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os desafios da 
residência em 
cirurgia plástica

ssa edição da revista Plástica Paulista 
dá destaque a um tema em evidência 
na especialidade, a residência em ci-
rurgia plástica. Como foi amplamente 
discutido em setembro de 2018, no I 

Fórum Brasileiro de Ensino em Cirurgia Plástica, 
existem cada vez mais desafios aos jovens cirur-
giões, como a chegada de novas tecnologias e 
técnicas, as demandas de mercado por profis-
sionais capacitados em cirurgia reconstrutiva e 
a necessidade crescente de estar preparado para 
trabalhar em conjunto com outras especialidades.

Para nos aprofundarmos na discussão, ouvi-
mos a perspectiva de três importantes regentes, de 
serviços renomados no Estado de São Paulo. E por 
unanimidade, todos disseram que a qualidade do ser-
viço, do corpo clínico e o desejo do jovem estudante 
em aprender são questões fundamentais. Hoje, com 
o aumento do número de serviços disponíveis, nem 
todos conseguem oferecer uma formação com qua-
lidade no segmento reconstrutivo. Mas a percepção 
do jovem estudante também está se voltando para o 
entendimento de que a formação precisa ser o mais 
completa possível, com experiências acumuladas nos 

mais diversos tipos de procedimentos.
Além disso, a revista traz artigos importantes 

sobre a ressecção da glândula mamária em ho-
mens transgêneros, a lipoenxertia glútea, o pio-
derma gangrenoso e os desafios da propaganda 
médica. veja também um pouco do histórico 
profissional de Rolf Gemperli, Professor Titular 
da Disciplina de Cirurgia Plástica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, na 
sessão Meu Olhar Clínico. 

Não deixe de ler sobre a desafiadora cirur-
gia, inédita no mundo, realizada em Ribeirão 
Preto, que possibilitou a separação de irmãs gê-
meas siamesas. O caso teve repercussão mun-
dial, pela complexidade do procedimento e pelo 
desfecho de sucesso.

Boa leitura!

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

E

divulgação
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mensagem da diretoria

Resultados naturais. 
Resultados reais.1

A
N

O
S DE LEGADO C

LÍ
N

IC
O25

DYSPORT

toxina botulínica A

Eficácia duradoura2 
• Até cinco meses.

Grande satisfação dos pacientes3

• 96% dos pacientes satisfeitos  
ou muito satisfeitos.

Perfil de segurança extensivamente avaliado3,4,5 
•  Tratamentos repetidos em longo prazo não 

apresentam alteração no perfil de segurança. 
•  Resultados mantidos ao longo de diferentes  

ciclos de tratamento.

Rápido início de ação4,5,6

DYSPORT® toxina botulínica A 300 U e 500 U. MS 1.6977.0001.
Indicações: distonia cervical/torcicolo espasmódico; blefaroespasmo; espasmo hemifacial; hiperidrose axilar e palmar em adultos; linhas faciais hiperfuncionais, incluindo linhas glabelares ou laterocantais; espasticidade de membros 
superiores ou inferiores em pacientes adultos pós-AVC; deformidade do pé equino espástico em pacientes adultos pós-AVC; tratamento da espasticidade na deformidade em pé equino dinâmico em pacientes pediátricos portadores de paralisia 
cerebral com capacidade de deambulação e idade superior a dois anos, apenas em centros hospitalares especializados. Contraindicações: hipersensibilidade conhecida à toxina botulínica ou a qualquer outro componente da formulação. 
Cuidados e Advertências: uso intramuscular e subcutâneo. Conservar entre 2 °C e 8 °C. Não congelar. Uso com cautela e supervisão em pacientes com evidências de transtornos generalizados da atividade muscular (miastenia gravis 
ou similar). Durante a gravidez e a amamentação, a posologia e a frequência de administração recomendadas não devem ser ultrapassadas. Interações Medicamentosas:
indiretamente na função neuromuscular, como antibióticos aminoglicosídeos ou relaxantes musculares do tipo tubocurarínicos. Reações Adversas: geralmente relacionadas à fraqueza temporária da musculatura adjacente, que pode ser 

Distonia cervical/torcicolo espasmódico: disfagia, 
fraqueza muscular no pescoço. Blefaroespasmo e espasmo hemifacial: ptose, fraqueza do músculo facial, diplopia, xeroftalmia, lacrimejamento, edema palpebral. Espasticidade de membros inferiores em adultos, incluindo pós-AVC: disfagia, 
fraqueza muscular nos membros inferiores, marcha anormal, lesão acidental. Espasticidade de membros superiores em adultos, incluindo pós-AVC: reações no local da injeção (por exemplo, dor, eritema, inchaço, etc.) têm sido relatadas após a 
administração, fraqueza muscular. Espasticidade na paralisia cerebral pediátrica: diarreia, fraqueza muscular nos membros inferiores, incontinência urinária, marcha anormal, lesão acidental. Hiperidrose axilar e palmar em adultos: sudorese 
compensatória, dor no local da aplicação. Linhas faciais hiperfuncionais, incluindo linhas glabelares ou laterocantais: edema palpebral, secura dos olhos, reações no local da injeção (ardor, prurido, dor), dor de cabeça. Posologia: doses acima 
de 1.500 U por sessão não são recomendadas. Repetir aplicação a cada três ou seis meses, conforme indicação terapêutica. Distonia cervical/torcicolo espasmódico: dose inicial de 500 U, dividida e administrada em dois a três músculos 
distônicos do pescoço. Blefaroespasmo e espasmo hemifacial: dose inicial de 40 U por olho. Espasticidade de membros inferiores em adultos, incluindo pós-AVC: dose recomendada de até 1.500 U, distribuída entre os músculos gastrocnêmio 
e sóleo, podendo ser consideradas injeções em outros músculos. Espasticidade de membros superiores em adultos, incluindo pós-AVC: dose recomendada de até 1.000 U, distribuída entre cinco músculos. Espasticidade na paralisia cerebral 
pediátrica: dose inicial de 20 U/kg de peso corpóreo, dividida pelos músculos das panturrilhas, ou metade da dose no caso de apenas uma panturrilha estar afetada. Hiperidrose axilar: dose inicial recomendada de 100 U por axila, 10 U por ponto. 
Hiperidrose palmar: dose total utilizada por palma de 120 U, sendo 10 U por ponto. Linhas faciais hiperfuncionais: dose recomendada de 50 U, dividida em cinco pontos de injeção. Linhas laterocantais moderadas a graves: dose recomendada de  
30 U por olho em pacientes com até 50 anos, e 45 U por olho em pacientes acima de 50 anos. Linhas horizontais da região frontal: dose recomendada de 30 U a 45 U para tratamento parcial e de 60 U a 80 U para paralisia total. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reservado para uso hospitalar ou em clínica médica.

CONTRAINDICAÇÃO: hipersensibilidade conhecida à toxina botulínica ou a qualquer outro componente da formulação.
INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA:
Referências: 1. Molina B, Grangier Y, Mole B. et al. Patient satisfaction after the treatment of glabellar lines with botulinum toxin type A (Speywood unit): a multicentre European 
observational study. J Eur Acad Dermatol Venearol. 2014. doi: 10.1111/jdv.1288. 2. Karsai S, Adrian R, Hammes S, et al ®/
Reloxin on forehead wrinkles and electromyographic activity. Arch Dermatol. 2007 Nov;143(11):1447-9. 3. Rzany B, Dill-Müller D, Grablowitz et al. Repeated botulinum toxin A injections 
for the treatment of lines in the upper face: a retrospective study of 4,103 treatments in 945 patients. Dermatol Surg. 2007 Jan;33(1 Spec No.):S18-25. 4. Moy R, Mass C, Monheit G, et al. 

5. Schlessinger J1, Dover JS, Joseph J. Long-term safety of 
abobotulinumtoxinA for the treatment of glabellar lines: results from a 36-month, multicenter, open-label extension study. Dermatol Surg. 2014 Feb;40(2):176-83. doi: 10.1111/dsu.12404. Epub 
2013 Dec 26. 6. Rzany B, Ascher B, Monheit G. Treatment of glabellar lines with botulinum toxin type A (Speywood unit): a clinical overview. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Jan;24 
Suppl 1:1-14. doi: 10.1111/j.1468-3083.2009.03475.x.

FEV./2018 BR/DYS/0191/1017 | 099173041 |
Material destinado exclusivamente à classe médica. Proibida a reprodução. 0800-3376286

SAC  VENDAS www.

.com.br
academiagalderma

AF_Dysport_Anuncio_2_Loop.pdf   1   03/05/2018   11:50
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mensagem da diretoria

uitos desafios foram 
superados e con-
quistas realizadas 
nesta primeira meta-
de da gestão. é im-

portante destacar os esforços 
dedicados a uma agenda de 
eventos com grande riqueza 
científica, procedimentos ao 
vivo, discussões de casos e 
mudanças de formatos, sem-
pre pensando em tornar a ex-
periência mais atraente e insti-
gante ao cirurgião plástico. 

Lançamos um serviço de 
apoio ao associado, com o ob-
jetivo de combater a crescente 
judicialização da medicina; rea-
lizamos o I Fórum Brasileiro de 
Ensino em Cirurgia Plástica; de-
mos ênfase às plásticas recons-
trutivas, com a Jornada Paulista 
Reconstrutiva; promovemos 
o Cosmiatry, com o intuito de 
ampliar o arsenal terapêutico 
do cirurgião plástico e possi-
bilitar assim um atendimento 
mais completo ao paciente; 

M

divulgação

os avanços da 
cirurgia plástica

adotamos modelos inovado-
res, com procedimentos sendo 
realizados ao vivo e discussões 
aprofundadas sobre os mais di-
versos temas da especialidade. 

Apesar das realizações, 
ainda são muitos os desafios 
para favorecer ao associado 
acesso às descobertas cien-
tíficas, a melhores condições 
para o exercício da profissão 
e aos melhores cuidados com 
o paciente. Não mediremos 
esforços neste ano que come-
ça para continuarmos com a 
nossa jornada em defesa da 
cirurgia plástica. 

veja os principais tópicos 
da agenda da diretoria. E feliz 
2019 a todos!

Diretoria da SBCP-SP
elvio Bueno garcia
  PRESIDENTE
felipe lehmann coutinho
  SECRETÁRIO
eugenio gonzalez cação
  TESOUREIRO

AGENDA DA DIRETORIA

Felipe Lehmann Coutinho, Elvio Bueno
 Garcia e Eugenio Gonzalez Cação

Data  ATIvIDADES E  PARTICIPANTES

10 e 11/03/18 JPc - Jornada Paulista de Cosmiatria 

27/03/18

“Reunião Mensal Temas :
Planejamento Financeiro Para o cirurgião plástico, 
como a gestão administrativa pode fidelizar seus 
pacientes e potencializar seu consultório.”

13/04/18

Reunião da Diretoria com:
DEC: Programação JP  e Call via Skype com  
Palestrante Amyr klink; 
Comissão de Apoio Jurídico e Defesa Profissional e Ouvidoria;
Fornecedor Mobiliário e Decoração: Negociação para Jantar JP.

16/04/18 visita Técnica da Diretoria no Palacio Tangará e Casa Charlô.

29 Maio 
a 02 Junho JP - Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 2018

15 de junho Reunião da Diretoria para Diretrizes da JPr.

13 de julho

“ Reunião Diretoria com:
Fornecedor: Orçamento para realização de salas cursos 
práticos no Cosmiatry;
Diretrizes JPr e Grade Científica.”

14 de agosto Reunião Mensal Tema : Judicialização na Cirurgia Plástica

31 de
agosto

“Reunião Diretoria   com:
Comissão do DEC - Pauta: Programação JPr e 1° Fórum;
Comissão Cosmiatria - Pauta: Programação Científica 
do Cosmiatry - Fornecedores: Sala de Cursos Práticos e 
Equipamentos.

06 Setembro  
a 08 Setembro 

JPr - Jornada Paulista Reconstrutiva e 1°Fórum
de Ensino em Cirurgia Plástica

28 de 
setembro

Reunião da Diretoria com as Comissões Cosmiatria, Jovens 
Cirurgiões Cirurgiões e Fornecedor - Pauta: Cursos Práticos 
Cosmiatry

05 de outubro Reunião Diretoria com Comissão Jovens Cirurgiões 
Cirurgiões - Pauta: Cursos Práticos Cosmiatry

26 a 28
de outubro Cosmiatry 

09 de
novembro

“Reunião Diretoria  com: - Comissão do DEC - Pauta: 
Programação JP 2019 - Fornecedores - Pauta: Orçamento 
de Equipamentos, Festa e Hospedagem 2019.”

23 de
novembro

“Reunião Diretoria para revisão orçamentos 2019 e com:
- Empresas Patrocinadoras eventos 2019;
Fornecedores:  Orçamento equipamentos para 
eventos 2019.”

07 de
dezembro

“Reunião Diretoria com:
Comissão Cosmiatry - Pauta:Balanço Atividades 
2018 e Estruturação JPc2019;
Fornecedores:  Projetos de Cenografia e 
equipamentos para eventos 2019.”
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IMAGENS: REPRODUçÃO FANTÁSTICO (Tv GLOBO)
serviço de cirurgia 
plástica do Hospital 
das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina 
de Ribeirão Preto 

da USP (FMRP-USP), um dos 
mais importantes do país, ga-
nhou amplo destaque nacional 
e internacional ao realizar uma 
cirurgia inédita no Brasil. Gême-
as siamesas unidas pela cabeça 
foram submetidas a uma série 
de cirurgias altamente comple-
xas, nas quais até 30 médicos 
de várias especialidades tiveram 
participação, para que a separa-
ção dos crânios fosse realizada. 
Após cinco intervenções, as gê-
meas finalmente passaram a ter 
vidas independentes.

O caso teve grande re-
percussão, chegando a ser 
noticiado pelo Fantástico, da 
Tv Globo, que entrevistou o 
chefe do serviço, o Prof. Dr. 
Jayme Farina Jr., e mostrou a 
recuperação das gêmeas, após 
a separação dos crânios. 

Inicialmente, a família das 
gêmeas acreditava ser inviável a 
separação das siamesas, pois os 
médicos do Ceará, onde as crian-
ças nasceram, diziam ser extre-
mamente complexa e perigosa 
qualquer tentativa nesse sentido. 
Apenas após seis meses do nas-
cimento, houve o encaminha-
mento para o serviço de Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo.

Uma junta médica, com 
profissionais de diversas es-
pecialidades, analisou o caso 
com suporte de especialistas 
norte-americanos e, a partir daí, 
foi traçada uma estratégia de 
intervenção cirúrgica. Para dar 
mais segurança às gêmeas, os 

serviço de cirurgia plástica da usp 
realiza procedimento inédito e separa 
gêmeas unidas pela cabeça

O

matéria especialrevista plástica paulista

procedimentos foram realizados 
em etapas – cinco, no total. 

Os desafios consistiam em se-
parar os vasos sanguíneos que co-
nectavam as gêmeas, bem como 
o planejamento das incisões e 
dos retalhos de pele, para que as 
cabeças de ambas pudessem ser 
cobertas após a separação. Para 

isso, expansores de tecidos foram 
utilizados, para a expansão da 
pele do couro cabeludo. Os cirur-
giões utilizaram modelos em 3D 
para praticarem cada etapa dos 
procedimentos cirúrgicos. 

Na etapa final, o proce-
dimento chegou a levar mais 
de 20 horas e foi considerado 

um sucesso, com a efetiva se-
paração das siamesas. Neste 
momento, as irmãs estavam 
com dois anos e quatro meses. 
O processo de recuperação, em 
que as crianças foram mantidas 
na UTI, teve uma evolução fa-
vorável e sem complicações até 
o fechamento desta edição. 

Cirurgiões plásticos que
participaram do procedimento

Prof. Dr. Hélio Machado, chefe
da neurocirurgia pediátrica
do HC de Ribeirão Preto

James Goodrich,
neurocirurgião norte-
americano que auxiliou o caso

Chefe do serviço, Prof.Dr. Jayme
Farina Jr., explica em reportagem
para televisão as etapas finais
para a separação das gêmeas

Modelo em 3D foi criado
para que os médicos

praticassem as cirurgias

Gemêas Maria Ysabelle e Maria
Ysadora antes da separação
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D A S 

B E L E Z A S . 

D O

B R A S I L .

A beleza está
no Brasil.
Na pluralidade.
Nas diferenças.
Regionais, sociais,
étnicas e culturais.
A beleza são várias.
E todas elas se
encontram aqui.

Somos especializados 
em produtos de silicone 
e oferecemos diversas linhas, 
tamanhos e formatos.
Para cada tipo 
de necessidade. 
Para cada tipo 
de beleza.

lifesil.com  |       @LifesilSilicone  |       LifesilSilicone

Os Produtos LIFESIL estão registrados na ANVISA sob os 
números: 8035982001 FITA GEL DE SILICONE 8035982002 
IMPLANTE MAMÁRIO TEXTURIZADO 8035982003 IMPLANTE 
MAMÁRIO TEXTURIZADO MODELO NATURAL 01062017
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cirurgia de excisão 
do tecido mamário 
da glândula feminina 
e modelamento de 
uma mama mascu-

lina é muitas vezes o primeiro 
procedimento cirúrgico reali-
zado em indivíduo transgêne-
ro feminino-para-masculino 
(transmasculino) – e deno-
minada cirurgia principal. Ela 
marca o começo da transição 
cirúrgica em um fenótipo mas-
culino e facilita, portanto, uma 
coesão física com a identidade 
de gênero. O impacto psicoló-
gico e estético desta operação 
pode ser profundo e duradouro.

Neste artigo são apresen-
tados a escala de classificação 
e o resultado da maior coorte 
dessa cirurgia publicado até 
o momento. é demonstrado 
que a aplicação deste sistema 
de classificação pode ajudar a 
determinar quais pacientes se 
beneficiarão de uma mastec-
tomia subcutânea com enxer-
to de mamilo versus a técnica 
periareolar, sendo o desfecho 
primário a necessidade de revi-
sões estéticas. Isso pode ajudar 
cirurgiões a melhor selecionar 
a técnica apropriada para um 
tipo individual de mama, me-
lhorando assim o resultado e 
possivelmente diminuindo a 
necessidade para revisões esté-
ticas. Além disso, independen-
temente da técnica aplicada, 
esse sistema ajuda a classificar 
os pacientes, orientar a discus-
são sobre a técnica e permitir 
que os resultados sejam com-
parados entre cirurgiões. O es-
tudo foi publicado no periódico 
Plastic and Reconstructive Sur-
gery, em abril de 2017.

revista plástica paulista cirurgia reconstrutiva e pesquisa
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A
FOTOS: SHUTTERSTOCk

RESSECçÃO DA GLâNDULA MAMÁRIA
EM HOMENS TRANSGêNEROS: qUANTO
SE PODE TENSIONAR O ENvELOPE CUTâNEO?

MéTODOS
Os autores analisaram sua base 
de dados e identificaram todos 
os indivíduos transmasculinos 
submetidos a mastectomia re-
alizada pelo cirurgião sênior 
entre 2006 e 2015. Dados de-
mográficos coletados incluíram 
idade, índice de massa corporal, 
status de tabagismo, diabetes 
preexistente, uso de testos-
terona e meses de transição 
social. Somente pacientes com 
seguimento maior que 42 dias 
foram incluídos. Considerando 
as revisões, os autores incluíram 
apenas os pacientes com segui-
mento maior que 180 dias.

Todos os pacientes foram 
classificados usando o sistema 
de classificação Fischer. Esse 
sistema é uma modificação da 
escala de graduação de gine-
comastia de Simon, que ana-

lisa frouxidão da pele, volume 
glandular e grau de ptose. Um 
paciente Fischer grau 1 tem um 
mínimo de tecido glandular, sem 
frouxidão da pele, e com o com-
plexo areolopapilar (CAP) acima 
do sulco inframamário. Um pa-
ciente Fischer grau 2A tem mo-
derado tecido glandular, pouco 
ou nenhuma flacidez da pele, 
com o CAP acima do sulco infra-
mamário. Um paciente Fischer 
grau 2B tem tecido glandular 
moderado, aumento da frouxi-
dão da pele, com o CAP no sul-
co inframamário ou abaixo dele. 
Um paciente Fischer de grau 3 
tem tecido glandular significati-
vo, independentemente da frou-
xidão da pele, com o CAP abai-
xo do sulco inframamário. Um 
paciente Fischer grau 4 tem uma 
mama esvaziada com significa-
tiva frouxidão da pele e CAP 

abaixo do sulco inframamário. 
é importante entender que um 
paciente Fischer grau 2A pode 
ter mais volume de mama do 
que um paciente com grau 2B. 
é a quantidade de frouxidão da 
pele e posição do CAP que defi-
nem essa distinção.

O autor sênior usou duas 
diferentes técnicas para mastec-
tomia transmasculina: a técnica 
periareolar e a técnica do enxer-
to de mamilo livre. Na primeira, 
o tamanho do mamilo foi mar-
cado em uma forma oval me-
dindo 2x3 cm com o objetivo de 
espelhar o fenótipo masculino. 
O ponto referente às 9 horas até 
a posição das 3 horas foi manti-
do para evitar a interrupção do 
fluxo sanguíneo dérmico para o 
mamilo. Uma incisão de espes-
sura total foi feita a partir das 3 
horas até a posição de 9 horas, 
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por meio da qual a mastectomia 
foi realizada. O retalho inferior 
foi mantido fino e o sulco in-
framamário cuidadosamente 
rompido usando eletrocautério. 
O retalho superior foi mantido 
mais espesso, tendo o cuidado 
de deixar pelo menos 2 cm de 
tecido subcutâneo atrás do CAP, 
preservando assim o suprimento 
de sangue e impedindo deformi-
dades. A lipoaspiração pode ser 
usada para suavizar o contorno 
lateral. Um dreno foi colocado 
na área de descolamento e a 
incisão foi fechada em camadas.

Para a técnica do enxerto de 
mamilo, a incisão foi  marcada 
no pré-operatório usando um 
teste de pinçamento, sendo as-
segurado que o local da excisão 
do mamilo fosse englobado na 
região do fechamento transver-
sal. A borda lateral do peitoral 
maior foi identificada e a incisão 
começou 2 cm abaixo dessa 
margem lateral – ela foi reali-
zada ao longo da borda inferior 
do músculo peitoral maior e 
não necessariamente seguindo 
o sulco infra mamário. Medial-
mente, a incisão parou a dois 
dedos da linha média. A nova 
posição do mamilo foi marcada 
na junção dos dois terços late-
rais da clavícula e um a dois de-
dos acima da incisão. O mamilo 
foi removido na espessura total, 
e pela incisão superior o retalho 
superior foi elevado. 

Por meio desta incisão, a 
mastectomia subcutânea foi re-
alizada com o parênquima ma-
mário deixado ligado ao reta-
lho inferior. O retalho superior 
foi então colocado sob tensão 
e a facilidade para fechamento 
da incisão foi confirmada. A 
incisão inferior então comple-
tou a mastectomia. A incisão 
foi fechada em camadas sobre 
dreno de sucção em sistema 
fechado. O paciente foi sen-
tado para confirmar a posição 
do mamilo. O retalho da mas-
tectomia foi desepitelizado e o 
enxerto de mamilo adelgaçado 

foi suturado. A lipoaspiração foi 
usada para suavizar o contorno 
da parede torácica lateral e, 
medialmente, para evitar qual-
quer potencial excesso de pele.

RESULTADOS

Entre janeiro de 2006 e dezem-
bro de 2015, 1.686 mastecto-
mias subcutâneas consecutivas 
foram realizadas em 843 pa-
cientes. O acompanhamento 
inadequado excluiu do estudo 
548 pacientes. Dos 295 incluí-
dos, 109 (37%) foram tratados 
com incisão periareolar e 186 
(63%) tratados com a técnica 
de enxerto de mamilo. Usando 
o sistema de classificação de 

Fischer, a maioria dos pacientes 
era grau 2B (28,5%) ou grau 3 
(45,1%). O seguimento variou 
de 42 para 2.947 dias, com 
uma média de 297 dias. 

Pacientes submetidos à ci-
rurgia de enxerto de mamilo 
foram mais propensos à revi-
são, seja um procedimento me-
nor ou revisão cirúrgica, sendo 
essa diferença estatisticamente 
significativa. Outros resultados 
importantes: 8 dos 67 pacientes 
(11,9%) necessitaram de duas 
revisões; 43% dos pacientes 
submetidos a revisões tiveram 
entre dois a quatro tipos dife-
rentes de procedimentos de re-
visão; 171 revisões foram reali-
zadas nesses 67 pacientes. A in-

cidência de revisão entre os dois 
grupos não foi estatisticamente 
significante. Houve, no entanto, 
uma tendência para mais revi-
sões no grupo de incisão peria-
reolar (46,5% versus 34%). 

quando uma incisão peria-
reolar foi escolhida em paciente 
com grau 2B, a probabilidade 
de uma revisão foi significati-
vamente maior do que quando 
optou-se por um enxerto de 
mamilo (75% versus 33,3%). 
Além disso, não surpreenden-
temente, houve uma tendência 
para maiores taxas de revisão 
para o grau 4 ao ser escolhi-
da uma incisão periareolar 
(13,3% versus 7,4%). Apenas 
um paciente em toda a coorte 
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foi convertido da técnica de in-
cisão periareolar para a técnica 
de enxerto de mamilo.

DISCUSSÃO

A taxa geral de complicações de 
18% desse estudo retrospectivo 
foi comparável às taxas publica-
das em outras séries de cirurgia 
transmasculina. é difícil comparar 
complicações entre os estudos, 
uma vez que cada um incluiu 

diferentes variáveis e utilizou di-
ferentes cirurgias técnicas. Mons-
trey et al. incluíram o mesmo tipo 
de variáveis que o presente estu-
do e tiveram uma taxa geral de 
complicações de 12,5%. A taxa 
de hematoma relatada na litera-
tura varia de 5,4 a 11,8%. Creg-
ten-Escobar et al. referiram ter a 
segunda maior coorte de pacien-
tes (n = 202) e relataram uma 
taxa de hematoma de 9%, que 
é maior em relação a este estudo 

(6,8%). A taxa de hematoma foi 
maior em pacientes submetidos 
à mastectomia transareolar sem 
ressecção de pele (21%). Mons-
trey et al. tiveram taxa semelhan-
te de hematoma (20%) ao usar 
esta técnica. Devido a alta taxa 
de hematomas a incapacidade 
de reduzir o CAP e a morbidade 
mínima de uma incisão periare-
olar os autores não ofereceram 
essa técnica aos pacientes.

Todos os procedimentos fo-

ram realizados em nível ambu-
latorial enquanto, na Europa, a 
maioria dos pacientes é admitida 
para um procedimento mediante 
internação.Cregten-Escobar et al. 
defenderam manter o paciente 
por quatro dias no hospital até 
que os curativos sejam remo-
vidos.  Com taxas semelhantes 
de morbidade e reoperação de-
monstramos que esses procedi-
mentos podem ser executados 
com segurança e eficácia em 
um ambiente ambulatorial. Uma 
lacuna do presente estudo: não 
foi quantificada a satisfação do 
paciente e nem a qualidade de 
vida. A aceitação geral da técnica 
do enxerto de mamilo parece ter 
aumentado com base em mídia 
social e na experiência do cirur-
gião. Monstrey et al., com uma 
limitação da taxa de resposta, 
sugeriram uma tendência similar 
em seu artigo. Com base nesses 
resultados os autores mudaram 
a prática rotineira e agora enco-
rajam seus pacientes com grau 
2B e 4 a realizarem a técnica do 
enxerto de mamilo.

Os resultados deste estudo 
foram comparáveis aos da litera-
tura e mostraram que esses pro-
cedimentos podem ser realizados 
com segurança em nível ambula-
torial. A escala de classificação 
de Fischer estratifica os pacientes 
e ajuda o cirurgião a selecionar 
a melhor técnica cirúrgica. Foi 
evidenciada uma tendência cla-
ra em direção à maior taxa de 
revisões em pacientes com grau 
2B de Fischer quando optou-se 
pela incisão periareolar ao invés 
da técnica de enxerto de mamilo.

alfredo gragnani
Cirurgião plástico e editor 

da revista Plástica Paulista. 

Membro titular da SBCP.
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Há poucas coisas mais 
devastadoras do que 
ter um paciente mor-
to na sala de cirurgia 
durante uma cirurgia 

estética eletiva. A li-
poenxertia em grande 

volume na região glútea, 
também conhecida como 

Brazilian Butt Lift (BBL) é um 
procedimento cirúrgico que está 

sendo submetido à séria análise. 
A taxa de mortalidade intraope-
ratória atualmente relatada é 
alta e existem controvérsias téc-
nicas não resolvidas. Elas se resu-
mem a uma estratégia cirúrgica: 
inserir ou não a gordura dentro 
do músculo. Em editorial publica-
do no Plastic and Reconstructive 
Surgery de julho de 2018, Daniel 
Del vecchio (do Massachusetts 
General Hospital, de Boston) 
analisa o panorama atual da 

lipoenxertia glútea.
Como cirurgiões plás-

ticos, nossa vontade co-
letiva é servir sempre 
nossos pacientes com 
segurança. No caso da 
abdominoplastia combi-
nada com outros proce-
dimentos, reunimos nos-
sa sabedoria coletiva para 
melhorar a segurança do 
paciente e lidar com o ris-
co de altas taxas de com-
plicações. Como um gru-
po, temos respondido ao 
desafio apresentado pela 

gluteoplastia de aumento com o 
transplante de gordura. Estudos 
clínicos e experimentais, forças-
tarefa e trabalhos publicados 
são todos bem-intencionados e 
estão em andamento. Esses es-
forços, com o tempo, fornecerão 

provavelmente as respostas para 
muitas perguntas desconhecidas 
as quais cirurgiões plásticos, pa-
cientes, advogados e a mídia têm 
sobre esta operação. No entan-
to, as iniciativas acima mencio-
nadas exigem tempo, que não 
está do nosso lado. Baseado em 
um estudo recente, se a taxa de 
mortalidade de 1 em 3.000 for 
realmente precisa, estaríamos fa-
lando de uma morte por aumen-
to glúteo por mês. Precisamos 
fazer de tudo para eliminar essa 
mortalidade - imediatamente. A 
gluteoplastia de aumento com 
gordura deve ser submetida a 
intervenções técnicas para o in-
teresse dos pacientes e para o 
interesse do bem comum.

A abordagem matemática da 
lógica até o raciocínio dedutivo e 
suas verdades irrefutáveis   ajudam 
a moldar a forma como proces-
samos as informações. Se somos 
inspirados pela lógica, somos de-
safiados por sua falta de emoção 
e por termos que nos adaptar e 
mudar para aceitar suas conclu-
sões muitas vezes desagradáveis. 
Abaixo estão dez principais fatos 
sobre o enxerto de gordura glú-
tea. Seguindo a lógica desses fa-
tos, cada um de nós pode chegar 
a conclusões próprias.

A embolia gordurosa le-
tal massiva intraoperató-

ria ocorre quando há lesão das 
veias pélvicas profundas, que 
se encontram profundamente 
à fáscia do músculo glúteo e à 
gordura glútea subcutânea.

A embolia gordurosa letal 
massiva intraoperatória é 

distinta da síndrome de micro-
embolia gordurosa, que consiste 

A

LIPOENXERTIA GLÚTEA: APENAS
EM PLANO SUBCUTâNEO!

1 

2 



16

revista plástica paulistacirurgia estética e cosmiatria
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em lóbulos menores 
de gordura, veias de 

menor calibre como 
pontos de entrada veno-

sos e difere em sua apre-
sentação clínica e desfecho. 

A síndrome da microembolia 
gordurosa nem sempre é letal, 

pois os lóbulos menores não 
bloqueiam o circuito cardiopul-
monar levando à dissociação 
eletromecânica. Em vez disso, 
a natureza inflamatória da 
gordura/lipídios intravasculares 
manifesta sua fisiopatologia na 
circulação pulmonar e sistêmica 
com pneumonite e petéquias.

Recentemente (últimos 
12 meses), os casos 

de mortalidade por embolia 
gordurosa letal massiva in-
traoperatória por lipoenxertia 
glútea nos Estados Unidos 
foram submetidos a necropsia, 
alguns com cirurgiões plásticos 
presentes. Em todos os casos, 
no momento do exame post-
mortem, a gordura estava pre-
sente profundamente no mús-
culo e apresentava laceração 
de uma veia que estava em 
plano profundo ou subjacente 
ao músculo.

Nos casos examinados de 
mortalidade por embolia 

gordurosa letal massiva intra-
operatória, nenhuma necropsia 
jamais demonstrou gordura 
enxertada limitada apenas à 
camada subcutânea e não den-
tro do músculo, e nem mostrou 
lesão de veia na camada de 
gordura subcutânea como a 
causa da entrada da gordura 
em casos de BBL.

Na pesquisa da Aesthetic 
Surgery Education and 

Research Foundation sobre 
mortalidade da gluteoplastia de 
aumento com gordura (BBL), 
um número significativo de 
cirurgiões que tiveram casos de 
morte por embolia gordurosa 
letal massiva intraoperatória 
“relataram” que injetaram 
gordura “apenas no subcutâ-
neo”. Alguns desses cirurgiões 

responderam à pesquisa anos 
após o evento. Embora a in-
tenção possa ter sido injeção 
apenas subcutânea, não há 
dados factuais para apoiar 
esses relatórios. Tais relatos não 
constituem uma prova de que 
a injeção subcutânea de gor-
dura pode resultar em embolia 
gordurosa letal massiva intra-
operatória. Não há evidências 
clínicas, animais ou científicas 
que mostrem uma relação cau-
sal entre a injeção subcutânea 
de gordura e a embolia maciça 
de gordura letal intraoperatória.

Os dados do estudo da 
Aesthetic Surgery Educa-

tion and Research Foundation 
precederam o uso da lipoenxer-
tia vibratória expansiva. Essa téc-
nica foi desenvolvida como uma 
forma de expandir internamente 
e no intraoperatório o local do 
receptor bem como para obter 
mudança de formato do glúteo 
com foco no plano subcutâneo.

Há uma opinião de espe-
cialistas em lipoenxertia 

glútea que, apesar da estratégia 
de inserir gordura apenas no 
subcutâneo com a lipoenxertia 
vibratória expansiva, provavel-
mente resulta em uma inserção 
desconhecida e inadvertida de 
gordura no músculo. Baseado 
nessas opiniões, em pacientes 
submetidos a lipoenxertiasub-
cutânea, deve-se considerar a 
obtenção de tomografias com-
putadorizadas no pós-operatório 
para provar que nenhuma 
gordura é inadvertidamente 
injetada no músculo.

Embora um estudo de 
tomografia computa-

dorizada pós-operatória seja 
uma boa ideia, uma série de 
tomografias no pós-operatório 
de pacientes submetidos à 
cirurgia estética de aumento 
glúteo exigiria aprovação de 
Comitês de ética em Pesquisa, 
pois resulta em radiação para 
os pacientes e, mais importan-
te, requer tempo. Um método 
alternativo que demonstre que 

a gordura possa ser injetada 
apenas no plano subcutâneo 
no momento da lipoenxertia 
glútea com resultados estéti-
cos satisfatórios e sem injeção 
abaixo da fáscia do músculo 
glúteo refutaria as opiniões 
declaradas no item 7.

A injeção intramuscular 
de pequenos volumes 

(1 a 2 cc) de medicamentos 
líquidos é um estímulo doloroso 
em pacientes acordados. E a 
injeção intramuscular de um 
semi-sólido, como a gordura, 
também é um estímulo doloro-
so em pacientes acordados.

Uma série de 38 pacientes 
foi submetida ao aumento 

glúteo com gordura sob anestesia 
local. Não foi utilizada anestesia 
geral ou regional, nem sedação 
endovenosa. A anestesia local 
da área receptora, na forma de 
solução tumescente, foi limitada 
à região subcutânea dos glúteos 
antes do enxerto de gordura. 
Todos os pacientes tiveram gor-
dura injetada nos glúteos usando 
lipoenxertia vibratória expansiva, 
toleraram bem seus procedi-
mentos e não apresentaram dor 
intensa no intraoperatório com-
patível com o estímulo doloroso 
de uma injeção intramuscular. 
Todos os 38 pacientes tiveram 
resultados satisfatórios. Onze 
pacientes foram eleitos para 
cirurgia adicional para atingir 
maior volume. Durante os 38 
casos consecutivos de enxerto de 
gordura glútea apenas em plano 
subcutâneo, houve evidências 
suficientes para presumir que a 
injeção intramuscular inadvertida 
de gordura não ocorreu. Isso 
refuta a opinião do item 7.

Portanto, é possível obter um re-
sultado estético satisfatório na 
lipoenxertia glútea com injeção 
de gordura limitada ao espaço 
subcutâneo. Com base na falta 
de evidência de uma associação 
entre o enxerto de gordura sub-
cutâneo e a embolia gordurosa 
letal massiva intraoperatória, 

a injeção “apenas no subcutâ-
neo” parece ser a estratégia 
cirúrgica mais segura.

Com base no exposto, todos 
os procedimentos de gluteoplas-
tia de aumento com gordura (BBL) 
devem ser agora realizados com a 
estratégia consciente intraopera-
tória de permanecer no espaço 
subcutâneo. Mesmo se houver 
uma entrada inadvertida abaixo 
da fáscia ou dentro do músculo, a 
distinção deve ser feita entre “fi-
car fora do músculo” como um re-
sultado final da cirurgia e “querer 
ficar fora do músculo” como uma 
estratégia consciente da cirurgia. 
Se o cirurgião tiver que revisar um 
caso ou realizar uma segunda ci-
rurgia para tornar o glúteo maior, 
isso é considerado um pequeno 
preço a pagar, na opinião do au-
tor, pelo fato de melhorar a segu-
rança do paciente.

Os estatísticos e os analistas 
dirão que os números não são 
grandes o suficiente para tirar 
conclusões sobre intramuscular 
versus subcutâneo – e o autor 
concorda com essas afirmações 
– sendo a razão para que ele es-
crevesse este editorial.

Cirurgiões especializados 
em lipoenxertia glútea (BBL) que 
rotineiramente injetam gordura 
no músculo, entendem comple-
tamente as “zonas de perigo” e 
não têm eventos de embolia gor-
durosa letal massiva intraopera-
tória, podem ser capazes de evi-
tar complicações letais, mas isso 
pode não se aplicar a todos os ci-
rurgiões realizando esta técnica. 
Cirurgiões responsáveis   devem 
equilibrar sua “liberdade de ex-
pressão” cirúrgica com as habi-
lidades realistas de todos os seus 
colegas – para o bem comum do 
procedimento, para nossa espe-
cialidade e, acima de tudo, para 
nossos pacientes.

pedro soler coltro
Professor da Divisão de Cirur-
gia Plástica da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da 
USP. Membro Titular da SBCP.
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RESIDêNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA

Quais são os pontos mais debatidos sobre a formação 
dos jovens residentes em cirurgia plástica? Veja as 

perspectivas e os pontos críticos apontados por regentes 
de três dos mais importantes serviços de São Paulo
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formação do cirur-
gião plástico é tema 
recorrente em even-
tos da especialidade 
e ganhou especial 

destaque em setembro de 2018, 
quando São Paulo sediou o I 
Fórum Brasileiro de Ensino em 
Cirurgia Plástica, paralelamente 
à Jornada Paulista Reconstru-
tiva (JPr). Na pauta, estavam 
discussões sobre o formato da 
residência em cirurgia plástica, 
a necessidade de uma residên-
cia prévia em cirurgia geral e 
eventuais deficiência de alguns 
serviços na qualificação para 
procedimentos reconstrutivos.

Poderia um aspirante a 
cirurgião plástico ingressar 
diretamente na residência da 
especialidade? Essa questão 
foi tratada por algumas mesas 
de discussões no Fórum, nas 
quais se avaliou a possibilidade 
de ampliar a residência, privi-
legiando assim a formação da 
especialidade em detrimento 
da cirurgia geral. Mas uma pos-
sível mudança no modelo está 
longe de ser consenso. 

Em entrevista à Plástica 
Paulista, o Dr. Jayme Farina Jr., 
regente do serviço de cirurgia 
plástica do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP (HC-
FMRP-USP), destaca que o mé-
dico com residência prévia em 
cirurgia geral traz uma baga-
gem que facilita o entendimen-
to da complexidade envolvida 
no tratamento de pacientes 
graves. “O cirurgião plástico 
que atua em reconstrutiva tra-
balha ao lado de cirurgiões de 
várias especialidades. A forma-
ção em cirurgia geral irá aju-
dá-lo a atuar nesse momento 
de maneira mais competente e 
segura”, diz Farina Jr.

O Dr. Henri Friedhofer, re-
gente do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP), concorda que não 
seria interessante ingressar 

A
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diretamente na residência em 
cirurgia plástica. “é importante 
o contato com os princípios bá-
sicos da cirurgia geral”, afirma 
Friedhofer. Ele não descarta a 
possibilidade de ser avaliada 
uma eventual redução desta 
primeira residência, de dois 
para um ano, mas considera 
necessário que essa etapa da 
formação seja preservada.

Já o Dr. Cecin Daoud yacoub, 
regente do Instituto de Cirurgia 
Plástica Santa Cruz (ICPSC), é 
menos flexível com relação a 
possíveis mudanças na forma-
ção prévia do residente. Ele diz 
que a cirurgia plástica brasileira 
continua sendo uma das poucas 
especialidades respeitadas em 
todo o mundo, graças à escola 
fundada por seus antecessores. 
“Não se mexe em time que está 
ganhando. Enfraquecer ou abolir 
o conhecimento da cirurgia geral 
na formação de um cirurgião 
plástico corresponderia, na mi-
nha visão, o mesmo que perder o 
conhecimento tridimensional do 
corpo humano e da medicina de 
um modo geral”, analisa yacoub.

CIRURGIA
RECONSTRUTIvA

Também destaque no fórum 
sobre ensino de cirurgia plásti-
ca e com direito a uma jornada 
exclusiva acontecendo parale-
lamente, as subespecialidades 
reconstrutivas parecem estar 
ganhando a atenção de resi-
dentes e jovens cirurgiões plás-
ticos. “Existe uma demanda no 
país por cirurgiões plásticos que 
atuem com cirurgia reconstruti-
va. Os nossos serviços precisam 
estar atentos a isso”, destaca 
Friedhofer, regente da FMUSP. 
Os jovens médicos estão notan-
do essa demanda, em parte pela 
saturação do mercado de plásti-
cas estéticas, especialmente nos 
grandes centros urbanos.

No HC de São Paulo, existe 
um rodízio para que o residente 
tenha uma formação ampla, com 

FOTOS:SHUTTERSTOCk
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passagem por diversas subespe-
cialidades como cirurgia craniofa-
cial, microcirurgia, reconstrução 
mamária, feridas complexas, do 
contorno corporal, tratamento de 
queimados, cirurgias das pálpe-
bras, entre outras. “Não são raros 
os casos em que o jovem médico 
faz um estágio complementar de 
um ano, após a residência, para 
acrescentar outras duas subespe-
cialidades reconstrutivas em sua 
formação”, conta Friedhofer.

Farina Jr., por sua vez, des-
taca que as reconstrutivas são 
cirurgias essenciais em inúme-
ros casos, podendo evitar am-
putações e aposentadorias por 

invalidez. “A saúde pública é 
carente e precisa do cirurgião 
plástico. O jovem residente está 
mudando de atitude, diferente 
do que houve nas últimas duas 
décadas, e percebendo que 
esse é um mercado de trabalho 
em potencial”, afirma Farina Jr.

A formação com ênfase em 
cirurgia reconstrutiva é comple-
xa. Tanto que, na opinião do 
regente do HC de São Paulo, 
todo cirurgião plástico que faz 
reparadora, também faz estéti-
ca. “Já o inverso nem sempre é 
verdade”, diz Friedhofer. 

Aos jovens aspirantes a ci-
rurgiões plásticos, o regente do 

Instituto Santa Cruz, yacoub, re-
comenda que se olhe para a vo-
cação de cada pessoa. “Escolhi 
a especialidade por real vocação 
do seu todo e procurei aprendê
-la e praticá-la até os dias de 
hoje na forma indivisível. A in-
clinação divisível por parte do 
aprendiz dá indícios de escolha 
pelas oportunidades que a es-
pecialidade oferece, e não pela 
vocação”, afirma o regente.

A qUALIDADE
DOS SERvIçOS

Outra questão muito pre-
sente no Fórum Brasileiro de 

Ensino em Cirurgia Plástica e 
repercutidas nas entrevistas 
feitas pela revista Plástica 
Paulista é sobre a qualida-
de dos serviços de cirurgia 
plástica. “é um exagero o 
número de serviços de for-
mação”, diz Friedhofer, do 
HC de São Paulo. O grande 
problema, segundo ele, é a 
falta de estrutura dos servi-
ços pequenos. “Muitos ofe-
recem apenas a formação em 
cirurgia estética e precisam 
de parcerias para garantir ao 
residente o mínimo de con-
tato com as reconstrutivas”, 
afirma Friedhofer.

matéria de capa revista plástica paulista
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Para Farina Jr., da USP de 
Ribeirão Preto, é preocupante 
a existência de tantos servi-
ços não ligados a universi-
dades. “Os serviços precisam 
oferecer contato amplo com 
cirurgias reparadoras e estéti-
cas para uma formação ade-
quada do cirurgião plástico, 
mas é difícil haver uma boa 
formação em reconstrutiva 
longe dos hospitais universi-
tários”, diz Farina Jr. 

A alta demanda dos hos-
pitais universitários, segundo 
Friedhofer do HC de São Paulo, 
favorece a criação de serviços 
com perfis diversos de pa-

cientes. “Os nossos residentes 
fazem rodízio para terem con-
tato com muitas subespeciali-
dades”, diz ele. A proximidade 
com a universidade também fa-
vorece a presença de um corpo 
clínico altamente qualificado, 
com profissionais com doutora-
do e livre docência, na opinião 
de Friedhofer.

“O residente precisa de um 
contexto que permita a dedica-
ção plena, com imersão total, e 
trabalhe exaustivamente ques-
tões ligadas à relação médico 
paciente”, aponta Friedhofer. A 
residência no HC de São Paulo, 
segundo ele, já formou especia-

listas que hoje estão repassan-
do o conhecimento em outros 
serviços, Brasil afora. 

No ICPSC, yacoub ressalta 
que há um criterioso processo 
para a seleção dos residentes. 
“Aplicamos uma rigorosa prova 
escrita, recheada de conheci-
mento geral da medicina. Ela 
é complementada pela análise 
do currículo e por entrevistas 
em duas fases. valorizamos isso 
de forma rigorosa e imparcial, 
conforme os preceitos obede-
cidos pelo fundador, o Dr. José 
Marcos Mélega”, diz yacoub.

O regente do ICPSC res-
salta que é preciso mais aten-

ção às relações entre médicos 
e pacientes no momento da 
residência. “Ao observar os 
tipos de denúncias cada vez 
mais frequentes nos conselhos 
regionais de medicina e no De-
partamento de Defesa Profis-
sional da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (DEPRO), 
podemos afirmar que a tradi-
cional e fraterna relação médi-
co/paciente está cada vez mais 
enfraquecida e perdendo espa-
ço para a lei do consumidor. Em 
outras palavras, estamos per-
dendo o campo da medicina de 
Hipócrates para o PROCON”, 
avalia yacoub. 
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Regional São Paulo atende 
quase 300 pacientes em 
mutirão de cirurgia plástica

A
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional São Paulo (SB-
CP-SP) realizou um mutirão de ci-
rurgia plástica reconstrutora entre 
27 a 31 de agosto. Foram atendi-

dos 294 pacientes, submetidos a procedimen-
tos para reconstrução de mama, tratamentos 
de queimaduras e tumores, além de repara-
ções de traumas em geral.

“Existe uma demanda muito grande por 
procedimentos reparadores em São Paulo, 
principalmente por traumas e por desdobra-
mentos do câncer. Essa mobilização que rea-
lizamos é fundamental para atender e resga-
tar a autoestima dos pacientes”, afirma o Dr. 
Elvio Bueno Garcia, presidente da SBCP-SP.

Participaram do mutirão os serviços de ci-
rurgia plástica dos seguintes estabelecimentos: 
Hospital São Paulo, Ambulatório Médico de Es-
pecialidades Maria Zélia, Hospital Estadual de 
Diadema, Hospital Geral de Pirajussara, Hospi-
tal Arthur Ribeiro de Saboya, Hospital Geral de 

Pedreira, Hospital Ipiranga, Hospital do Servi-
dor Público Estadual e Hospital das Clínicas.

Além dos pacientes com queimaduras e 
tumores, foram atendidos casos de fraturas 
na face, reconstruções de membros infe-
riores, reconstrução de pálpebras, plásticas 
para remoção de pele após cirurgias bariátri-
cas, tratamento de feridas e procedimentos 
para traumas em crianças.

“Câncer de pele e casos de pós-bariátrica 
são demandas crescentes nos serviços de cirur-
gia plástica, por causa elevada incidência dos 
tumores e ao combate à obesidade no país. A 
cirurgia plástica reconstrutiva é essencial nes-
ses casos para tratar e recuperar a qualidade 
de vida destes pacientes”, diz o Dr. Elvio.

O atendimento em cirurgia plástica segue 
durante o ano todo nos hospitais citados. 
Durante o mutirão, foi realizado um esforço 
entre os cirurgiões plásticos para aumentar o 
número de atendimentos realizados e, assim, 
reduzir a espera dos pacientes.

PEXELS
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pioderma gangre-
noso (PG) é uma 
dermatose ulcerativa 
crônica e recorrente 
pouco comum, de 
difícil diagnóstico e 

tratamento. Apesar do nome, 
utilizado pela primeira vez por 
Brunsting, em 1930 (Brusting, 
1930), o PG não configura uma 
doença infecciosa tampouco 
gangrenosa. é uma doença 
inflamatória neutrofílica que 
em quase 50% dos casos é 
associada a outras desordens 
autoimunes, como artrite reu-
matóride, doença inflamatória 
intestinal, paraproteinemias e 
malignidades hematológicas 
(vallini v, 2017).

Sua etiologia é desconheci-
da, podendo ocorrer em qual-
quer idade, com média de 50 
a 63 anos, e uma prevalência 
de 4% nas crianças (Filosa A, 
2018). Sua incidência estimada 
é de 3 a 10 casos por milhão de 
pessoas (Ruocco, 2009), com 
leve predominância entre pes-
soas do sexo feminino (Binus, 
2011) e mortalidade três vezes 
maior do que na população ge-
ral (Saracino A, 2011).

A inflamação é o aspecto 
predominante da doença, po-
rém os mecanismos patogênicos 
não são completamente escla-
recidos. Acredita-se que envolva 
mutações genéticas, disfunção 
de neutrófilos e desregulação 
imune/inflamatória. Postulou-se 
que os “inflamassomas” (com-
plexos de receptores que fazem 
parte da sinalização do sistema 
imune inato) estão envolvidos 
na quimiotaxia dos neutrófilos 
que ocorre nessas úlceras. várias 
anormalidades imunomediadas 
têm sido propostas, incluindo 
deficiências de complemento, 
depósito de imunoglobulinas nos 
vasos sanguíneos dérmicos com 
hiperglobulinemia monoclonal 
ou policlonal, superexpressão de 
integrinas CR3 e CR4, aumento 
dos níveis séricos de interleuci-
na8, entre outras. Recentemente, 

como mecanismo patogênico 
adjuvante, foi observado um au-
mento na expressão dos recep-
tores de quimiocinas associados 
aos linfócitos Th1 (CCR5 +) e 
Th17 (CCR6 +) com um “down-
regulation” de Th2 (CCR4 +). 
O sistema imunológico ativado 
leva ao aumento dos níveis de 
citocinas dérmicas e subsequen-
te contribuição para a infiltração 

tecidual neutrofílica. Algumas 
drogas como fator estimulan-
te de colônias de granulócitos, 
isotretinoína, propiltiouracil e a 
cocaína também podem ser o 
gatilho para a instalação da do-
ença (Ahn, 2018) (Schmieder SJ, 
2018).

Clinicamente, a lesão se 
apresenta como uma pápula, 
nódulo ou pústula com rápida 

evolução na maior parte dos 
casos, formando uma úlcera 
que pode ser única ou múlti-
pla, com borda solapada eri-
temato-violácea. Existem cin-
co variantes clínicas distintas 
reconhecidas, que incluem o 
PG clássico, bolhoso, vegetan-
te, pustular e PG peristomal 
(Shavit E1, 2017) (Schmieder 
SJ, 2018). vale ressaltar que a 

O
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doença também pode se ma-
nifestar como PG sindrômico, 
ocorrendo no contexto de for-
mas autoinflamatórias como na 
síndrome PAPA (PG, acne e ar-
trite piogênica), PASH (PG, acne 
e hidradenite supurativa), PAC 
(PG, acne e colite ulcerativa) ou 
outras síndromes mais recente-
mente descritas como PAPASH 
(artrite piogênica, acne, PG e 

hidradenite supurativa) (Marza-
no Av, 2018).

O diagnóstico do PG é 
de exclusão, uma vez que os 
achados clínicos, laboratoriais 
e histopatológicos são inespe-
cíficos. Biópsias das lesões de 
PG geralmente mostram infil-
tração maciça de neutrófilos 
na ausência de vasculite ou 
granuloma, além de hemorra-

gia e necrose fibrinoide da epi-
derme sobrejacente, simulando 
um abscesso ou celulite; com 
menor freqüência, depósitos 
de imunocomplexos nos vasos 
cutâneos. O fenômeno de pa-
tergia, embora não específico, 
é frequentemente presente, fa-
zendo com que desbridamento 
de úlceras na fase inflamatória 
seja contraindicado. 

Em 2004, Su e cols. pro-
puseram critérios diagnósticos 
sendo que ambos os critérios 
maiores como pelo menos dois 
(de quatro) critérios menores 
são necessário para estabe-
lecer o diagnóstico. Um dos 
principais critérios é a exclu-
são de outras causas de ulce-
ração cutânea (veja quadro no 
fim da foto). 

O objetivo do tratamento 
é reduzir a inflamação a fim 
de promover a cicatrização das 
úlceras. Não há consenso atu-
al sobre a terapêutica, embora 
muitas revisões tenham trazido 
várias abordagens de trata-
mento. Em geral, é importante 
reconhecer e abordar a doença 
sistêmica subjacente sempre 
que possível. Além disso, a te-
rapia combinada com múltiplas 
drogas parece ser mais eficaz 
do que a monoterapia. Os tra-
tamentos mais comuns usados 
para tratar o PG incluem pred-
nisona, micofenolatomofetil, 
minociclina e ciclosporina. 
Dapsona e colchicina são con-
sideradas de segunda linha. 
E clofazimina e talidomida de 
terceira linha de tratamento.

Os medicamentos biológi-
cos têm sido usados   cada vez 
mais como tratamento adju-
vante para lesões de PG que 
não respondem à primeira li-
nha de terapias sistêmicas. O 
infliximabe é o único biológico 
que tem estudo randomizado, 
duplo-cego, controlado por 
placebo para o tratamento do 
PG mostrando sua eficácia. 
Adalimumabe, etanercept e 
ustekinumabejá foram usados   
para tratar PG, mas a real efe-
tividade desses medicamentos 
ainda precisa ser determinada.

andrezza telles Westin
Médica Dermatologista do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP. Mem-
bro Titular da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia.

PIODERMA
GANGRENOSO

maiores:
• Úlcera cutânea 
necrótica rapidamente 
progressiva com bordos 
irregulares, infiltrados 
e violáceos
• Exclusão de outras 
etiologias como causa 
da lesão

menores:
• História sugestiva de patergia
• Coexistência de doença sistêmica associada ao PG 
(doença inflamatória intestinal, atrite, malignidade)
• Achados histopatológicos compatíveis 
(neutrofilia estéril da derme, vasculite linfocítica)
• Resposta à terapia imunossupressora (corticoides)
• Úlceras extremamente dolorosas 
(escala visual com escore maior que 4)

CRITéRIOS PARA DIAGNóSTICO DA DOENçA
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discussão recente so-
bre o programa Mais 
Médicos colocou em 
evidência o debate 
sobre as necessida-

des básicas em regiões subde-
senvolvidas no Brasil. Podemos 
perceber que, em locais onde o 
desenvolvimento econômico é 
baixo, um médico generalista 
resolve grande parte dos proble-
mas de baixa complexidade. Mas 
também notamos que, conforme 
aumenta o desempenho de uma 
região, com aumento da popula-
ção e da complexidade do aten-
dimento, os médicos especializa-
dos são mais requisitados.

A mesma coisa aconte-
ce com o mercado. quando a 
economia de mercado é pouco 
desenvolvida, é comum que um 
cirurgião plástico cuide de diver-
sos problemas pertinentes à es-
pecialidade. Conforme essa eco-
nomia se desenvolve, aumentam 
as demandas por médicos que 
atendam problemas específicos, 
em populações específicas. 

Dividir uma população em 
grupos com características em 
comum é chamado de segmenta-
ção de mercado. Essa separação 
pode ser por faixa etária, órgão 
de interesse cirúrgico, patologia 
de base, renda familiar, etc.

A grande vantagem de seg-
mentar o mercado, em relação 
ao marketing, é concentrar os 
esforços na obtenção de uma ex-
periência satisfatória. Por exem-
plo, mulheres com neoplasia de 
mama que desejam reconstrução 
e mulheres que desejam aumen-
tar as mamas por estética, ape-
sar de dividirem o fato de usarem 
implantes de silicone, geralmente 
diferem em idade, expectativa de 
resultado, necessidade funcional 
do resultado, urgência da cirurgia 
e fonte pagadora. quando elas 
recebem atenção especial, gera-

SEGMENTAçÃO DE MERCADO

se uma consulta mais agradável, 
resultando em satisfação e indi-
cações positivas.

Segmentar o mercado per-
mite que a comunicação seja 
direcionada, mais elaborada, 
as necessidades dos pacientes 
mais facilmente atendidas. E 
pacientes que recebem atendi-
mento eficiente são, sem dúvi-
da, o melhor resultado que se 
pode obter em marketing. 

Nas economias mais de-
senvolvidas, como nas capitais 
brasileiras, já ouvimos falar em 
divisão de tribos culturais - gru-
pos que se diferenciam pela 
abordagem em relação ao mun-
do, com linguagens específicas, 
estéticas diferenciadas e valores 
relativos para os mesmos fatos. 
Por exemplo, o grupo dos cons-
cientes ambientais, o dos foca-
dos em atividades físicas, etc. 

Essas divisões avaliam o tra-
tamento que recebem de forma 
diferente. Focar em um desses 
grupos, fazendo com que eles 
percebam que o seu consultório 
está alinhado com o pensamento 
deles vai fazer com que, dentro 
dessa tribo, suas indicações rece-
bam um peso forte.

Da mesma forma, ao alinhar 

sua empresa com esses grupos 
específicos, você perde valor para 
as pessoas que se identificam 
com outras tribos. Isso pode pa-
recer assustador, mas já tomamos 
essas decisões antes. Ao escolher 
medicina, por exemplo, abrimos 
mão de outras opções de carreira 
e deixamos de ter valor para en-
genharia, direito, etc. Ao terminar 
a faculdade e escolher cirurgia, 
perdemos valor para pacientes 
que buscam pneumologistas, in-
fectologistas e cardiologistas. Mas 
assim, crescemos em nosso valor 
como médico, cirurgião e, por fim, 
cirurgião plástico.

Especializar-se para multi-
plicar o custo da hora trabalha-
da é algo que decidimos fazer 
cedo. é um risco. Mas, quando 
bem calculado, tem grande 
probabilidade de sucesso. O 
problema está na identificação 
da existência de mercado para 
o segmento que buscamos. 

Um segmento de mercado em 
marketing é um grupo de pessoas 
com características em comum, 
que podem ser atingidas por uma 
comunicação específica para elas. 
Além disso, esse grupo precisa ter 
um valor econômico que justifique 
sua abordagem diferenciada.

é importante estar atendo aos 
dois principais erros da seg-
mentação:

Segmentar por caracte-
rísticas que não podem 

ser atingidas com comunicação 
específica. Um cirurgião poderia, 
em teoria, se especializar em reti-
rada de amídalas e hemorróidas. 
Apesar dos pacientes terem em 
comum o fato de serem doentes 
cirúrgicos, nada mais os une. Da 
mesma forma, em marketing, 
não adianta achar qualquer ca-
racterística em comum e dividir o 
mercado com base nela. é preciso 
entender se essa característica es-
colhida realmente determina uma 
linguagem e necessidades especí-
ficas de grupo, com as quais você 
pode trabalhar a diferenciação do 
seu atendimento.

Segmentar um grupo 
sem valor econômico. 

Nem todo segmento forma um 
mercado. Há grupos que podem 
ter significância de necessi-
dades, mas se não têm como 
sustentar a sua profissão, você 
não deve se voltar a eles, já que 
isso diminuiria seu valor para 
as outras tribos, que realmente 
manterão a sua vida.

CONCLUSÃO

Se você vive em um mercado eco-
nomicamente desenvolvido, pen-
se em segmentar o seu mercado, 
isso aumenta as suas chances de 
sucesso. Mas antes avalie se a sua 
percepção de segmentação tem 
valor e certifique-se de que seja 
possível fazer uma comunicação 
específica para o grupo. verifique 
se esse segmento conseguirá sus-
tentar a sua prática profissional.

gustavo stocchero
Cirurgião plástico e editor 
da Plástica Paulista

1 

2 
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s procedimentos 
cosmiátricos mais 
demandados estive-
ram em destaque no 
“Cosmiatry – Curso 

Continuado em Procedimentos 
Não Cirúrgicos”, realizado pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional São Paulo 
(SBCP-SP) entre os dias 26 e 
28 de outubro, no Hotel Tran-
samérica, em São Paulo. Uma 
série de procedimentos ao vivo 
foi realizada.

Nos três dias de evento, 
renomados profissionais de-
monstraram e debateram sobre 
os mais recentes avanços em 
procedimentos cosmiátricos. 
Foram tratados temas como 
fios de sustentação facial, uso 
de toxina botulínica, preen-
chedores, bioestimuladores, 
estímulos transepiteliais, tecno-
logias de contorno facial, uso 
de laser, tratamentos contra 
celulites e estrias, combate à 

O
flacidez corporal e tratamento 
para lipodistrofia.

Entre os temas abordados, 
a maioria contou também com 
a realização de procedimento 
ao vivo: flacidez corporal, ce-
lulite e estrias, laser, contorno 
facial, estímulos transepite-
liais, bioestimuladores, preen-
chedores, toxina botulínica e 
fios de sustentação.

Outro destaque do evento 
foi a conferência sobre as possí-
veis maneiras de lidar com com-
plicações em decorrência do uso 
de preenchedores. Foram abor-
dadas questões como hipercor-
reção, edema crônico, infecções 
e problemas vasculares.

“Realizamos um even-
to bem dinâmico, para que o 
participante pudesse visuali-
zar toda a aplicabilidade dos 
procedimentos em sua rotina 
profissional”, afirma o Dr. Elvio 
Bueno Garcia, presidente da 
SBCP-SP.

Auditório do
Hotel Transamérica

Salas para os
procedimentos ao vivo

fotos: divulgação
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r. Joseph Murray, 
cirurgião plástico 
vencedor do prêmio 
Nobel, definiu três 
atributos essenciais 
para um cirurgião-

cientista: curiosidade, imagi-
nação e persistência. Embora 
esses atributos possam ser 
intrínsecos a alguns residentes 
em cirurgia plástica, o estímulo 
para que essas três qualida-
des sejam despertadas e/ou 
desenvolvidas nos residentes 
em formação é papel de to-
dos aqueles envolvidos com a 
residência, incluindo os pró-
prios residentes, preceptores e 
outros profissionais médicos e 
não médicos. Como é comum 
que os residentes não possuam 
antecedentes de investigação 
científica no início da forma-
ção, é necessário que exista 
instrução formal sobre os prin-
cípios fundamentais da “arte e 
ciência” da pesquisa científica, 
pois sem treinamento e moti-
vação adequados, muitos deles 
vão terminar a residência sem 
qualquer conhecimento sobre o 
processo científico. 

Os centros de treinamento 
em cirurgia plástica precisam 
fazer mais do que apenas co-
brar e/ou encorajar os residen-
tes a participar de atividades 
de investigação científica, de-
vendo colocar a participação 
em pesquisas entre as neces-
sidades básicas dos residen-
tes em formação. No entanto, 
antes (ou em conjunto) da 
obrigatoriedade de publicação 
durante a residência, modifica-

ções curriculares, estruturais e 
de suporte devem ser bem es-
tabelecidas. é importante que 
cada centro de formação tenha 
um programa de treinamento 
formal em pesquisa durante a 
residência. Como destacado no 
esquema (veja gráfico) de um 
programa em funcionamento, 
administração, orientação e fi-
nanciamento são componentes 
fundamentais no processo en-
sino-aprendizagem, pois a pre-
sença de investigadores (orien-
tadores/preceptores) dedicados 
e financiamento e infraestrutu-
ra apropriados desempenha um 
papel positivo na promoção da 
produtividade científica. é tam-

bém possível notar que existem 
três focos principais, incluindo 
os treinamentos de habilidades 
cirúrgicas e de pesquisa e as 
necessidades pessoais dos resi-
dentes. A sobreposição entre os 
três focos principais cria neces-
sidades e exigências adicionais, 
tais como o desenvolvimento 
das identidades dos residentes 
como pesquisadores e cirurgi-
ões plásticos (integração com 
seus pares, incluindo pesqui-
sadores e não pesquisadores, 
incluindo outros residentes, ci-
rurgiões plásticos, profissionais 
de outras áreas médicas e não 
médicas) e rotações em outros 

ambientes (independentemen-
te da área).

é importante que os re-
sidentes tenham um tempo 
“protegido” para pesquisa, 
dentro da carga horária base, 
especificamente voltado para 
o desenvolvimento de pesqui-
sas (delinear, executar, analisar, 
apresentar e publicar), sem es-
tender o tempo total de forma-
ção. No lugar de estágios ele-
tivos ou obrigatórios exclusivos 
para pesquisa que potencial-
mente reduzem a participação 
na relevante formação cirúr-
gica/prática, pode-se realizar 
uma distribuição longitudinal 
de períodos de tempo “prote-

gidos” para pesquisa durante 
os três anos de formação, exis-
tindo uma flexibilidade entre 
a carga horária destinada ao 
treinamento clínico-cirúrgico 
e à pesquisa científica. Como 
uma consequência, os conhe-
cimentos adquiridos no campo 
da pesquisa são aplicados dia-
riamente na prática cirúrgica 
(e vice-versa). De tal modo, os 
centros de treinamento devem 
focar os esforços no estabe-
lecimento do equilíbrio entre 
o treinamento de habilidades 
cirúrgicas essenciais para a 
prática do amplo escopo da 
cirurgia plástica (que vai des-

de intervenções intracranianas 
complexas até procedimentos 
estéticos) e na formação de 
competências científicas. As 
proporções entre o treinamen-
to cirúrgico (requisitos estabe-
lecidos pela Comissão Nacional 
de Residência Médica, SBCP e 
Serviços Credenciados) e o trei-
namento científico devem ser 
equilibradas e as obrigações e 
exigências devem ser variáveis 
de acordo com o ano de treina-
mento do residente.

Compreendo ser relevante 
destacar que completar um pro-
jeto de pesquisa cientificamente 
sólido (desde o planejamento 
até a publicação em um perió-
dico revisado por pares) duran-
te a residência pode ser uma 
tarefa difícil e representar um 
desafio para os residentes sem 
formação prévia em pesquisa. 
Uma vez que cada passo desse 
processo (p.ex., identificação 
de uma questão de pesquisa, 
formulação do projeto, conso-
lidação do método de análise, 
avaliação do comitê de ética 
institucional, obtenção de auxí-
lio financeiro, coleta e armaze-
namento dos dados e análise 
estatística) está sujeito a atrasos 
inesperados e dada a duração 
pré-definida da residência, tais 
atrasos podem ser desanimado-
res. Assim, em um ambiente de 
treinamento com tempo cada 
vez mais limitado, tais passos 
potencialmente desanimadores 
devem ser criteriosamente e 
eticamente facilitados, sempre 
ponderando sobre a real aqui-
sição de habilidades e conhe-

COMO PUBLICAR DURANTE A RESIDêNCIA EM CIRURGIA
PLÁSTICA? CRIANDO UM AMBIENTE DE PESqUISA FAvORÁvEL

D

É importante que os residentes 
tenham um tempo “protegido” para 

pesquisa, dentro da carga horária base
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COMO PUBLICAR DURANTE A RESIDêNCIA EM CIRURGIA
PLÁSTICA? CRIANDO UM AMBIENTE DE PESqUISA FAvORÁvEL

cimentos necessários em cada 
etapa do treinamento. Para isso, 
algumas medidas (p.ex., forne-
cer uma lista de projetos em an-
damento com braços adicionais, 
utilizar bancos de dados estabe-
lecidos, auxiliar nos trâmites do 
comitê de ética, fornecer assis-
tência para a realização e inter-
pretação estatística, entre ou-
tros) podem acelerar o processo 
e, por conseguinte, aumentar 
a participação dos residentes. 
Ademais, como uma forma de 
reduzir a necessidade de auxí-
lio financeiro e infraestruturas 
complexas, os residentes podem 
ser estimulados a executar es-
tudos baseados em análises de 

prontuários e/ou pesquisas que 
possam ser realizadas com os 
recursos da própria instituição 
ou disponíveis gratuitamente 
na internet. A complexidade da 
pesquisa e/ou a publicação de 
alto impacto não deve ser um 
fator limitante desse processo, 
pois iniciar um projeto sem a 
perspectiva de conclusão pode 
desestimular parte dos resi-
dentes. Ao mesmo tempo que 
o foco deve ser auxiliar indivi-
dualmente cada residente que 
possa se sentir desestimulado 
durante o treinamento, residen-
tes que possuem antecedentes 
de pesquisa devem ser identi-
ficados no início da residência, 

pois eles podem auxiliar outros 
residentes no processo de en-
sino-aprendizagem de habilida-
des de pesquisa básicas/funda-
mentais. Tais residentes também 
adquirem novas competências 
científicas, pois fazem parte da 
pirâmide de aprendizagem (mé-
todos de ensino participativos: 
prática, discussão em grupo e 
ensino de outros).

você residente já ponderou 
sobre o treinamento do amplo 
escopo de atuação da cirurgia 
plástica aliado à aquisição de 
habilidades científicas? Embo-
ra a residência definitivamente 
não seja o ponto final de sua 
formação (existe, no mínimo, 

os programas de pós-gradua-
ção, os treinamentos comple-
mentares em cirurgia craniofa-
cial, microcirurgia, cirurgia de 
mão, reconstrução mamária e 
o programa de educação a dis-
tância-PED/SBCP), você deve 
começar a ponderar sobre isso 
agora. Comece a “respirar” a 
amplitude prática e científica 
da cirurgia plástica durante 
a sua formação! Pense nisso. 
Saudações científicas!

rafael denadai
Cirurgião Plástico, Interna-
tional Craniofacial Surgery 
Fellow, Chang Gung Memorial 
Hospital, Taiwan

Esquema adaptado de “Denadai R, et al. O treinamento formal em pesquisa científica aumenta a participação de residentes de cirurgia plástica em 
artigos revisados por pares. Rev. Bras. Cir. Plást. 2018 [no prelo]”.

PROGRAMA DE TREINAMENTO EM HABILIDADES DE PESquISA

Treinamento clínico cirúrgico
(amplo espectro de atuação)

Residente

Cirurgião Plástico
(Interação com pares)

Componente 
translacional

(rotações em pesquisa)

Residente

Pesquisador
(Interação com pares)

Necessidades individuais 
dos residentes

(estabilidade financeira e manutenção 
do equilíbrio saudável entre vida 

particular e trabalho)

Administração, Orientador e Financiamento

Treinamento em pesquisa
(ensino-aprendizagem sobre a 

pesquisa com tempo de pesquisa 
“protegido”distribuído dentro da 

carga de treinamento base)
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publicidade irregu-
lar está com uma 
margem crescente, 
devido à grande pro-
pagação das redes 

sociais. Ocorre que médicos, 
principalmente os que iniciam 
na cirurgia plástica, encontram 
nesses canais uma oportunida-
de de angariar clientela, fazen-
do assim de sua própria torpeza 
no não conhecimento da ética 
médica uma forma mercantil da 
medicina. Basta navegar pela 
internet, para encontra anúncios 
totalmente irregulares, ofere-
cendo resultados rápidos, a fim 
de atrair novos clientes.

O mercado está com uma 
taxa crescente de pacientes in-
satisfeitos esteticamente com 
o seu próprio corpo, muitos são 
os casos de transtorno dismór-
fico corporal, o que aumenta 
a procura por procedimentos 
estéticos que tragam alguma 
melhora para sua autoestima. 
E é nesse cenário que diversas 
clínicas têm visto uma oportu-
nidade de aproveitar para pro-
por planos, promoções e até 
financiamentos de cirurgias. 
Estas são formas totalmente 
condenadas por esta Socieda-
de. A partir de uma pesquisa, 
encontramos médicos atuando 
de forma antiética, alguns até 

mesmo nem possuem o título 
de especialidade. Ocorre que 
o paciente acaba chegando a 
esses médicos por intermédio 
de uma financiadora e não 
porque conhece ou confia no 
médico, expondo sua vida a 
possíveis riscos.

Esta Sociedade repreen-
de tal prática. Clínicas estão 
se aproveitando de cirurgiões 
iniciantes que aceitam valores 
abaixo do valor do mercado 
para conquistar novos clientes. 
O fato cria um cenário desleal 
de concorrência.

Se o médico e o paciente 
são prejudicados nesse pro-
cesso, a única parte que real-
mente tem algo a ganhar são 
as próprias clínicas. O depar-
tamento de defesa profissio-
nal tem recebido diversas de-
núncias sobre a falta de ética 
médica que envolve desde os 
membros titulares aos mem-
bros em especialização. As 
denúncias vão desde o finan-
ciamento e às consultas grá-
tis a propagandas totalmente 
vedadas ao CFM. Compete ao 
DEPRO avaliar a forma admi-
nistrativa dos médicos.

Tema sempre requisitado 
na área medica quando na área 
jurídica, pois a uma crescente de 
clínicas prometendo resultados, 

A questão que envolve a res-
ponsabilidade civil decorrente 
de danos causados em cirurgias 
plásticas, tema sempre em voga, 
segue gerando efusivos e im-
portantes debates a respeito da 
obrigação do médico. O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), segun-
do um entendimento proferido 
ao longo dos anos, entende que 
a cirurgia plástica tem caráter 
estético. Mais: que a obrigação 
assumida pelo cirurgião é em re-
lação ao resultado, devendo ele 
ser o responsável por indenizar o 
paciente caso não o alcance.

mportante salientar ainda, 
que muitos destes julgados 
do STJ sustentam-se no even-
to da promessa de resultado 
feita pelo cirurgião plástico, o 
que talvez tenha sido o cata-
lisador do entendimento dos 
tribunais brasileiros. O medico 
não tem que prometer e sim 
informar.” Por “Importante sa-
lientar, ainda, que muitos des-
tes julgados do STJ se apóiam 
na promessa de resultado feita 
pelo cirurgião plástico, o que 
talvez tenha sido o catalisador 
do entendimento dos tribunais 
brasileiros. O médico não tem 
que prometer e sim informar. 

dr. José renato harB
Cirurgião plástico

os desafios da 
propaganda médica

A
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imagens: divulgação

“A escolha da Medicina como 
vocação foi fortemente influen-
ciada por meu pai Werner e 
meu irmão Werner Alfred. Sem-
pre foi um sonho de meu pai se 
tornar médico. Isto não se con-
cretizou pela forte crise econô-
mica na Europa na década de 
20, com recessão e posterior 
eclosão da II Guerra Mundial. 
No entanto, o destino fez com 
que ele se tornasse industrial. 
Por outro lado, meu irmão Wer-
ner Alfred já cursava o ensino 
médico na Pontífice Universi-
dade Católica, em Sorocaba. O 
seu entusiasmo pela Medicina 
me contagiou de certa forma, 
o que me fez tomar a decisão 
de escolher este caminho, já no 
fim do curso colegial. 

Em 1970, fui aprovado no 
Exame vestibular da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo, iniciando em 1971 
e graduando em Medicina em 
1976. Logo no primeiro ano, 
ainda com a política fervilhando 
após o ano de 1968, fui eleito 
pelos pares representante da 
classe perante as decisões aca-
dêmicas. Durante o curso médi-
co, participei de diversos cursos 
extracurriculares, tentando me 
inteirar de todos os ramos da 
Medicina e direcionar a especia-
lidade médica a ser escolhida. 

No terceiro ano do curso de 
Técnica Cirúrgica, tomei a deci-
são de me especializar na área 
cirúrgica. Assim o fiz por influên-
cia de três figuras marcantes: o 
Prof. Eurico Bastos, Fábio Schmi-

“Sempre considerei de grande 
relevância o desenvolvimento de 
projetos em colaboração com 
outras disciplinas da Faculdade”

dt Goffi e Jorge Salles Guimarães, 
exemplos de comportamento éti-
co, humanista, além de grandes 
figuras dentro da área cirúrgica 
e com os quais pude conviver 
dentro e fora da Instituição. No 
quarto ano de graduação, fui 
admitido após concurso como 
Monitor remunerado da Discipli-
na de Técnica Cirúrgica por dois 
anos  (1974-1975), participando 
das aulas práticas dos alunos de 
graduação, no ensino dos funda-
mentos da cirurgia. A convivência 
com estes ilustres cirurgiões e o 
entusiasmo deles me contagia-

ram – e naquele período pude 
desenvolver a capacidade cirúrgi-
ca em toda sua plenitude. No 5º 
e 6º anos da graduação, durante 
o Internato, pude frequentar a 
Clínica Cirúrgica / Aparelho Di-
gestivo, onde dediquei tempo ex-
tra para a minha formação com 
influência direta dos Profs. Arrigo 
Raia, Henrique Walter Pinotti, Jo-
aquim J. Gama Rodrigues e dos 
membros da Clínica do Aparelho 
Digestivo, Ivan Cecconello, Wil-
son Pollara e Antonio de vascon-
cellos Macedo, dentre outros.

No final de 1976 prestei 

exame no Concurso para Resi-
dência de Cirurgia Geral no Hos-
pital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo, tendo aprovado 
e cumprido o programa no pe-
ríodo de 1977 a 1978. Até en-
tão, era o meu desejo seguir a 
carreira universitária na área do 
Aparelho Digestivo, por influên-
cia dos professores já citados. E 
ainda havia realizado diversos 
trabalhos científicos em colabo-
ração, bem como participando 
no ato cirúrgico da primeira fil-
magem de procedimento cirúr-
gico de esofagocoloplastia, na 
época em Super 8, fato inédito 
no cenário nacional.

No final de 1978, por influ-
ência indireta do Dr. Munir Curi, 
decidi mudar meu plano inicial 
de me especializar em cirurgia do 
Aparelho Digestivo, resolvendo 
prestar concurso para ingresso 
na Residência em Cirurgia Plás-
tica no HCFMUSP, na época ser-
viço chefiado pelo Prof. Orlando 
Lodovici. Fui aprovado e cumpri 
o programa entre 1979 a 1981. 
Logo no início da Residência, 
fui convidado pelo Prof. Orlando 
Lodovici a auxiliá-lo fora da Insti-
tuição, o que perdurou de 1979 
a 1986, período no qual adquiri 
enorme experiência fruto de seus 
amplos conhecimentos na área. 

Em 1981, ainda cursando 
o terceiro ano da Residência 
em Cirurgia Plástica no Hospi-
tal das Clínicas da FMUSP, fui 
aceito para cursar o Doutorado 
no Programa de Pós-Graduação 

Durante o curso médico, participei de diversos 
cursos extracurriculares, tentando me inteirar 
de todos os ramos da Medicina e direcionar a 

especialidade médica a ser escolhida



revista plástica paulista

38

meu olhar clÍnico

do Departamento de Cirurgia 
da FMUSP, obtendo os créditos 
paralelamente à Residência Mé-
dica, durante o período vesper-
tino e noturno. Naquele mesmo 
ano, o Prof. Silvano Raia, então 
responsável pela Disciplina de 
Cirurgia Experimental do De-
partamento de Cirurgia e tam-
bém Diretor da Faculdade de 
Medicina da USP, foi agraciado 
com cinco vagas para sua Disci-
plina, com o intuito de ampliar 
as áreas de atuação na pesquisa 
dentro da Disciplina de Cirurgia 
Experimental. Resolveu cedê-las 
para a implantação do Centro 
de Excelência Acadêmica em Ci-
rurgia Experimental e Pesquisa, 
contratando para as vagas como 
Auxiliares de Ensino (MS-1) os 
Drs. Paulo Arruda Alves (Cirurgia 
do Aparelho Digestivo), Luiz Au-
gusto Carneiro D’Albuquerque 
(Cirurgia do Aparelho Digesti-
vo), Miguel Srougi (Urologia), 
Gilberto Nascimento Brito (Ci-
rurgia da Cabeça e Pescoço) e 
eu (Cirurgia Plástica).

Durante vários anos den-
tro desse contexto de pesquisa 
experimental, pude incorporar 
valores metodológicos da im-
portância do planejamento e do 
rigor da pesquisa científica, bem 
como compreender a relevân-
cia de se publicar com o intuito 
principal de ascender na carreira 
Universitária. Paralelamente à 
atividade na Cirurgia Experi-
mental da FMUSP, exercia as 
atividades no Serviço de Cirur-
gia Plástica no HCFMUSP e na 
Disciplina de Cirurgia Plástica da 
FMUSP. A partir da contratação 
como Auxiliar de Ensino MS-1, 
elaborei trabalho experimental 
em ratos sobre a sobrevivência 
de retalhos em ilha após a liga-
dura seriada dos elementos do 
pedículo vascular. Este trabalho 
este que culminou com a defe-
sa do Doutorado, em 1985, in-
serido dentro de uma Linha de 
Pesquisa em Retalhos Cutâneos.

Em 1982, após a primeira 
publicação internacional inédita 

sobre Expansores de Tecido, visu-
alizei a importância deste tipo de 
técnica, que se iniciava nos Esta-
dos Unidos da América. À época 
existiam três cirurgiões que se 
destacavam nesta nascente área. 
Consegui contato inicial com um 
deles em 1983, o Prof. Ernest 
Manders, com o qual desenvol-
vi grande afinidade, surgindo a 
oportunidade de visitar o Serviço 
de Cirurgia Plástica do Milton S. 
Hershey Medical Center da Penn 
State University, em Hershey 
(USA) em 1984. Posteriormente 
e de forma honrosa, fui convida-
do como visiting Professor nes-
sa Instituição em 1991 e 1992. 
Naquele período desenvolvemos 
em conjunto uma série de traba-
lhos, inclusive com novas ideias e 
novos procedimentos. 

Durante os dez anos seguin-
tes, trabalhei quase que exclusi-
vamente nessa área, na Faculda-
de e no Hospital das Clínicas da 
FMUSP, tanto a nível experimental 
como na área Clínica. Em 1983 
assumi a chefia do Grupo de Tu-
mores Cutâneos do Serviço de 
Cirurgia Plástica do HCFMUSP. 
Permanecei ali até 1993 e, depois, 
o transferi para o Dr. Rogerio Izar 

Neves, que exerceu esta atividade 
até o ano de 2000 – e a seguir ele 
ficou a cargo do Dr. Fabio Busnar-
do, atualmente responsável por 
este grupo no ICESP.

Em 1989, quando se forma-
va o Mercosul, que visava inte-
grar os países da parte inferior da 
América do Sul, e vislumbrando 
que esta integração também era 
importante para a especialidade, 
pudemos participar da fundação 
da Sociedad del Cono Sur Ame-
ricano de Cirurgia Plástica, que 
reunia as Sociedades de Cirurgia 
Plástica da Argentina, Paraguai, 
Chile, Uruguai e Brasil. Em 1990, 
fui aceito na Plastic Surgery Re-
search Council (USA), Sociedade 
voltada para a  pesquisa em Ci-
rurgia Plástica, tornando-me o 
primeiro latino-americano mem-
bro dessa Instituição. 

Dois anos mais tarde, com o 
Dr. Rogerio Izar Neves, na épo-
ca aluno de pós-graduação sob 
a minha orientação, obtivemos 
reconhecimento Internacional 
com o trabalho sobre expan-
são de órbita, trabalho  experi-
mental realizado na Penn State 
University, ao receber o Clifford 
Snyder Award, prêmio de me-

Em 1982, após a primeira publicaçao 
internacional inédita sobre Expansores de 

Tecido, visualizei a importância deste tipo de 
técnica, que se iniciava nos Estados Unidos

lhor trabalho experimental em 
Cirurgia Plástica nos EUA na-
quele ano. Atualmente o Prof. 
Rogerio Izar Neves atua neste 
Serviço de Cirurgia Plástica. 
Naquele mesmo ano, defendi 
a Livre-Docência na Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo, apresentando 
o trabalho de expansão em 
membros inferiores, descreven-
do o método, resultados e com-
plicações, inclusive sugerindo 
normas para reduzir o índice de 
complicações. Esse trabalho foi 
posteriormente publicado e se 
tornou o trabalho com o maior 
número de citações no Google 
Scholar em meu currículo.

A escolha dessa área espe-
cífica da expansão de tecidos 
se deu pelo fato de a litera-
tura mundial citar alto índice 
de complicações em membros 
inferiores. Como tínhamos de-
senvolvido aparelho de medi-
ção de pressão no interior do 
expansor em um dos estágios 
que realizei na Penn State Uni-
versity, com o Setor de Bioen-
genharia, conseguimos calcular 
a pressão que o expansor exer-
cia no tegumento cutâneo do 
membro inferior, em repouso, 
em pé e deambulando. Dessa 
forma, conseguimos reduzir 
drasticamente o índice de com-
plicações pós operatórias.

Durante todos esses anos 
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participei efetivamente nas áreas 
de pesquisa, graduação e atendi-
mento à comunidade, bem como, 
na função de orientador na Pós-
Graduação de Mestrado e Dou-
torado. Após a Livre-Docência, 
assumi a responsabilidade de 
estruturar o Grupo do Contorno 
Corporal, com especificidade nas 
deformidades do tórax e abdô-
men, bem como as deformidades 
decorrentes de grandes emagre-
cimentos, principalmente àqueles 
submetidos à cirurgia bariátrica. 
Assumi, também, o Grupo de 
Cirurgia da Mama, Estética e Re-
construtiva, e ambos os Grupos 
continuam sob nossa coordena-
ção e contam com a colaboração 
direta dos Drs. Miguel Modolin, 
Wilson Cintra, Alexandre Mu-
nhoz e Fabio Busnardo, com os 
quais pudemos publicar toda a 
experiência obtida.

Em 1993, tivemos a opor-
tunidade de fundar a Liga da 
Cirurgia Plástica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo. Esta teve a finalidade 
de integrar os alunos de gradu-
ação na especialidade, aprimo-
rar o seu raciocínio científico, 
auxiliar no desenvolvimento de 
projetos e por fim identificar 
os pesquisadores do futuro. No 
final de 2011, na época vice-
Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação-Clínica Cirúrgi-
ca da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, 
assumi a Coordenadoria com o 
falecimento do Prof. Luis Poli de 
Figueiredo, Professor Titular da 
Disciplina de Técnica Cirúrgica.

Em setembro de 2012, fui 
nomeado pelos pares Coor-
denador do Programa de Pós-
Graduação-Clinica Cirúrgica da 
Faculdade de Medicina de São 
Paulo com a incumbência de 
reestruturá-la, onde permaneci 
até o ano de 2013. Em setembro 
de 2013, preparando-me para 
ocupar a Chefia da Disciplina de 
Cirurgia Plástica, assumi a vice-
Coordenação deste Programa de 
Pós-Graduação, continuando a 

atuar efetivamente nas diretrizes 
adotadas. Paralelamente a todas 
estas atividades acadêmicas, tive 
a honra de participar de ativida-
des societárias, iniciando como 
colaborador do Dr. Juarez Avelar, 
à época Presidente da Regional 
de São Paulo da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Depois de curto espaço de 
tempo, fui eleito por meus pares 
como Secretário/Tesoureiro da 
Regional São Paulo e a seguir 
Presidente Regional São Paulo 
da SBCP. Durante vários anos 
atuei como membro da Comis-
são de Especialistas e finalmente 
como Tesoureiro da Nacional e 
vice-Presidente. Em outra socie-
dade da especialidade, a ISAPS 
(International Society of Aesthe-
tic Plastic Surgery) atuei como 
Diretor de Cursos e como Chair-
man da Educational Foundation. 
Participei do Nomiating Commit-
tee em duas ocasiões, uma delas 
como Chairman. Ainda tive a 
honra de ter sido nomeado res-
ponsável pela parte Científica 
em dois Congressos Mundiais, 
um sob a Presidência do Prof. Ri-
cardo Baroudi e outro com o Prof. 
João Carlos Sampaio Goes. Toda 
esta atividade societária fez com 
que eu crescesse como pessoa e 
entendesse como as pessoas das 
diversas nações pensam e agem 
de maneira diferente, havendo a 
necessidade de se respeitar as 
diversidades. Hoje, enxergo com 
muita preocupação a formação 
assimétrica e incompleta dos alu-
nos de cirurgia plástica no Brasil. 

A partir de minha contrata-
ção pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 
em 1981, tive a oportunidade de 
participar em diversos colegiados, 
tais como Conselho do Departa-
mento de Cirurgia, Comissão de 
Ensino e Pesquisa, Congregação 
e Comissão de Pós-Graduação. 
Algumas pessoas não citadas an-
teriormente influenciaram de ma-
neira marcante os caminhos que 
trilhei dentro da Universidade: os 
Drs. Diógenes Laercio Rocha, Aral-

do Ayres Monteiro Jr, Julio Moraes 
Besteiro, Raul Couto Sucena, João 
Carlos Sampaio Goes, Aldo Jun-
queira Rodrigues Jr, Giovani Guido 
Cerri, Samir Rasslan, Lenine Bran-
dão e Miguel Srougi, exemplos de 
integridade, humanismo e dedica-
ção a esta Instituição.

Não poderia deixar de ci-
tar três pessoas que me deram 
tranquilidade na minha vida 
privada para que pudesse de-
senvolver toda a minha traje-
tória acadêmica: Drs. Juvenal 
Frizzo, Otavio Machado de Al-
meida e Sra. Joelma Contarelli 
– e os anestesistas do CEPAR 
chefiados pelo Prof. Dr. Irimar 
de Paula Posso. vale ressaltar 
quer, apesar de gratificante, 
não é trabalho fácil o posto 
de gestor que administra 104 
cirurgiões plásticos e cerca de 
5.500 cirurgias complexas por 
ano na Cirurgia Plástica.

Citarei alguns eventos que 
marcaram a minha trajetória 
médica e científica:

Realização de estágios e tra-
balhos experimentais como 

aluno de Graduação na Disciplina 
de Técnica Cirúrgica, onde exerci o 
cargo de Monitor nos 4º e 5º anos, 
com os Profs. Eurico Bastos, Fabio 
S. Goffi e Jorge S. Guimarães.
Residente e Discípulo direto do 
Professor Orlando Lodovici, sob 
influência do qual adentrei à 
vida acadêmica.

Admitido como Auxiliar de 
Ensino (MS-1) na FMUSP 

antes de ter terminado minha 
Residência por influência direta 
do Prof. Silvano Raia. 

Ter conhecido o Prof. Ernest 
k.Manders (Penn StateUni-

versity) em 1983, iniciando con-
vívio direto e profícuo em relação 
à área de expansores de tecidos, 
fato este  que me proporcionou 
introduzir esta técnica no Brasil 
e desenvolver seu uso em toda a 
plenitude, obtendo o prêmio de 
melhor trabalho experimental em 

Cirurgia Plástica em 1992 para a 
Penn StateUniversity.

Estruturado e assumido a 
Coordenação dos Grupos 
de Contorno Corporal e Ci-

rurgia da Mama que culminaram 
na produção de grande número 
de publicações, a partir de 1992.

Publicado em 2007 o 
livro “Tratado de Cirurgia 

Plástica” em colaboração com o 
Prof. Marcus Castro Ferreira, que 
apresentou todas as diretrizes 
adotadas no Serviço de Cirurgia 
Plástica do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

Ter coordenado o progra-
ma de Pós-Graduação do 

Departamento de Cirurgia nos 
últimos anos.

Ter assumido a chefia 
da Disciplina de Cirurgia 

Plástica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo e 
do Serviço de Cirurgia Plástica 
e queimaduras do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, em 
19 de dezembro de 2013.

Ao concluir esta trajetória, res-
salto que sempre considerei de 
grande relevância o desenvolvi-
mento de projetos em colabo-
ração com outras disciplinas da 
Faculdade, bem como com ou-
tros Centros de Pesquisa no Bra-
sil e no Exterior. Esta interação 
tem sido bastante gratificante e 
produtiva ao promover o inter-
câmbio de ideias e favorecer a 
aproximação de profissionais do 
meio científico/acadêmico.” 

rolf gemperli
Chefe do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo – FMUSP, 
Professor Titular – Cirurgia 
Plástica da Faculdade de 
Medicina da USP 
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