 
Paulo espera auxiliar os mem-
bros da SPCP nesta importante 
e imprescindível atividade de 
educação e aprimoramento 
científico, colaborando para 
melhorar a prática cotidiana do 
cirurgião plástico, com benefício 
direto ao cuidado do paciente.

Pedro soler coltro
Editor Revista Plástica Paulista
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pós dois anos de ci-
rurgia geral e algumas 
dúvidas na cabeça op-
tei pela especialidade, 
que abracei com muita 

dedicação, a cirurgia plástica. Ini-
ciei minha residência em 1988, na 
Disciplina de Cirurgia Plástica da 
EPM. Nesse momento, os docen-
tes eram o Prof. Jorge Andrews 
(Prof. Titular e Chefe da DCP), a 
Profa. Lydia Masako, a Profa. Mar-
lene Ishizuka, o Prof. Roberto Rud-
ge e a Profa. Dulce Martins.

Desde o início, demonstra-
mos ser um grupo de residentes 
que queriam atuar na mais pura 
acepção da palavra: Residentes. 
E encontramos um território re-
ceptivo entre os docentes, pre-
ceptores e nossos R+. 

O acesso aos professores 
sempre foi muito fácil, e não 
foi diferente com o nosso Prof. 
Titular. Nos dois anos de cirur-
gia geral, e passando por todas 
as Disciplinas do Departamento 
de Cirurgia, pude observar que 
a mística do Prof. Titular severo, 
inacessível, por vezes carrancu-
do, era realidade em muitas de-
las. Entrar, no segundo dia de re-
sidência, na cirurgia com o Prof. 
Titular só podia me causar certo 
estresse. No entanto, com brin-
cadeiras e uma rinoplastia feita 
rapidamente, tudo foi aliviado. 
Talvez o mais difícil tenha sido 
montar e entender uma mesa 
cirúrgica com instrumentos tão 
estranhos para um recém-egres-
so da cirurgia geral. Faço este 
preâmbulo para demonstrar que 
este sentimento de fraternidade 
sempre foi muito forte em nossa 

A

Prof. Dr. Jorge de Moura 
Andrews: um defensor da ética 
e da defesa da especialidade

Disciplina. Então, vamos ao nos-
so homenageado.

O Prof. Dr. Jorge de Moura 
Andrews foi formado pela Es-
cola Paulista de Medicina em 
1948. Destacou-se no curso de 
graduação por suas atividades 
extracurriculares nas disciplinas 
de Histologia e Clínica Cirúrgica 
e nos serviços do Prof. Bernar-
des de Oliveira, no Sanatório Es-
perança. Em 1949, foi convida-
do para um internato em kansas 
City, EUA, onde se especializou 
em Cirurgia Plástica e Cirurgia 
Geral durante um ano.

De volta ao Brasil, foi convi-
dado pelo Prof. Antônio Pruden-
te (então chefe da Cadeira) para 
exercer as atividades de Prof. As-
sistente da Disciplina de Cirurgia 
Plástica, onde se destacou por 
suas habilidades técnica e didáti-
ca. Na especialidade, teve sempre 

destaque na cirurgia mamária, 
buscando a redução das cica-
trizes. Assim desenvolveu tática 
para este fim, sendo também um 
dos pioneiros na mastoplastia pe-
riareolar. Essa preocupação com o 
tamanho e bom posicionamento 
das cicatrizes nos era passado de 
forma clara quando dizia que na 
vida, nossas pacientes passarão 
por muitos momentos impor-
tantes. Em muitos deles, estarão 
vestidas e em tantos outros es-
tarão despidas. Notadamente, 
na cirurgia estética, demonstrava 
predileção pelas cirurgias mamá-
rias, rinoplastias e cirurgias da 
face, mas muitas foram as cirur-
gias reparadoras que o auxiliamos 
com destaque para as reparações 
genitais, vaginoplastias e recons-
truções vulvares. Sempre teve 
especial atenção e preocupação 
com os implantes de silicone, que 

fotos: divulgação

passaram a ser alvo de análises 
em estudos sobre sua composição 
e as reações que causavam.

Em 1976, após concurso 
para Docência Livre, passou a 
exercer a chefia da Disciplina 
de Cirurgia Plástica, vaga pelo 
falecimento do Prof. Pruden-
te. Em seguida, foi Prof. Titular 
da DCP da EPM e se tornou o 
coordenador do primeiro curso 
oficial de Pós-Graduação na es-
pecialidade do Brasil.

O Programa de Pós-Gra-
duação em Cirurgia Plástica 
na UNIFESP teve início em 
conjunto com o Programa de 
Pós-Graduação em Ortopedia, 
em 1982, até o seu desmem-
bramento no ano de 1990.

A coordenação do Progra-
ma de Pós-Graduação em Or-
topedia e Traumatologia e Ci-
rurgia Plástica começou com os 
Professores Doutores Marino 
Lazzareschi e Jorge de Moura 
Andrews (vice), seguido pelo 
Professor Doutor José Laredo 
Filho. A primeira turma de pós-
graduados em cirurgia plástica 
foi composta por médicos e as 
teses de doutorado foram de-
fendidas pelos doutores Lydia 
Masako Ferreira e Roberto Rud-
ge Ramos, em agosto de 1985.

Após o desmembramento 
do Programa de Pós-Graduação 
em Ortopedia e Cirurgia Plástica 
Reparadora (1990), o Programa 
de Pós-Graduação em Cirurgia 
Plástica Reparadora (PPGCPR) 
foi coordenado pelo Prof. Dr. 
Jorge de Moura Andrews até 
março de 1995, quando de sua 
aposentadoria compulsória. De 
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A importância do termo de 
consentimento e do contrato 
personalizado antes da cirurgia 
plástica, bem como a discussão 
jurídica sobre obrigação de 
meio ou obrigação de resulta-
do foram destaques na última 
Reunião Mensal da Regional 
São Paulo, realizada em 14 de 
agosto. O presidente da entida-
de, Elvio Bueno Garcia, colocou 
na pauta a judicialização da 
medicina. Estiveram presentes 
o desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, Dr. ênio Santarelli; o ad-
vogado, perito médico e cirur-
gião plástico, Dr. Rodrigo Aloe; 

e o coordenador jurídico da 
SBCP-SP, Dr. Carlos Michaelis. 
Na ocasião, ressaltou-se que a 
judicialização da medicina não 
deve impedir o cirurgião plásti-
co de exercer a sua especialida-
de. Foi recomendada a adoção 
de um termo de consentimento 
personalizado como instrumen-
to para aumentar a segurança 
jurídica do cirurgião plástico. O 
coordenador jurídico da Regio-
nal São Paulo enfatizou a im-
portância de valorizar a relação 
médico-paciente e, em casos 
de disputas judiciais, recorrer a 
um advogado especializado em 
saúde. 

Dr. Ênio Santarelli, Dr. Carlos Michaelis Jr., Dr. Rodrigo
Aloe, Dr. Elvio Bueno Garcia e Dr. Daniel Gabas Stuchi

REUNIÃO MENSAL: 
JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA

1982 a 1995, especificamente 
no Programa de Pós-Graduação 
em Cirurgia Plástica Reparado-
ra, foram defendidas 25 teses, 
sendo 19 teses de Mestrado e 
seis de Doutorado.

Muitas delas orientadas pelo 
Prof. Andrews, rendendo muitas 
publicações em revistas nacio-
nais e internacionais. A coorde-
nação do PPG a partir de então 
foi exercida pela Profa. Dra. Lydia 
Masako Ferreira, que levou a 
nossa PG à excelência interna-
cional e nota seis pela CAPES.

Entre 1990 e 1993, o Prof. 
Andrews exerceu a função de 
chefe do Departamento de 
Cirurgia, função previamente 
exercida por nomes como Prof. 
Alipio Correia Neto (fundador 
da EPM e primeiro chefe do 
Departamento de Cirurgia) e 
Prof. Antonio Prudente (Primei-
ro Chefe da Cadeira de Cirurgia 
Plástica da EPM). O Prof. An-
drews sempre foi um defensor 
da ética médica, com muita 
preocupação com aspectos da 
divulgação de assuntos médi-
cos, e com a postura que qua-
lificava como “predadora” de 
alguns profissionais. A sua in-
transigência em determinados 
aspectos pode não ter sido bem 
entendida, em certos momen-

ta Catarina e pode usufruir do 
convívio com sua esposa Dona 
Edna e seus 3 filhos até seus úl-
timos dias. Recentemente havia 
retornado para São Paulo para 
cuidar da saúde já fragilizada.

Para todos nós da DCP da 
EPM que tivemos o convívio 
direto com o Prof. Andrews fica 
a certeza e a lembrança de um 
professor e um profissional ze-
loso com seus pacientes e com 
seus discípulos, e que sempre 
demonstrou muita preocupa-
ção com a ética e os destinos 
da especialidade. Para todos 
nós da SBCP, e em vista de situ-
ações sombrias que, por vezes, 
certos “doutores bumbum” nos 
envolvem, fica a lembrança de 
alguém que sempre se preocu-
pou para que não chegássemos 
a este ponto na medicina.

Prof. dr. miguel 
sabino neto
Chefe da Disciplina de Cirur-
gia Plástica da EPM
Coordenador da Comissão de 
Título de Especialista da SBCP
Com a colaboração da Profa. 
Dra. Lydia Masako Ferreira
Profa. Titular da Disciplina de 
Cirurgia Plástica da EPM
Coordenadora da Comissão 
de Prêmios da SBCP

tos, mas isso não o fez desistir 
ou mudar suas convicções. 

Após a sua aposentadoria 
em 1995, foi gradualmente se 
afastando de suas atividades 
profissionais e acadêmicas, não 

querendo influenciar no segui-
mento da Disciplina de Cirurgia 
Plástica, que passou a ser bri-
lhantemente capitaneada pela 
Profa. Lydia Masako Ferreira. Mu-
dou-se por um período para San-

 Profa Lydia e Prof Andrews durante
inauguração da casa da Cirurgia Plástica em 1996

Prof Miguel, Prof Andrews, Profa Lydia e Prof Elvio
em encontro em Florianópolis em 2009.
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ma ampla discussão 
sobre segurança do 
paciente em proce-
dimentos estéticos 
ganhou espaço na 

imprensa, em julho, após a mor-
te de uma mulher. Ela havia re-
alizado uma gluteoplastia, mas 
horas depois precisou ser leva-
da ao hospital com suspeita de 
embolia pulmonar e acabou fa-
lecendo. Conforme as investiga-
ções avançaram, diversas ques-
tões passaram a ser debatidas.

Primeiro, o procedimento 
fora realizado na cobertura 
em que morava o médico, no 
Rio de Janeiro, em vez de uma 
clínica ou hospital. Segundo, 
o profissional usava as mídias 
sociais para se promover e era 
conhecido como Dr. Bumbum. 
Terceiro, denúncias de imperícia 
começaram a surgir conforme o 
caso se tornava mais conheci-
do. O médico acabou preso e 
indiciado por homicídio. 

Diante disso, a Regional 

São Paulo, em linha com a 
SBCP Nacional, divulgou um 
posicionamento à imprensa e 
por meio de suas mídias sociais 
sobre o caso, em que reforça a 
necessidade de procurar espe-
cialistas qualificados e apenas 
realizar procedimentos em lo-
cais adequados.

O presidente da Regional 
São Paulo, Dr. Elvio Bueno Gar-
cia, concedeu entrevistas para 
os programas Bem Estar, da Tv 
Globo, e Hoje em Dia, da Tv 

Record, além de ter participado 
de uma ampla reportagem na 
Folha de S.Paulo. 

O Dr. André Cervantes, inte-
grante da Comissão DEC, falou 
para o jornal SBT Brasil. Em todos 
os casos, a principal discussão foi 
sobre a segurança do paciente 
e os riscos de cirurgias plásticas 
para fins estéticos. As matérias 
completas estão disponíveis no 
site da Regional São Paulo.

veja na página ao lado o 
posicionamento da SBCP-SP.

Morte de paciente gera 
discussão na imprensa
U

revista Plástica PaulistaPlástica na mÍdia

Após uma paciente
falecer por

complicações ao ser
operada na residência

de um médico,
o presidente da

Regional São Paulo,
Elvio Bueno Garcia,
fez um alerta sobre

segurança ao paciente
no jornal Hoje em Dia,

da TV Record

O presidente da
Regional São Paulo,
Elvio Bueno Garcia,

participou do
programa Bem Estar,

da TV Globo, em
que foram tratadas

questões como
aplicação de PMMA e

segurança do paciente

André Cervantes, cirurgião
plástico e membro da Comissão
do DEC, concedeu entrevista ao
jornal SBT Brasil sobre questões
ligadas à segurança do paciente
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A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica - Regional 
São Paulo (SBCP-SP) reforça a 
necessidade de serem obser-
vados dois pontos fundamen-
tais antes de qualquer pessoa 
decidir se submeter a uma 
cirurgia plástica, seja para fins 
estéticos ou reparadores.

Primeiro, a escolha do 
profissional de saúde deve 
levar em conta a sua qua-
lificação, com o título de 
especialista em cirurgia 
plástica emitido pela SBCP 
e pela Associação Médica 
Brasileira (AMB). Segundo, é 
importante realizar o proce-
dimento apenas em instala-
ções médicas credenciadas.

O alerta é motivado pelo 
recente falecimento de uma 
paciente, no Rio de Janeiro, 
após ser submetida a um 
procedimento nos glúteos, 
realizado na residência do 
médico. Ela sofreu compli-
cações e, apesar de levada 
posteriormente ao hospital, 
não resistiu.

Ano passado, a SBCP-SP 
lançou uma campanha para 
reforçar o alerta. As divul-
gações foram realizadas em 
mídias sociais justamente 
porque esse tem sido o canal 
escolhido por muito pacientes 
para pesquisar sobre a repu-
tação dos profissionais de 
saúde. Contudo, a Regional 
São Paulo alerta que as in-
formações sobre os médicos 
devem ser checadas no site 
da entidade nacional: 
www2.cirurgiaplastica.org.br.

POSICIONAMENTO DA
REGIONAL SÃO PAULO
SOBRE SEGURANÇA

DO PACIENTE

Presidente da 
Regional São 
Paulo, Elvio Bueno 
Garcia, faz alerta 
sobre segurança 
ao paciente em 
reportagem no 
jornal O Globo

Levantamento da SBCP-SP sobre 
complicações em procedimentos 
cirúrgicos é divulgado em 
reportagem na Folha de S.Paulo
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“A liderança é a habilidade 
de desenvolver, motivar e es-
timular os liderados para que 
contribuam voluntariamente e 
com entusiasmo a alcançarem 
os objetivos da equipe e da or-
ganização. é a capacidade que 
uma pessoa possui de conduzir 
indivíduos transformando-os em 
uma equipe que gera resulta-
dos. Após o meu pós-doutorado 
na University of California, San 
Francisco, USA (1992), harmo-
nizei a minha vida profissional 
(atividades no consultório) com 
a acadêmica, na Unifesp. Dois 
anos mais tarde, no concurso 
para livre docente (1994), rea-
lizei uma profunda análise de 
minhas atividades, o que me 
obrigou a uma maior reflexão 
e clareza da importância deste 
cargo. E, já nesta época, existia 
um grupo de colegas e alunos 
que atuavam comigo nas diver-
sas atividades do ensino, pes-
quisa e extensão, com os quais 
construímos o TEAM (Together 
Everybody Achieves More).

Em todas as iniciativas 
realizadas busquei as caracte-
rísticas e habilidades de cada 
um do grupo e os incluí nestas 
atividades o que de forma lú-
dica estimulava e desenvolvia 
as habilidades de cada um do 
grupo. quando da aposen-
tadoria do Profº Dr. Jorge de 
Moura Andrews, em março de 
1995, fui nomeada chefe da 
disciplina de Cirurgia Plástica 

Nesta edição da Plástica Paulista, a seção Meu Olhar Clínico conta com a segunda parte 
do depoimento da Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira, que apresenta a sua longa trajetória 
acadêmica e profissional na especialidade. A primeira parte do texto está na edição anterior da 
revista Plástica Paulista, disponível no site da SBCP-SP

“A atuação na formação do 
profissional e do pesquisador só faz 
crescer o meu amor pelo ensino”

imagens: divulgação

revista Plástica Paulistameu olhar clÍnico
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da Unifesp. Com a preocupa-
ção em melhorar a formação 
dos alunos de graduação, dos 
novos especialistas e com a as-
sistência à população (melhor 
atendimento e diminuir a enor-
me fila de espera), a minha pri-
meira ação foi criar a Casa da 
Cirurgia Plástica, para tirar cer-
ca de 500 pequenas cirurgias 
que utilizavam a infraestrutura 
de um hospital de grande por-
te. Desde então, há 23 anos, a 
Casa da Cirurgia Plástica tem 
sido palco de cerca de 400 ci-
rurgias/mês, 80 pacientes/dia 
(cirurgias, consultas e triagem 
UBS). Esta ação colaborou com 
a diminuição de custos do Hos-
pital São Paulo (HSP), o nosso 
hospital universitário, otimizou 
o processo de tratamento dos 
casos mais graves neste ali, au-
mentou o treinamento de habi-
lidade cirúrgica dos residentes 
da especialidade e desenvolveu 
as habilidades de Ensino dos 
membros do grupo. 

Naquela época, em 1995, 
poucos atuavam na prevenção 
e tratamento do câncer de pele. 
Sentindo a necessidade de um 
Centro de Prevenção e Tratamen-
to do Câncer de Pele, fundamos 
o mesmo na Casa da Plástica. A 
partir dele, criamos a Campanha 
de Prevenção do Câncer de Pele, 
o Serviço de Divulgação Médica 
do Fator Uv-B à população e o 
Setor de voluntárias, que após 
dez anos de atividade na Casa 
da Cirurgia Plástica foi também 
absorvido pelo HSP.

Paralelamente, naquele 
mesmo ano, com foco na pes-
quisa e na melhoria da forma-
ção profissional dos graduan-
dos de medicina e dos novos 
cirurgiões plásticos, otimizando 
habilidade cirúrgica dos resi-
dentes e diminuindo filas de 
espera, criei o Ambulatório de 
Pequenas Cirurgias, o Labora-
tório de Microcirurgia, o Labo-
ratório de Pesquisa em Cirurgia 
Experimental, o Biotério e insti-
tuí cirurgias aos sábados e reu-

Juntamente com a Setorização da Disciplina, 
reestruturamos as reuniões clínicas e 
administrativas e criamos a Liga de 

Cirurgia Plástica (1996)

niões mensais (Journal Club). 
E o TEAM foi aumentando em 
número e em expertises.

Em 1996 quando assumi 
como Profª. Titular da disciplina 
de Cirurgia Plástica após con-
curso público, o crescimento 
da disciplina já estava sendo 
notório. No entanto, permane-
cíamos com cinco docentes e 
uma aposentadoria próxima, 
que atuavam na cirurgia plás-
tica geral, sem especificidade. 
Naquela época existia somente 
um residente e um estagiário, 
todos MEC e SBCP. De olho na 
melhoria da assistência, ensino 
e pesquisa, criei a setorização 
da cirurgia plástica, o que foi 
depois instalada em outras dis-
ciplinas da Unifesp. Criamos 14 
setores: Tumores Cutâneos, Mi-
crocirurgia, Trauma Crânio Ma-
xilo Facial, Urogenital, Defor-
midades Congênitas, Cirurgia 
Mamária, Reconstrução de Ca-
beça e Pescoço, queimaduras, 

Hemangiomas e Linfangiomas, 
Rinologia, Reconstrrução de 
MMII, Fissurados, Cosmiatria 
e Estética. Naquele momento, 
de fato, tivemos um aumento 
quantitativo de docentes vo-
luntários em desenvolvimento 
para a docência.

Juntamente com a Setoriza-
ção da Disciplina, reestruturamos 
as reuniões clínicas e administra-
tivas, criamos a Liga de Cirurgia 
Plástica (1996), atuamos no in-
cremento de mestres e doutores 
na especialidade e reformulamos 
a Pós-Graduação (PG) senso es-
trito (PPG em Cirurgia Plástica), 
que passou de nota 3 (conceito 
regular) para 5 (conceito mui-
to bom), entre 1996 e 1998. A 
dificuldade encontrada ali fez 
renascer uma aproximação forte 
entre os docentes – na época, 
voluntários, mas com nítidas ca-
racterísticas de grandes lideres. 
Fase árdua de muita dedicação, 
porém compensadora no prepa-

ro dos futuros docentes e profes-
sores afiliados. 

Para estimular os membros 
do grupo, realizamos muitas in-
tegrações com instituições reno-
madas internacionais (University 
of California of San Francisco, 
West virginia University, Faculty 
of Medicine of kyoto, Geroge Wa-
shington Medical University, entre 
outras). O primeiro doutorado 
sanduíche do Departamento de 
Cirurgia, orientado por mim (Uni-
fesp) e por Jefrey Morgan (Shri-
ners Institute, em Boston, USA), 
ocorreu após dois anos. Naquela 
época, fui convidada como visi-
ting professor da Shriners Institute 
em Boston, quando foi estreitada 
parceria. Criamos um Laborató-
rio de Cultura de queratinócitos 
(concurso por edital) que está em 
plena atividade até hoje e, desde 
2016, é coordenado por um ex
-aluno e atual docente da discipli-
na. Criamos, ainda, via concurso 
por edital, um outro laboratório 
de maiores dimensões de Cultura 
de Fibroblastos, Células Tronco e 
Biotecnologia, que está em plena 
atividade. A seguir, orientei mais 
seis doutorados sanduíches de 
cirurgiões plásticos e que, atual-
mente, ocupam posições institu-
cionais de relevância dentro e fora 
do Brasil.

Desde então, foram criados 
o curso de Aperfeiçoamento 
(CA) em Pesquisa e Inovação 
(1998), os Serviços de Cirur-
gia Plástica nos seguintes 
hospitais: Hospital vila Maria 
(2000), Hospital de Pirajussa-
ra (2002), Hospital Estadual 
de Diadema (2003), Hospital 
Municipal Arthur Ribeiro de 
Saboya (2013) Hospital Geral 
de Pedreiras (2015). Mais: o 
Minter (Mestrado Interinstitu-
cional: 2005-2006), a Unidade 
de Tratamento de queima-
duras (UTq-2009), o Dinter 
(Doutorado Interinstitucional: 
2007-2009) e o Mestrado Pro-
fissional em Ciência, Gestão e 
Tecnologia em Regeneração Te-
cidual (2015). Estas atividades 
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meu olhar clÍnico

têm possibilitado nucleação de 
profissionais e pesquisadores 
de excelência para todo o País.

Para acompanhar as ati-
vidades de tudo o que foi 
criado, implementamos a pre-
paração acadêmica (mestres 
e doutores) e administrativa 
dos ex-residentes que passa-
ram a coordenar os setores, os 
serviços de cirurgia plástica, a 
UTq, o CA e os PPG. Além do 
estímulo, houve seleção natural 
destes mestres e doutores que 
tinham habilidades para o en-
sino, assistência e alguns para 
pesquisa. Paralelamente, de 
2009 até abril de 2018, coor-
denei a Medicina III da Capes e 
representei a área (todas as es-
pecialidades cirúrgicas do País) 
no Conselho Técnico Superior 
da Capes. Precedendo, fui vice-
coordenadora da área, entre 
2003 a 2008, e consultora da 
Medicina III desde 1998. Foi a 
primeira vez que uma agência 
de fomento federal ligada ao 
Ministério de Educação (MEC) 
ou do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação (MCTI) 
teve em seu corpo atuante um 
convidado eleito da especiali-
dade de cirurgia plástica. 

A permanência na Capes 
durante 20 anos ininterruptos 
foi para mim motivo de grande 
satisfação. No início, colegas da 
mais elevada posição acadêmi-
ca e científica que lá atuavam 
não deram nenhuma credibili-
dade por eu ser cirurgiã plás-
tica – e, portanto, supunham 
que eu não saberia nada sobre 
ensino, pesquisa e ciência. Os 
dias foram passando e, durante 
as reuniões rotineiras da Capes, 
essa visão preconceituosa em à 
especialidade caiu por terra. A 
mudança foi tal que, após cin-
co anos, fui convidada e eleita 
vice-coordenadora de uma das 
45 áreas da época na Capes 
por dois triênios e, a seguir, co-
ordenadora da área por um tri-
ênio e um quadriênio. Durante 
este período, muitas mudanças 

ocorreram no MEC e no MCTI: 
cinco diretores de avaliação e 
três presidentes da Capes fo-
ram trocados. A minha posição, 
no entanto, só ascendeu e a es-
pecialidade de cirurgia plástica 
foi definitivamente incorporada 
como especialidade de ponta 
com produção científica e re-
levância internacional. valeu a 
pena o trabalho intenso de 20 
anos na diretoria de avaliação 
da Capes, que é reconhecida 
nacional e internacionalmente 
pela efetividade, transparência 
e avanço tendo sido a respon-
sável pela posição do Brasil 
(13º colocado no ranking da 
produção científica mundial) e 
na formação de mestres, dou-
tores e pós-doutores de qua-
lidade. Penso que este tenha 
sido um serviço de grande feito 
na mudança de conceito da es-
pecialidade de cirurgia plástica 
no âmbito do MEC e do MCTI 
e entre os pares acadêmicos de 

diversas áreas de atuação.
Naquelas duas décadas, li-

derei um grupo de consultores 
voltados ao avanço da avalia-
ção dos PPG no País. Antes, 
as especialidades cirúrgicas 
eram consideradas o patinho 
feio das medicinas (áreas clí-
nicas e cirúrgicas) pelo baixo 
fator de impacto das revistas e 
pela ausência de pesquisador 
(Pq) CNPq (outra agência de 
fomento federal). Iniciei como 
pesquisadora CNPq em 1992 
(Pq 2) e, atualmente, figuro na 
posição mais elevada de pes-
quisador, Pq 1A. Nos 26 anos 
como pesquisadora CNPq, tive 
a oportunidade de atuar mais 
fortemente na formação mui-
to qualificada de profissionais 
de diversas áreas. O trabalho 
que tenho realizado enquanto 
membro do Comitê Assessor da 
Medicina no CNPq (2013-2014 
e 2016-2019) fez com que a 
porcentagem de pesquisadores 

cirurgiões do CNPq subisse de 
1,7% para 20% (atualmente 
existem três cirurgiões plás-
ticos: dois Pq 2 e um Pq 1A). 
Ademais, o FI das revistas ci-
rúrgicas aumentou de tal forma 
que se igualou as conceituadas 
e tradicionais áreas clinicas e 
básicas de pesquisa. Deixamos 
de ser os patinhos feios. Duran-
te este período, a dedicação foi 
voltada para a preparação e 
realização do concurso de livre 
docência de cinco docentes da 
equipe e a abertura de cinco 
concursos para a disciplina, o 
que tem otimizado as múlti-
plas atividades acima descritas. 
Destes docentes, 90% contri-
buíram voluntariamente e com 
entusiasmo, durante muitos 
anos, para alcançar os objetivos 
da equipe e da organização, 
indo de encontro ao significado 
de liderança descrita no início. 
A visão de trabalho duro em 
equipe e o fortalecimento con-
tínuo da base da pirâmide têm 
permitido a formação e o cres-
cimento contínuo deste grande 
grupo EPM/Unifesp, que hoje é 
uma grande família distribuída 
em outras instituições, em ou-
tros estados do País e fora dele.

O grupo de alunos que ini-
ciou como residentes ou pós-
graduandos acompanhou toda 
a caminhada descrita acima e 
tem crescido na mesma propor-
ção da cirurgia plástica da Uni-
fesp. Essa evolução e reconhe-
cimento ocorreram inicialmente 
intramuros (dentro da universi-
dade), pois, na época, encarava 
cirurgias plásticas como desne-
cessárias e pouca gente acredi-
tava na especialidade atuando 
no tripé que rege a instituição 
(ensino, pesquisa e extensão). 
Posteriormente, houve reco-
nhecimento extramuros não só 
pelos pares, dentro da especia-
lidade, mas também por outras 
áreas de atuação. Certamente 
a setorização que criamos as-
sim que assumimos em 1996 
contribuiu muito para o cres-

A permanência na 
Capes durante 20 anos ininterruptos

foi para mim motivo de 
grande satisfação
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cimento de todos. Atualmente, 
todos os professores da equipe 
possuem o mais elevado reno-
me nacional e internacional. 
Assim sendo, em cada setor e/
ou linhas de pesquisa que os 
mesmos coordenam, o impacto 
dentro da especialidade de Ci-
rurgia Plástica tem sido notório. 
Se analisarmos a capacidade 
de produção intelectual e cien-
tífica de alto fator de impacto, 
de orientações de alunos de 
iniciação científica, de mestra-
dos, doutorados, pós-doutores 
e captações de recursos do gru-
po da cirurgia plástica da Uni-
fesp constataremos maturidade 
científica consolidada do mais 
alto patamar (confirmado pelo 
benchmarking com instituições 
internacionais que realizei com 
consultores da University of Ca-
lifornia, Los Angeles, em 2011).

A tríade missão, visão e va-
lores é indissociável e a razão 
da existência de um professor. 
São os propósitos e as respon-
sabilidades que assumimos. 
Muito antes de assumir como 
Profa. Titular da disciplina, ain-
da como Profa. voluntária e de-
pois como Profa. Adjunta, meu 
amor pelo ensino já era muito 
grande. Enquanto responsável 
pelo curso semanal de dissec-
ção operatória em cadáver fres-
co, realizávamos orientações 
de técnicas operatórias para os 
residentes da Cirurgia Plástica. 
época de verdadeiro ensino 
cirúrgico, que perdurou até o 
fechamento do SvO da Escola 
Paulista de Medicina (EPM). A 
disciplina continua com estas 
atividades na anatomia da EPM 
e em SvO fora da instituição. 
Dois dos docentes atuais foram 
por mim orientados enquanto 
alunos de graduação e outro 
durante a residência médica no 
final da década de 80. Nesta 
época, já realizava orienta-
ção de alunos de graduação 
quando nem se cogitava o de-
nominado “aluno de iniciação 
científica” (IC), atualmente tão 
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propagado.
Meu carinho pelos alunos da 

graduação era tão grande que, 
assim que assumi como Profa. 
Titular em 1996, criei a Liga de 
Cirurgia Plástica, a primeira liga 
cirúrgica na EPM e que tem sido 
muito procurada pelos alunos. 
A formação destes alunos tem 
sido diferenciada da monitoria, 
que tem ações diversas, mas o 
trabalho tem sido em paralelo. 
Durante os primeiros seis anos, 
estes alunos por mim orienta-
dos foram agraciados com o 
Prêmio Pereira Barreto-PIBIC. 
Tal honraria despertou neles 
motivação maior para a geração 
e divulgação do conhecimento. 
Assim, logo após a aprovação 
no concurso para professor ti-
tular da disciplina de Cirurgia 
Plástica da Unifesp, minha meta 

foi transformar a disciplina em 
um serviço de excelência, tanto 
no ensino como na pesquisa e 
na extensão. Para tal, realizei 
um planejamento para cinco, 
dez e 20 anos (atualmente, 22 
anos como titular). Muitas das 
metas foram alcançadas antes 
do prazo. Todas as linhas de 
ação foram realizadas, visando 
a formação dos profissionais 
na parte técnica, interfaceada 
sempre com a ética, o humanis-
mo, a integridade, o respeito, o 
comprometimento, o amor e a 
liderança.

Desde então, a preocupa-
ção com a formação médica e 
profissional da especialidade 
tem sido uma constante. Para 
tal, a criação de uma UTq foi 
um sonho e uma promessa re-
alizada no dia da posse como 
Profª. Titular. Após muitas lutas, 
o sonho se realizou em 2009 – 
logo a seguir, deu-se a criação 
da primeira Residência Médica 
(RM) em queimaduras da Amé-

rica Latina. A importância des-
ta RM é embasada não só na 
idealização de uma formação 
de ponta e avançada, mas tam-
bém para que o campo de atu-
ação continue dentro da espe-
cialidade de Cirurgia Plástica. 
Assim sendo, temos de ter um 
olhar diferenciado e atento à 
prevenção e ao atendimento do 
paciente queimado. A atuação 
na formação do profissional e 
do pesquisador – hoje, conta-
mos com cerca de 89 mestres, 
51 doutores, 19 pós-doutores 
e 83 alunos de IC orientados, 
além de mais de 300 residentes 
formados, inclusive estrangei-
ros – só faz crescer o meu amor 
pelo ensino.

Paralelamente à consolida-
ção do PPG em Cirurgia Plás-
tica (hoje denominado Cirurgia 

Translacional), inovei criando 
um curso de aperfeiçoamento 
em pesquisa em cirurgia, em 
1998. Na época, o fato não foi 
bem recebido pelo nosso grupo 
porque ainda não havia detec-
tado a importância deste curso. 
Dez anos mais tarde, o curso é 
tido, por todos da equipe, como 
um dos pontos de alavanca 
para a aceleração e melhoria 
do processo e da qualificação 
da formação destes profissio-
nais. Assim, a abertura de por-
tas para possibilitar a formação 
lato e stricto sensu de vários 
outros profissionais tem sido 
o ponto forte na maturidade 
científica e na qualidade da 
produção científica. Procura-
mos formar alunos das diversas 
partes do País tendo como base 
a pesquisa e a inovação. Hoje, 
ele é denominado Curso de 
Aperfeiçoamento em Pesquisa, 
Gestão, Tecnologia e Inovação 
em Cirurgia.

O exercício da atividade 

formativa associada à inserção 
social tem sido fundamental 
para o crescimento sustentável 
do PPG. Em 2004, iniciamos o 
planejamento e a realização 
do Mestrado Interinstitucional 
(MINTER) e Doutorado Interins-
titucional (DINTER), que têm 
colaborado para a qualificação 
e a nucleação de novos profis-
sionais de instituições sem PPG 
consolidados. Esta nucleação 
tem sido fundamental por di-
minuir a assimetria regional 
existente nos diversos estados 
do País. E também por realizar 
integrações institucionais com 
base sólida advinda do cresci-
mento conjunto.

Para completar a ativida-
de de nucleação – em especial 
voltada à gestão e inovação na 
especialidade –, criei o mestrado 
profissional em Ciência, Gestão 
e Inovação em Regeneração 
Tecidual da Unifesp. Já em sua 
terceira turma, tem possibilitado 
a formação de muitos mestres 
cirurgiões plásticos. Não me li-
mitando à especialidade de Ci-
rurgia Plástica, tenho auxiliado a 
criação de muitos mestrados pro-
fissionais, em especial no interior 
da região Sudeste e nas regiões 
Norte e Nordeste. Estes mestra-
dos profissionais representam 
verdadeiros centros de pesqui-
sa e inovação, que diminuíram, 
de fato, a assimetria regional 
no País. A formação de mestres 
nestes centros tem feito uma 
diferença muito grande em suas 
respectivas regiões com impacto 
social, político e educacional de 
relevância para o País.” 

Profa. dra. lydia 
masako ferreira
Professora Titular da  
Disciplina de Cirurgia  
Plástica da Unifesp.
Membro Titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica.
Pesquisadora CNPq 1A / CA 
Medicina CNPq 
Representante Medicina III 
CAPES

Tenho auxiliado a criação de muitos mestrados 
profissionais, em especial no interior da região 

Sudeste e nas regiões Norte e Nordeste
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www.sbcp-sp.org.br
(11) 3825-9685

Acesse nossas redes sociais e fique por dentro  
das novidades dos eventos

 facebook.com/sbcpregionalsaopaulo
 instagram.com/sbcp_sp

AgênciA de turismo oficiAl RESERVE SUA HOSPEDAGEM COM ANTECEDÊNCIA

TRANSlINE VIAGENS E TURISMO
Contatos com Rosana Tel. + 55 11 3264-0073 | Whatsapp +55 11 96381-0731
reservas@transline.com.br

Contatos

Hotel Transamerica - São Paulo
26, 27 e 28 de outubro de 2018

Até 04/10/2018

Membros SBCP / FILACP

Residentes

Valor de cada Workshop* (procedimento ao vivo)
* somente para inscritos no evento
* vagas limitadas

R$ 390,00

R$ 290,00

R$ 500,00

Valores Inscrições

VAGAS LIMITADAS
Inscrições acesse site: www.sbcp-sp.org.br

inscrições
no site a
 partir de
    06/09


